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СИЛАТА НА ОСВОБОДЕНИЯ ТРУД
ва още по-ясна перспектива 
Приблизително

Задружността стана те по икономическата стабилизация са на
лице на всяко работно място. Нашето опре 
деление работникът да владее и създава съв 
купния доход означава преди всичко иск да 
овладява и да стопанисва най-рационално 
със своя минал труд, със средствата на об
ществената акумулация. Борбата за по-гол- 
ямо и по-рационално производство, съглас
но нуждите на пазара, изисква пълно нато
варване и използуване на мощностите, на
маление на разходите, качество в производ
ството, прилагане на научните постижения 
и техническите завоевания, за да бъде съЗ 
даваната продукция търсена на пазарите в 
чужбина и у нас.

Доходното свързване даде значителни 
резултати. В резултат на това по-силните 
трудови организации откриват свои цехо 
ве в по-изоетаналите краища. Това пести 
тазходи за съпътствуваща инфраструкту
ра. Положителните примери в Сурдулица, 
Димитровград, Бабушница и Босилеград, ка 
Вто и в други среди, и занапред трябва да 
Вшкрепяме, за да ускорим развитието на 
И'ДОс'атъч1ю развитите кращца.

Н Международният празник на. трудя — 
Върви май — тази година чествуваме непо 
вредстаено пред Дванадесетия конгрес на 

Ю К. Към края на май тде се- проведе и Де
ветият конгрес на СКС. Проведени са и се 
провеждат и конгресите и конференциите 
на СК в останалите републики и социалис 
тически автономни области. Това мобили 
зира трудещите се, като анализират извър
вяния път, да продължат с революционната 
последователност на работническата класа 
в изявата на нови резултати. Трудовите 
делници се обогатяват с добри резултати в 
икономическата стабилизация, в укрепване 
то на братството и единството, в запазване 
и издигане авторитета и престижа на Тито 
ва Югославия.

Съюзът на комунистите, като авангард 
на работническата класа, с водещата си 
роля и предстоящите резолюции, са сърце 
вината за идейно-политическо и акционно 
действуване на комунистите и трудещите се 
във всички области на обществено-полити- 
чеокия и стопански живот у нас- Значите
лен принос за това ще дадат и конгресите 
и конференциите на синдикатите, и бойци
те 1 и младежта, които също предстои да с' 
проведат.

реалност, и приро
ден стремеж и интерес на работническата 
класа на нашите народи и народности. По
стигнатото в тази област е задължение за все 
ки и занапред в тази задружност да съблю
дава собственото си развитие и развитието 
на всички заедно.

нас се откри 
за бъдещето, 

четири десетилетия този пра 
зник на труда посрещаме в свободна и брат 
ска Югославия, особено горди със самоуп
равлението, като най-ярко доказателство за 
осъществения вековен стремеж: 
човек да решава за своята съдба. трудовият

Нашият самоуправителен 
изобилие път донесе 

делегатската систе
ма, като най-демократична форма, 
и възможност всеки трудов човек непосред 
ствено дй решава по жизненотрептящите 
проси на своето съвремие. Създадохме 
стойности, — което ни 
радост.

от плодове:
изява

въ-
нови

изпълва с особена

Радвахме се най-напред на възобновява 
нето на разрушената от войната страна. 
След това на нови фабрики, пътища, елек
троцентрали, училища, жилищни построй
ки, : уютни почивни домове. Радват ни нови
те приноси в селското стопанство. Радост 
по домовете ни внасят цветни телевизори^ 
перални, електрически готварски печки 
други домакински уреди, които правят жю 
вота ни по-лесен и по-удобен.

Милиони труженици все по-непосредстве 
но решават за условията и резултатите на 
своя труд. Така израстна новият човек: ра 
ботникът — самоуправител, който не може 
да замисли себе си вече като наемен рабо 
тник, подчинен на работодатели. Това ка
чествено ново отношение израстна от об
ществената собственост над средствата за 
производство и нашата самоуправителна со 
циалистическа система. За нея се определи
хме и тя е наша действителност, която еже 
дневно усъвършенствуваме.

Вървим по собствен път в социализма 
— по пътя на самоуправлението — който 
прокара другарят Тито. Неговото дело оста 
ва пътеводна звезда за по-нататъшното раз 
витие на воички наши народи и народности 
в братска социалистическа 
на Югославия- 
в свободна Югославия посрещаме Първи 
май без великия вожд и учител.' Посрещаме 
Празника в годината, в която чествуваме 
90—годишнината от рождението на вликана 
на нашата епоха — другаря Тито. Това е 
подтик за нови завоевания по неговия път.

Тази година посрещаме Международния 
празник па труда със съзнанието, че ни пред 
стоят усилия за реализация па развойните 
програми от средносрочиия плац. Задачи

Развитието на делегатската система, за
дълбочаването на делегатските отношения 
разкриват възможности за пряка изява на 
всички трудещи се и граждани. В навече
рието на Празника на проведените избори 
и учредени скупщини се манифестира сила 

сплотеността на работническата

самоуправител 
Тази година вече втори път

клата и
са. А досегашният опит на делегациите и де 

(и техните скупщини) са основа за 
още по-съдържателно действуване на тре- 

делегатски състав. От него се

легатите

очакватият
демократически да се изявяват самоуправи 

интереси, съгласувани предварител- 
издигнати като общ интерес на работ

телните 
но и 
ническата класа. Борис КОСТАДИНОВ
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Синай върнат на Египет

И У

НА БЛИЗКИЯ ИЗТОКСЪБИТИЯТА НАКРАТКО
ва верен на мирния про- 

Израел. Израелците 
че заминава 

Сицая е ,.чер-

ПРЕДАВАНЕТО НА СИНАЙ НА ЕГИПЕТ 
Д НОВИТЕ ЕГИПЕТСКО-ИЗР А

ОСНОВНИЯТ ВЪП 
ПАЛЕСТИНЦИТЕ — НЕ

* с цес с
пък заявяват 
нето им от 1 
вена лиция" на израелски

СЕ ПОТВЪРДИХА 
ЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ, НО 
РОС — ПРОБЛЕМЪТ НА 

Е НИ ДОКОСНАТ.
БАГДАД: Боевете на южния и западния сектор 
на иракско—иранския фронт продължават с > 
цялата си жестокост- Иракската страна твър 

борбите край Абадан, Дезфул и Ги- 
Гарб били убити 58 ирански войници, а 

Същевременно в Багдад е 
е повредил

те отстъпки.
Все пак основният въп

рос в близкоизточната 
криза остава неразрешен 
и е очевидно, че палестин 
ският проблем няма да мо 

да се разреши с по-
египетско-изра-

Iди, че в 
лай
само И иракски, 
съобщено, че сирийски въртолет 
иракското въздушно пространство.

Iнямаха
„карневали".

другата страна 
причина за 

На Близкия Изток сега 
се поставя въпрос дали 
ще се измени египетската 
политика, относно 
ще бъдат египетските ста
новища по останалите въ- 

от кемпдейвидски-

На 25 април, бед помпез 
ни тържества и манифес
тации, Синайският полу
остров бе върнат на Еги
пет след цели 15 години 
израелска окупации- Изра 
елцнте считат, че 
„голяма жертва”, а египет 
ски»т президент Мубарак 
е на мнение, че това е 
логично последствие на 
новите отношения- Следо 
вателно, ни едната.

жекакви
ВИЕНА: Тук се състоя заседание на подготви
телното бюро за конференция на ООН, по ми 

употреба на ядрената енергия, 
септември 1983 година.

мощта на 
елски преговори за „авто 
помия”. Това е все по-яс
но и на египтяните, тъй 
като призиват ООП и Из 
раел „взаимно да се при
знаят”, ио призваните ка
тегорично отхвърлят това 
предложение.

това е
рновременна 
която е насрочена впроси

те споразумения, отделно 
„палестинската автоно 
”? Обаче и този път

по
ЛУАНДА: Водачът на намибийското освободй- 

Сам Нуйома отхвърлил най-
МИЯ
Египет подчертал, че ос,танито телно движение 

новото предложение на пет западни страни от 
таканаречената „контакт—група", отнасящо се 
до изборната система в Намибия. Според това 

намибийците би имали възмож
Възобновен е още един 

актуа-ФОКЛЕНДСКАТА КРИЗА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ 
ИЗОСТРЯ

от по-дълго време 
лен въпрос: вършането на 
Египет в „арабските реди 
цим. Тъй като тези „редо 
ве” не са единни, различ
ни са и становищата. Му
барак и сега заявява, че 
неговата страна е 
да нормализира 
нията си 
арабски 
сирийската преса пише 

арабски 
държави отхвърля спора
зуменията от Кемп Дей-

предложение, 
ност да гласуват един път, а гласовете им да

Опасност от въоръжен 

конфликт
се броят двойно.

ВАРШАВА: Ненадейната среща на Ярузелски
Глемп в Рим)и Глемп (пред заминаването на 

се тълкува като нова надежда в националното 
споразумяване в Полша.

готова
отноше1

с останалите 
страни. Обаче

Значението на сре-
тъй като тя станалащата е още по-голямо, 

след пленума на ЦК на ПОРП.Маргарет Тачър заявила, че вече няма 
време за преговори, а необвързаните страни и 
Организацията на американските държави при 

Аржентина и Великобритания да намер- 
ят-мирно решение въз основа на резолюцията 
на Съвета за сигурност-

че мнозинство

вид.зиват

По повол 90-толишнината от рожлението на Йосип Ьроз Тито

(5)
странипоиска от двете 

активно да търсят мирно 
решение на конфликта и 
да се въздържат от всяка 
акция, която може да: зас
траши мира в света. Не
обвързаните оказват пъл 
на подкрепа на резолюПи 
ята на Съвета за сигур-

След като Великобрита
ния окупира островите 
Южна Джорджия, фокле- 
ндската криза става все 

Неотдав-

ТВТоВоГо непреходно деди
РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ИНФОРБЮРО ОТ 1948 ГОДИНАпо-драматична.

аржентинският мини
стър Мендес на външни
те работи заяви, че това 
е техническа война ме 
жду Аржентина и Велико 
британия, но все повече 
надвисва 
въоръжен конфликт, кой 
то може да бъде сериозна 
заплаха за световния мир,

на

15ност. -1
във Ва- 

Организацията
На събрание 

шингтон 
на американските държа 
ви решително поддържала 
артентинските станови
ща във връзка с фок- 
лендската криза. Мендес 
поискал да бъде прило
жен договорът от Рио де 
Женеиро, сключен през 
1947 година, според който 
агресията срещу една 
страна от тази хемисфе
ра се третира като агре-

дружелюбие и че -не се постъпва прия
телски с тях". Другарят Тито в каче
ството си на председател -на правител
ството на ФНРЮ веднага -на 20 март 
1948 година в писмо до съветското пра 
вителство предупреждава за -неоснова
телността на обвиненията и вредата 
от постъпката -на съветското правител
ство.

Предвождана от своята Комунис
тическа партия и йосип Броз Тито 
през НОВ-а и всенародната революция 
Югославия излиза от Втората светов
на война като победителка. Новата 
държава е устроена върху федерати
вен принцип, а трудовите хора поемат 
възобновяването и изграждането на 
разрушената от войната страна. Посте
пенно се създават условия за органи
зиране на планово социалистическо сто 
панство.

В тези първи следвоенни години 
Югославия има. м-ного трудности в 
отношенията с. отделни велики запад
ни страни. От друга страна, Сталин 
упражнява все по-голям натиск поли
тически и икономически да подчини 
нашата страна, а все под воала на 
голямо приятелство и помощ. В иконо
мическото сътрудничество, според пла 
новете на Сталин, не е зачитано рав
ноправието- Понеже самостоятелното 
социалистическо развитие на Югосла
вия върху концепциите на демократич
ното социалистическо общество не от
говаря на Сталиновата концепция но 
бюрократична соицалистическа държа
ва и неговата теория, че единствено 
правилният е моделът -на социализъм в 
СССР.

опасността от

Британските средства 
за масова информация 
предвестяват британска 
военна офанзива на фо- 
клендските острови, след 
успеха в Южна Джорд 
жия”, като при това при 
веждат думите на минис 
тър—председателката Мар 
гарет Тачър: „Няма вече 
време за преговори”.

Вместо отговор на 27 март 1948 го
дина пристига ново обвинение. С пис
мото си ЦК на Съветската комунис
тическа партия (болшевики) прехвърля 
на ЦК на ЮКП, че води антисъветска 
политика че „югославската комунисти
ческа парти* се приспива с трула опор- 
тюнистическа теория за мирно враст- 
ване на капиталистическите елементи 
в социализма” и т.н.

Писмото на другаря Тито лично 
връчва съветският посланик в Белград. 
Шокът е голям, но другарят Тито все 
пак сяда и написва отговор. След това 
свиква съвещание на най-тясното ръ
ководство — Централния комитет на 
ЮКП. На него след кратко въведение 
чете своя отговор на Сталин. Изложе 
нието завършва с думите:

„Другари, тук се касае преди 
всичко за отношения между държава 
и държава ... На мен ми се струва, че 
те си служат с идеологически въпроси 
за да оправдаят своя натиск срешУ 
нас, срещу нашата държава... За то
ва, другари, се касае ... Това писмо е 
резултат -на страшни клевети. Погреш
ни осведомения ■ -. Моля дискусията 
да бъде хладнокръвна... Тук трябва 
да се изясни всеки член на ЦК. . •

сия срещу всички страни 
на ОАД, но не получил съ 
ответна подкрепа. Въздър 
жаността на американс 
ките страни вероятно е 
резултат на познанието 
че военният конфликт е 
все по-близо.

Аржентина продължа
ва остро да обвинява Ве 
ликобритания за агресия 
срещу територия, която 
не е нейна. В Буенос Аи- 
рес над 50 000 аржентин
ци протестирали срещу 
британската инвазия 
Южна Джорджия- Орга
низатори на демонстраци- 

били две забранени

Светът продължава бди 
телно да следи аржентин 
ско-британския конфликт 
около Фоклендските ост
рови. Австралия, Нови Зе- 
ланд иБелисе открито под 
крепят британските дей
ствия „като логични кра
чки след аржентинската 
Инвазия на островите”. 
Миролюбивият свят обаче 
изразява вяра в мирно ре 
щение на кризата.

в

ците
синдикални федерации, а 
демонстрантите развявали 
знамена на перонистите и 
комунистическата партия В резултат на такова Сталиново 

схващане на сътрудничеството и поли
тиката на 18 март 1948 година при
стига заповед на съветското правител
ство за изтегляне на военните и ци
вилни специалисти с образложен-ие, че 
те в Югославия са „обкръжени с не-

Във вторник в седали- 
ООН в Ню Йоркщето на 

Координационното бюро 
на необвързаните страни
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ОТ КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА СК ВЪВ ВОЙВОДИНА и КОСОВО

Неотклонно по Тнтовня път
На 22, 23 и 24 април 

тази година в Нови Сад 
се проведе XVII конфе
ренция на Съюза на кому 
нистите във Войводина 
На конференцията присьс 
стуваха към 400 делегати 
на 225 000 членове на Съю 
за на комунистите в по
крайнината и над' 900 го
сти. В началото на рабо
тата на Конференцията 
беше отдадена почит на 
великаните на нашата ре
волюция — Йосип Броз 
Тйто, Кардел, Веселинов 
и Доронски, а сетне Бож
ко Крунич, председател 
на Покрайнинския коми- 

- тет на СК във Войводи
на изнесе доклад „Съюзът 
на комунистите във Вой
водина в борбата за по
нататъшно развитие на со 
циалистическото 
равление
икономическата стабили 
зация”. Делегатите от име 
то на ЦК на СЮК привет 
ствува Бранко Микулич 
член на Председателство
то на ЦК на СЮК. След 
това делегатите водиха ра 
зисквания в четири коми
сии.

прие доклада на Покрай
нинския комитет, на Ста- 
тутарната и Надзирател- 
ната комисия, а приет е 
и отчетът на 
жалби,

която трябва да 
— а това е по-Мойсов, член на Предсе-на СК на Косово, в рабо

тата на която взеха учас
тие 530 делегати, застъп
ващи над 90 000 комунис
ти в покрайнината и мно 
жество гости. Началото 
на работата на Конферен 
цията беше ознаменувано 
с изписването на името 
ТИТО от 90 фиданки и 
45 каранфили, които в 
парка пред сградата на 
Скупщината на САП Косо 
во засадиха гостите на 
конференцията, 
вители на СК на Сърбия 
и Войводина и на ЦК на 
СЮК и представители на 
Председателството на 11К 
на СК на Косово. Засаде
ните фиданки означават 
90 години от рождението 
на др. Тито, а 45 каран
фили 45-годишяината от 
идването му начело на 
Партията. Така също сту
дентите на Юридическия 
и Икономическия факул
тет заедно с войниците 
недалеч от тези факулте
ти засадиха 88 фиданки в 
спомен на годините на Ти 
товия творчески живот и 
дейност.

сока, по 
ЦК на се върви 
„Съюзът добрение на задружяост- 

га, развитието на самоуп
равлението и братството 
и единството. Приети са 

самоуправле- и измененията и допълни 
ние и за политическа ста- нията на Устава на СК 
билизация на Покрайни- на Косово и Резолюция 
ната” изнесе Вели Дева, на Конференцията. Избра 
председател на Покрай- ни са органи на СК на 
нинския комитет на Косо Косово, членове на орга-

СЮК от Косово. В

дателството на 
СЮК, а доклад 
на комунистите йа Косо
во в борба за по-нататъш- 
но развитие на социалис
тическото

комисията за 
представки и опла 

квания, както и Заключе
нията, измененията и до
пълненията на Устава на 
ск на Войводина. Органи 
те на Съюза на комунис
тите във Войводина, 
новете на органите на Съ 
юза на комунистите на 
01У^Лавия от Войводина 
и 40 делегати за Дванаде
сетия конгрес на СЮК са 
избрани чрез трайно гла
соподаване. В новия По- 
крайнински комитет на 
СК са избрани 113 члено
ве, а в Председателството 
— 13 членове. За 
председател на ПК на СК 

самоуп- на Войводина е избран 
и обществено- Марко Джуричин, а сек

ретар на Председателст
вото — Срета Стаич.

чле-
ни на
новия Покрайнински ко- 

СК на Косово
во.

митет на
са избрани 95 членове, 
за председател на Покрай 
нинския комитет на СК е 
избран Синан Хасани, 
за секретар Митар Самар 
джич. Избрани са и 15 

ЦК на СЮК от

предста- На втория (заключител
ния) ден от работата на 
това най-високо събрание 
на комунистите в покрай
нина Косово делегатите 
работиха в три комисии.
Накрая бяха приети До
кладите за работата на 
Покрайнинските органи 
на СК, в които, естестве- Дванадесетия конгрес на 
но, централно място зае- СЮК. 
мат становищата по меж-

а

а

членове на 
Косово и 40 делегатинов за

дунационалните отноше
ния, пътищата и начини
те на борба против вра
га, както и разрешаване
то на всички политичес
ки, обществени и иконо
мически проблеми, харак
терни за настоящия мо
мент в САП Косово.

В течение на разисква
нията имаше и полемични 
тонове, но основно впеча 
тленце е, че делегатите са 
посочили единствената по

Делегатите на XVII кон 
ференция на СК във Вой. 
водина и на XIII конфе
ренция на СК на Косово 
особено подчертаха твър
дото желание и занапред 
да изграждат социалисти
ческа,
федеративна и необвърза
на общност на народи и 
народности на Югославия 
и постоянно и нетклонно 
да вървят по Титовияпът.

От Конференцията бе
ше изпратено поздрави
телно писмо до ЦК на 
СЮК, в което е изразено 
пъпното единодействие на 
това най-високо събрание 
на войводинските комуни 
сти-

самоуправителна,

Делегатите на XIII кон 
ференция на СК на Косо 
во от името на ЦК на 
СЮК приветствува Лазар

В последния ден от ра- 
.ботата XVII 
ция на СК на Войводина

На 25 и 26 април тази 
конферен- година в Прищина се про 

веде XIII Конференция

- -
Когато другарят Тито 

своята реч, започват да се 
поотделно членовете на Централния 
комитет. След Кардел думата взимат 
Джуро Пуцар — Стари, Блажо Иова- 
нович, Борис Кидрич, Моша Пияде ... 
Всички те се съгласяват с другаря Ти
то, който накрая на заседанието отно
во се явява за думата:

и „Всичко, което постигнахме в тази 
война е принос към социализма в све- 

. И нашето национално равноправие 
и за пръв път истинската свобода на 
този народ... Да се прие.ме писмото 
на СКП (б) това е заблуда. И те тряб
ва да знаят, че това е заблуда. Да се 
приеме писмото означава да бъдем пол 
леци, да признаем онова, което не сме 
Мисля, че имаме право да говорим рав 
ноправно със Съветския съюз-.. При 
тях съшествува дълбоко неразбиране 
па онова, което се случи при пас. .. 
Нашата партия е чиста като слън
це ..

Писмото с подписите на другарите 
Тито и Кардел е изпратено на 13 ап
рил 11948 година в Москва. От него яс
но личи, че ЦК на ЮКП не прекланя 
глава. Остро и храбро се 
ставя срешУ мнимите обвинения-

Тогава Сталин решава да свика съ
брание на Информбюро, на което 
ЮКП да бъде осъдена- Състоява се 
през юни 1948 година в Букурещ, а 
нашият ЦК отказва да присъствува. 
Информбюро приема резолюцията „За 
състоянието в ЮКП/’, в която се изна
сят клевети за уж неправилната въ
трешна политика на ЮКП, за отклоня
ване от линията на марксизма-лениниз
ма и много други неистини. Бсъшиост 
това е открит призив на народите и 
народностите на нашата страна срещу 
своето партийно и държавно ръковод
ство.

завършва
изясняват съмнения, все пак в оонови имахме 

вяра в Съветския съюз, в Сталин. А 
в юнските дни на 1948, когато Сталин 
така безмилостно, така брутално стъп
ка нашите илюзии, на нас това бе 
страхотно тежко, но ние не губим в-я- 

ь рата в социализма, но започнахме да 
губим вяра в Сталин, който предаде 
делото на социализма. Не се касае тук

за работата на ЦК на ЮКП поднас* 
другарят Тито. В него твърде изчерпа
телно и документирано изнася дейно
стта на ЮКП от нейното основаване. 
Противоположно на некомунистическн 
те методи на клевети, фалшификации 
и лъжи, другарят Тито в отбраната 
на югославската революция и Партия 
излиза със силата на историческите 
факти. Изразява крепка увереност в 
победата на истината и правдивото де
ло на ЮКП и 
зорко да пазят единството на Партия- 

. та и народните маси.
Петнят конгрес на ЮКП показва 

пълно единство не само на комунис
тите, но и на всички народи на Юго
славия. Приета е нова Програмна и Ус
тав на ЮКП, смело и реално се очер
тават пътищата на по-нататъшното раз
витие на социализма в Югослвия и по
сочват новите пътиша на сътрудниче
ство между комунистическите партии 
и социалистическите страни.

През тези дни, преди и след кон
греса, въ,в всички краища на нашата 
страна отеква песента:

„Колкото повече са лъжите
ветите
Тито ни е по-мил н по-скъп ..
През следващитеСталин оШе

та призовава членовете

н кле-противопо-
Делегатите на V конгрес единоду
шно осъждат Резолюцията на Ин
формбюро и подкрепят доклада 
на др. Тито.

за някакво разочарование, за някаква 
тъга, че прекъсваме с руснаците, но 
онези дни ни бяха тежки, понеже за 
други грижи се касаеше: бъдещето на 
социализма, бъдещето на тази страна 
която положи сили със собствени сред 
ства по начин, който най-добре отго
варя на народа на гази страна, да 
изгражда социализъм. Това бе основ
ната моя грижа в онези юнски дни на 
1948 година.”

Най-решителцият отговор на Резо
люцията и клеветите на Информбюро 
дава Петият конгрес на ЮКП, който 
се провежда от 21 до 28 юни 1948 го
дина в Белград. Политически доклад

месеци и години 
повече засилва натиска 

срещу нашата страна, решен по всеки
тнгтжппл Я сл°мп и подчини. Вр Държавните и политически 
апарати на източноевропейските стра-
тичеекз С6 ИКОномическа и подш-пгасска блокади и упражнява невиж
мтес1шПнаатаскН' н™1чески и иконо- 
всичкСо товааТрКабр«™
и дрщапГтн ^°МУИ,Гс™ческ“ ^Ртия. 
•гаРДР«У ?,Ря 1ито насочва своето пазви- 
ие към самоуправлението и овЛаляпа

това

ни.

Стълкновението не е прието л,еко 
авия. За това другарят 1ито 

година говори:
„Няма съмнение, че нашите хора 

Пялото стлъкновецие, а особено резо
люцията, страхотно засягна, че ние в 

многобройпите

в Юг 
през

осла
1952

Подготвил:
Д. Радовановкч

СА»ЯлбЕ°нМ?ОРЕЦ ш
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БОСИЛЕГРАД

■Започна с работа новата делегатска смяна *■ ,Г

съветник, а за предсе- на тази длъжност, 
дател на Изпълнителния За делегати от Босиле- 
съвет Васил Такев, иконо градска община в Скуп- 
мист, директор в ООСТ щината на Южноморав- 
„Слога" в Босилеград. Де- ската регионална общност 
легатите за членове на Из са избрани.* Любен Ранге 
пълнителния съиет избра- лов, Павле Илиев, Любен 

Виолка Насева, Ду- Костадинов, Пенко Найде 
шан Цветков, Стоян Ва- нов, Елица Христова и 
сев, Раде Константинов и Мария Якимова. На учре- 
Цане Андонов. По-късно дителната сесия на Общ- 

ще бъде избран още ниската скупщина делега 
Службата тите избраха и ЧаславНи 

колич, за един от, делега
тите от Южноморавски ре 

назначиха гион в Съвета на общини
те в Скупщината на СР

кибраният председател на 
Обществено

съвет (15 делегати), а 
за подпредседател е
бран Милан Александро»,
висококвалифициран
ботник в Автотранспорт- 

организация в Боои-

ОБШИНСКАТА политичес-ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СКУПЩИНА Е ИЗБРАН ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ, 
А ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ ВАСИЛ ТАКЕВ

кия
из-

ра-

легаци) е избран Пенко 
Найденов, директор на от
дел гостилничарство Към

ха:Новоизбраните 77 деле- 
I ати на съвместно прове
дената, .сесия учредиха но 
вия състав па Общинска- 

и избраха

пата 
леград.

: - '
' :Л:' ’

пък
един член от 
по обществени приходи.

/та скупщина 
най-отговорни лица в ску
пщината, шейните органи 
комисии и тела. При то
ва те избраха и делегати 
в Междуобщннската ре
гионална общност в Лес- 
ковац, делегати в съвети
те на Скупщината на СР 
Сърбия, както и 30-те пре 
дложенн делегати в Съюз
ния съвет на Скупщината 
на СФРЮ от СР Сърбия.

Па отделните заседания 
на съветите към Общин
ската скупщина делегати 
те избраха предеедатели 
и подпредседатели на съ
щите. За председател на 
Съвета на местните общ
ности (37) делегати) е 
бран Любен Костадинов, 

местната общ-

т
Делегатите

Никола Савов за секретар
Секретариата по общо Сърбия, 

управление и обществени 
дейности, Симеон Р. Гли- Да добавим, че делега- 
горов за секретар на Сек- тите в новия състав на 
ретариата по стопанство Общинската 
и финанси, Сотир Соти
ров, за директор на Слу
жбата по обществени при 

и Стоилко

щ на

скупщина 
както това подчерта и Лю 
бен Радгелов, занапред 
ще се застъпват за по-на
татъшно обществено-ико
номическо и стопанскоходи, както 

Смилков за заместник
. ■■

Васил Такев

развитие на общината, на 
социаистическитеначалник на Секретариа

та по народна отбрана. 
При това 
Глигоров, Стойне Иванов 
и С. Смилков по пост 
и членове на 
легатите назначиха 
ган Глигоров за секретар 
на ОС, който и досега бе

самоу-
Р правителни

за по-решително действу
ваме на работническата 

са класа върху всички обще 
ИС. Де- ствени въпроси — за по- 

Дра- нататъшно укрепване на 
делегатската система.

отношенияН. Савов,Любен Рангеловиз-
БосчлсООСТ „Слога” в 

цъл, а за подпредседател 
Елица Христова, лекар в 
Здравния дом в Босиле-

делегат от 
нает Груинци, а за 
председател 
Миленков от Босилеград 
За председател на Съвета 
на сдружения труд (25 де

На съвместната сесия 
делегатите за председател 
на Общиноката скупщина 
единодушно избраха Лю 
бен Рангелов, педагогичес-

под-
Александър

град-
Павел Илиев, пенсионер 

от Райчиловци е новоиз- М. Я.

БАБУШНИЦА

Единодушно за 

предложените
на за председател на Съ
вета на местните общно
сти и Иван Димитриевич 
икономически техник във 
Ветеринарната станция 
за председател на Обще
ствено-политическия съ
вет. Да добавим, че от 
Бабущнишка община за 
С-двета на общините към- 
Скулщидата на СР Сърбия 
е избран Петър йончич 
директор в ООСТ „Лис- 
ца” в Бабушница.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА Е ИЗБРАН СТАНКО ВЕЛКОВИЧ, 
ЗА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР СПАСИЧ, А ЗА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ОС ЙОВАН ДЖОКИЧ

сдружения труд, 25 в Съ
вета на местните общнос
ти и 23 в Обществено-по
литическия съвет) за нов 
председател на Общинска 
та скупщина единодушно 
избраха Станко Велкович 
икономист, досега предсе
дател на ОК и/. СКС в 
Бабушница. За подпредсе
дател на Скупщината е 
избран Петър Спасич 
икономист в ООСТ ,/Въ-

С потвърждаването ман 
дата на Новоизбраните де
легати и с учредяването 
на трите съвета и на Об
щинската скупщина в Ьа- 
бущница започна работа
та на новата делегатска 
смяна. С избирането пък 
на лица на най-отговорни 
постове в съветитите и в 
Скупщината на членове на 
комисии и тела, на пред- 
Скупщината, на членове на 
Изпълнителния съвет, ка- трешна автогума" в Бабу

щница. Делегатите на три 
Скупщината на Междуоб- те съвета избраха и пет 
щинската регионална об членове на Изпълнител- 
щност й Ниш, на делегати ния съдет на ОС, а за не- 
в съветите на Скупщина- г0В председател йован
делегати^за^^Съюзния* съ- Джокич’ икономист, с по 
вет на Скупщината на лувдеше образование, ра- 
СФРЮ от СР Сърбия при- ботник в Службата по въ 
ключи първата, учреди- трешните работи в Бабу- 
телна сесия на Общин
ската окупщина и на ня- 
колкомесечната изборна 
Дйност в общината.

ВЕЛКО СТАНКО- 
ВИЧ е роден през 
1939 в Долни Стри- 
жевац. Работил е в 
химическата проми
шленост „Лужница” 
в Бабушница и в 
„Интерплас” в Бел
град. От 1980 година 
е директор на Елек
троразпределителната 
организация в Бабу- 
шница. Член на СЮК 
е от 1957 година. До
сега е бил председа
тел на Общинския 
синдикален 
член на ОК на СКС, 
член на Председател 
ството на МОК на 
СКС, член на Предсе 
дателството на Реги
оналната стопанска 
камара, а до — сега 
беше председател на 
ОК на СКС в Бабуш
ница. Носител е на 
грамота на Общин
ската скупщина в 
Бабушница.

ЙОВАН ДЖОКИЧ, 
новоизбраният предсе 
дател на Изпълнител 
ния съвет е роден 
през 1936 година в 
с. Ральине. Работил 
е в ООСТ „Талам- 
бас” в Общинската 
скупщина. като на
чалник за стопанст
во и финанси. От 
1979 година е рабо
тил в Службата по 
вътрешните работи 
в Бабушница. Член 
на СЮК е от 1953 
година. Бил е деле
гат на Общинската 
скупщина, 
ския синдикален съ
вет и Регионалната 
Самоуправителна об
щност за геоложки 
изследвания.

Делегатите на съвмест
ната сесия на Общинска
та скупщина избраха пет 
членове на Изпълнител
ния съвет към ОС: Нико
ла Йосифов, висококвали 
фициран работник в зе
меделската 
„Йерма”, Зорица Илич, 
икономист в ООСТ „Въ
трешна автогума”, Джор
дже Цолич, селскостопан-

кто и на 8 делегати в

кооперация съвет,

Общин

ски производител от Д. 
Кърнино, Мирослав Спа- ' 
сич, работник в ТО „Луж 
ница” и Стоян Ристич, 
работник в ООСТ „Бал
кан”.

шница. .

На отделните заседания 
на съветите са избрани 
и: Петър Спасич за пред- 

в сегашния седател на Съвета на сдру 
Общинската женил труд, Джордже Са 

вич, работник от с. Студе

Осемдесетте и пет делега 
ти, колкото 
състав има 
скупщина ,-(37 в Съвета на

В. Б.
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ДИМИТРОВГРАД

ДИЦИИШ СКУПЩИНА
април се прове

де заседание на Общин
ската скупщина, на кое
то бяха избрани органи
те на скупщината. За пре 
дседател на скупщината 
бе избран Петър Тасев, 
досегашен секретар на’

НА 21 АПРИЛ В СР СЪРБИЯ

Учредени общинските 

скупщиниЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ На заседанието бяха из 
брани и началници на 
органите на управление 
то на скупщината. Учреде 
ни бяха и съветите на об 
щинската скупщина и из
брани председатели на съ
ветите. За председател на 
Съвета на сдружения труд 
— Никола Стоянов, на Съ 
вета на местните обтцно 
сти — Валентина Тричко 
ва, а на Обществено-по
литическия съвет — Ди
митър Веселинов 

За делегат в Съвета на 
общините в Скупщината 
на СР Сърбия е избрана 
Елена Златанова.

. След учредяването, кра
тко слово изнесе новоиз
браният председател Пе 
тър Тасев, който благода
ри на доверието, което 
му е дадено и подчерта, 
че членовете на новата

На 21
пълнителния съвет е из
бран Горян Велев, дипло
миран юрист от Лукави-
сюк°ден 1938

След широките и демократични разисква- 
богатата предизборна и изборна Дейг., член на 

г-, до сега ния и след
ност на 21 април в СР Сърбия се проведоха и 
първите учредителни сесии на общинските ску 

делегатски състав. В 185-те об-

от 1962
Ръководител на граничния 
пункт ..Градини’’, 

Изпълнителният съвет пщини в новия 
щини в републиката, 21 000 новизбрани делега- 

сесии избраха най-от-ти на учредителните си 
говорни лица в съветите, общинските скугоци-
ни, делегати в междуобщинските регионални 
общности, в съветите на Скупщината на СР 
Сърбия, както и делегати в Съюзния съвет на 
Скпушцината на СФРЮ от СР Сърбия.

пепит/
1

1ЩЯ
В новия, трети делегатски състав делегати- 

те на общинските скупщини в Съвета на сдру
жения труд на Скупщината на СР Сърбия са 
избрали 160 делегати и по 90 делегати за Съве
та на общините и Общствено-политическия съ
вет. Избрани са и 30 делегати за Съюзния съвет 
на Скупщината на СФРЮ от СР Сърбия, а по
ловината от тях са от сдружени» труд.

1 11,1

Петър Тасев
Председателството на ОК 
на СК в Димитровград. 
Роден е през 1942 г. в 
с. Трънски Одоровци, 
член на СЮК е от 1970 г., 
икономист по професия.

За подпредседател бе 
избран йован Владими
ров, зает в ООСТ „Коопе- 
рант”, роден 1954 г„ в 
Бански дол, член на СЮК 
от 1974.

За председател на

скупщина ще се стараят 
успешно да изпълняват за 
дачите на същата. Той под 
черга, че в изминалия ман 
датен период общината 
се е развивала успешно 
във всяко отношение, а 
това е най-успешният пе
риод в развшието й след 
войната. Голяма заслуга 
за всичко това, според ду 
мите на Тасев, има и до
сегашният председател 

Борис Борисов.

Горян Велев
наброява 12 души, от 
то седем са членове по 

пост, а на съвместната се 
сия са избрани и: Мили- 
сав Стоянов, 
директор на 
училище, Рангел Рангелов, 
— „Свобода”, Александър 
Делчев —- ООСТ „Сточар 
Слава Тодоров — ООСТ 
„Димитровград” и 
денка Стойчева — 
„Димитровград”.

кои

помощник
Основното

Всички учредителни заседания на общин
ските скупщини са упешно проведени и всич
ки кандидати са получили обсолютно мнозинст
во гласове. Предаваме как се проведоха-учреди 
телните сеси на общинските скупщини в Ди
митровград, Бабушница, Сурдулица и Босиле
град.

Мла-
ООСТ

А. Т.из-

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

Учредяване 

на Общинската скупщина
на пълна мобилизаторска I 
активност на цялата обще Я

общ- ■
* ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА 

Е ИЗБРАН ВИДОСАВ ДИМИТРИЕВИЧ, А ЗА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА ОС ДУШАН КОСТОВ

ствено-политическа 
ност, както и на самата 
Общинска скупщина. Ре
зултатите на тази дей
ност са числените обекти 
па капиталното строител
ство. В инфраструктурата 
също доста е направено. 
Стопанското развитие е 
изключително

На състоялата се сесия 
на Общинската скупщина 
в Сурдулица на 21 април 
т.г. бе извършно учредява
не на скупщината, скуп- 
щинските съзвети и скуп- 
щинските комисии. На от
делни заседания трите об
щински съвета — съветът 
на сдружения труд, съветът 
на местните общности и 
обществено - политически 
ят съвет — избраха пред 
седатели и заместник-пред 
седатели.

За председател на обще 
ствено-политическия 
вет е избран Велибор Ан 
джелкович, а 
ник-председател 
ва Петрович, за председа
тел на съвета на местни
те общности е избран Ни 
кола Аврамов, а за замест 

Драган

ската регионална общност 
в Лесковац. За членове 

обществено-полити
ческия съвет бяха избра
ни Видосав Димитриевич 
и Костадин Момчиловци 
с съвета на местните общ 11 
ности Никола Аврамов, а 
в съвета на местните общ 
труд Драган Николич, Ма 
рина Костич и -Слободам 
Младенович.

на ВИДОСАВ ДИМИТРИЕ
ВИЧ, юрист, роден е през 

динамич- 1939 година, член на СЮК 
от 1956 година. Делегат е 
на обществено-политичес 
кия съвет при Общинска 
та скупщина, член е на 
Общинския комитет на 
СК. Изпълнявал е много 
отговорни обществено-по 
литически функции: пре 
дседател па Изпълнител-

ДУШАН КОСТОВ, ико
номист, роден е през 1938 
година. Член е на Съю
за на комунистите от 
1964 година.Занапред трябва да се 

засили ролята на работни 
ческата класа. Пред нас

Досега е
изпълнявал длъжността 
висш финансов инспек
тор в Службата по обще 
ствено счетоводство в 

Сурдулица, Член е на Из 
пълнителния съвет на Об 
щинската скупщина.

е и период иа изключи
телни предконгресни дей 

За съвета на общините пости, в които всички тру 
дови хора с творческа 

нови
при Скупщината на СР
Сърбия бе избран Часлав енергия ще търсят

решения за настаналите и 
наставащите
Успешната борба за про
веждане на стабилизация

ния съвет и подпредседа- 
скуп

щина. Работил е в пове
че стопански органнза-

Николич, когото делегира 
ха общинските скупщини 
на Сурдулица, Босилеград.
Владичин хан, Църна тра 
ва и Търговище.

Скупщината на 
лишка община в 
делегатски състав за пред 
седател на Общинската
скупщина избра Видосав Дава проектът „Морава 
Димитриевич, а за предсе И , за нашата община ед- 
дател иа Изпълнителния иа от паи-съществеците за 
съвет на общинската скуп Дачи. А всичко това може 
шина Душан Костов. Да постигнем с единство, оборудваме и

Обръщайки се към Де- сплотеност, около водеща 
легатите новоизбраният та роля на Съюза на ко- 
председател иа Общинска муцистите при пълно ан- 
та скупщина между дру- гажиране на всички тру- 
гото каза: дови хора и гражданите папски успехи. Изтъкнат

_ В този момент тряб- заключи председателят е общ сств е н о-политичес-
периода В. Димитриевич. Ст. Н.

проблеми, тел на Общинскатасъ-

за замест- 
Вукоса- та и производството на 

Сурду- храна е належаща зада- 
новия ча, на която трябва да от

делим твърде голямо вни- отбора за провеждане на 
мацие. Шанс за това ни

чии, изпълнявайки фун
кцията

Бил е секретар на пър
вичната 
СК в Службата по общес 
твеио счетоводство, 
на отбора за провеждане 
на временни 
„Власина-продукт”. Бил 
член на комисията за ико 
иомически 
Общинската конферен

ция на СК и Съюза на 
синдикатите.

председател на организация на

временни мерки в „Мач 
катица” и „Властна—про
дукт”, а по-рано във фаб 
риката за

членник-председател 
Тасич и за съвета на сдру 
жения тРУД за председа
тел е избран Драган Ни
колич, а за заместник-пре 
дседател Миомир йович 

На съвместната сесия, 
проведена непосредстве
но след заседанията на 
общинските съвети,
избрани делегати за скуп 
щината на междуобщин-

авто-електро- мерки във
строителна 

та организация „Зидар”. 
След това

е

тези организа
ции постигат завидни сто въпроси при

бяха

ки и стопански деец.ва да изтъкнем

БРАТСТВО * 30 АПРИЛ 1982 СТРАНИЦА 3



БОСИЛЕГРАД: ПРЕД ПРАЗНИКА НА ТРУДА
НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАДОТ ЗАСЕДАНИЕТО Весело и тържественоЗа по-голяма оайстваност на СК

та ,на усилена работа по 
икономическата и стопан 
ска стабилизация на вси 
чки полета, полагане уси
лията за увеличение 
производителността 

труда я т.н. Във всяка кле 
води борба за ук

Първиредовете на СК не трябва 
да става кампайно, а Жив 
ко Виденов подчерта, 
всред комунистите на се 

необходимо

Тази година
май — празника на тру
да, трудещите се в Боси- 
леградска 
щат в знак на историчес 
ките дати 40-годишнината 
на АВНОЮ, 40-годишни- 

от първата младеж 
акция и

тво, като са изтъкнали, че 
настояЖите проблеми гьр 
сят по-голямо ангажира
не на Съюза на комуцис- 
брани техните председате- 

за председател

На 20 април т г- се про- 
заседание на ОК наведе

СКС в Димитровград, на 
което бяха обсъдени про- 
ектодокументите за Деве
тия конгрес на СКС и 
Дванадесетия конгрес на 
СЮК и сумирани резул
татите от публичното об 
съждане на тези докумен 
ти в първичните органм- 

на СК. При това 
на ОК на СКС 

обсъдиха и изтеклите из
бори в СК в общината.

изтъкна 
встъпителното си 
секретарят на Председа
телството на ОК на СКС 
Иван’ Денчев проектодо-

че
община посре

нало изтъкват 
стта от по-голяма отговор 
пост в СК,

В анализа на измина
лите избори в СК бе поД 
чертано, че същите са Ус 
пешно проведени. Цело
купната изборна 
пост е посочила на мно
го въпроси, които занап
ред трябва да се разре
шават. Всред въпросите 

е възнагражда- 
резултати 

Но в ацали-

на
нали:

тите.
Що се касае до 

пенията и допълненията 
на уставите 
СЮК във всички първич 
ни организации на СК 
еднодушцо е прието 
встъпителната част за 
трайно да се внесе роля 
та и отдаде признание на 
личността н непреходното 
дело на другаря Тцто.

В разискванията 
сил Ранчев се застъпи за 
приемане на по-голямо ,чи 
сло работници в редове
те на СК, защото в него 

е малък броят

тка сепата
ка трудова 
години от рождението на 
великана на нашето вче
ра, днес и утре, другаря 
Тито славни годишнини.

изме- 90 самоуправле-репване на 
нието и самоуправителни 
те и делегатски отноше- 

във всички пора на 
Във всеобхватна 

активност

на СКС и
актив ния

живота, 
предконгресна
и с нови постижения във 

ни социали

зации 
членовете във

записани в историята на 
югославското и междуна
родно работническо дви
жение.

Първи май — Деня на 
труда, трудовият народ 
в Босилеградска община 
чествува и в обстановка

всестранното 
етическо 
ио развитие, в укрепване 
на международните пози- 

нашата братска

Както във
слово самоуправителсигурно 

ваието според
Ба те па труда, 

за се подчертава, че про- 
трябва да бъ- 

по-добра
ции на 
страна.блемитекументите всред комуни 

стите в общината са при 
ети с особен интерес. Ко 
мунистите с пълна отго
ворност са обсъдили труд 
ностите пред които е из 
правено нашето

дат подтик за 
работа в по-нататъшното 
самоуправителцо разви
тие и афирмирацето на 
СК.

пппингкИТ КОМИТЕТ НА СКС В БАБУШНИ 
нд чГ ПРОЕКТОДОКУМЕНТИТЕ НА РЕЗОЛЮЦ 
ИЯТА НА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СКС И УСТАВА 

НА СКС

все още 
им. Той също така се за 
стъпи за идейно разгра
ничаването на младите в А. Т.общес-

Да укрепва ролята 

на СК
КАНДИДАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОССИ ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

Ивлъчени делегати за регионалните 

и републикански самоуправителни
общности

те и. други органи за по 
следователно прилагане 
политическата • платфор
ма, за по-голямо приема
не на ромите в СК, „нуж
ното” да се измени в „за
дължително", както и да 
се създават по-големи въз 
можности за заемане на 
работниците, които са на 
временна работа в чужби 
на.

Що се отнася до Проек 
та на Статута на СКС.т.е. 
до предложенията, измене 
нията и допълненията, а 
имайки предвид разиск
ванията в първичните нар 
тийни организации и на 
Комисията за уставни въ 
проси към ОК, членовете 
на Общинския комитет
са на становище, че едно 
решение на орган или фо 
рум е валидно ако на за
седанието присъствуват 
2/3 от членовете, а за 
предложението на реше
нието се изяснят 2/3 от 
присъствуващите, както й 
това, че едно решение на 
първична партийна орга
низация е валидно ако 
на заседанието присъству 
ват 2/3 от членовете и 
ако за предложеното ре
шение се изяснат 2/3 от 
присъствващите. При това 
те предлагат мандатът на 
председателите в най-вис- 
шите органи на организа
цията в СК в общините 
регионите, организацията 
на СК в Белград и репуб
ликата, както и на секре
тарите на изпълнително 
политическите органи да 
трае две години, с въз
можност за повторно из
биране. Дадено е и мне
ние времетраенето на ман 
дата на всички изпълни
телно-политически посто
ве в СК в покрайнините 
да бъде също както и в 
СК на Сърбия, а не това 
да се утвърждава чрез до 
кументи на покрайнински 
те комитети на СК.

ОК наЧленовете на 
СКС в Бабушница, на съ
стоялото се на 20 т-м. за
седание, а след разисква
нето в първичните партий 
ни организации обсъдиха 
проекта на Резолюцията 
на Деветия конгрес на 
СКС и Устава на СКС —

ско стопанство, водно сто 
панство, електростопанст 
во, средно-насочено обра
зование, 
сионно осигуряване, ПТТ 
и геологическо изследва-

ИЗДИГНАТА КАНДИДАТУРА НА 35 ДЕ
ЛЕГАТИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В 
СКУШЦИНИТЕ 
КОНТРОЛ НА РЕГИОНАЛНИТЕ И 7 ДЕЛЕГА
ТИ В СКУПЩИНИТЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ
ТЕ САМОУПРАВИТЕЛНИ ОБЩНОСТИ НА ИН
ТЕРЕСИТЕ

изме-предложението за 
нен-ия и допълнения. Да 
добавим, че комунистите 
в първичните партийни ор 
ганизации Проекторезолю 
цията са приели без забе
лежки и без предложения 
за изменение или допъл
нение-

Комисията за организа
ционно изграждане и раз
витие на СК към Общин
ския комитет обсъждайки 
Пректорезолюцията се е 
спряла върху няколко не
ща. В петата част, която 
се отнася до задачите в 
осъществяването и укреп
ването ролята на СКС, ко 
мисията е на мнение, а 
това е прието и на засе
данието на ОК на СКС 
че трябва още повече да 
се подчертае необходимо
стта от по-нататъшното 
укрепване
идейно-политическа роля 
на СКС. Това още повече 
ако се има предвид, как
то е изтъкнато, прави впе 
чатление, че СК в първич
ните организации в основ 
ните организации на сдру 
жения труд и в местните 
общности все още не осъ
ществяват ролята в среди 
те си. Също така е из
тъкнато, че СК 
трябва още повече да се 
ангажира върху идейно- 
политическото и маркси- 
ческо издигане на млади
те, върху издигането на 
моралния лик на членови- 
те на СК и за изощрява- 
не критериите за приема
не в СК. На 
членовете на ОК потърси 
ха пълна отговорност от 
комунистите в държавни-

инвалидно-пен-САМОУПРАВИТЕЛНИЯИ

не
Кандидационната 

конференция бяха утвър
дени и възможни канди
дати за делегати в скуп- 
щините на републикански 
те самоуправителни общ
ности.

Изборът за посочените 
делегати ще бъде прове
ден до края на месец ап
рил или в началото на 
май, а ще ги избират са
мо членовете на делега
циите на самоуправител. 
ните общности в местни
те общности и организа
циите на сдружения труд 
в общината.

На

ре си те. Всъщност, Босиле
градска община ще бъде 
застъпена в 10 регионал
ни самоуправителни общ
ности с 35 делегати, а 
между тях са 3 жени. От 
тях 28 ще бъдат делегати 
в скупщините, а 7 в са- 
моуправителния контрол. 
Именно, спорд утвърде
ния договор Босилеград
ска община ще има свои 
делегати в следните регио 
нални
общности: за противоград 
ната отбрана, наука, гор-

•’ ... '

На 20 април в Босиле 
град, Общинският синди 
кален съвет и ОК на Со 
циалистическия съюз про 

Канди
конференция,

ведоха съвместна
дационна 
на която бе дадена обща 
оценка на досегашната из 
борна активност за тре
тия делегатски състав. 
Констатация е, че досега
шната изборна активност 
в общината е успешна. 
Утвърдените и приети сро 
кове се спазват. Избрани
те делегати в скупщините 
на обществено-политичес
ките и самоуправителни 
общности и самоуправи- 
телния контрол са лица, 
които на практика са по
казали, че са за по-натат 
шното развитие на деле
гатската система, разви
тие на нашето самоупра- 
вително социалистическо 
общество и за още по-ре- 
шително влияние на ра
ботническата класа.

самоуправителни
на водещатаМ. я.

занапред

Освен това, Кандидацио
ината конференция излъ- 

кандидатичи възможни 
за делегати от Босилеград 
ска община в скупщините 
и самоуправителния кон
трол в регионалните и ре 
публикански самоуправи 
телни общности на ище-

заседанието

Изглед от Босилеград
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меси» ПРЕДКОНГРЕСНА СРЕЩА

Обнадеждаващи
показатели

Повече внимание на производствения труп
въз-Ако ми се удаде 

можност да взема думата 
на конгреса, бих говорил 

във връзка с разпре 
делението на дохода и ли 

Считам,

<
МИЛИЯ ГЕОРГИЕВ над 

30 години работи в мебел 
ната трудова организа
ция „Васил Иванов — Ци 
ле” в Димитровград. Ро
ден е през 1927 година в 
село Власи. Като бедно 
селско дете изучава сто 
ларски занаят. Член на 
СК е от 1950 година. Уча
ствувал е в повече мла
дежки трудови акции. 
На няколко пъти е бил 
член на Общинския коми 
тет на СКС. За хубави 
трудови резултати е удо 
стоен с Медал на труда 
през 1952 година, получил 
е златна значка на СЮК 
диплом по повод 30-годиш 
нината от въстанието и 
революцията и Грамота 
със сребърна значка на 
Съюза на синдикатите 
през 1977 година. Така
ва в къси черти е биогра
фията на Георгиев, кой
то неотдавна е избран за 
делегат на Деветия кон
грес на Съюза на комуни 
стите в Сърбия.

нещо
доходи.

възнаграждаването
спрямо трУДа. трябва 
пълно да се прилага, 
то производственият труд 
се награждава по-добре.

чните
че

Около Нова година, ко- 
гато трябваше да се про- 
веде референдум в кожа- 
ра „Братство” за интегра- 
ция _ със сплитски „К0- 
текс мнозина съмнител
но въртяха с глави. Казва 
ха, че едва ли ще 
някаква изгода ох тази 
ния, но периодът от чети 
ри месеца, колкото изми
наха от обединяването им 
— показва, че 
та са били напразни-

по
не на втора фаза, с което 
да разрешим 
ни места” в 
ния процес. По такъв на
чин се надяваме от Фон- 
Да за -насърчение развитие 
то на изостаналите краи
ща и от други източници 
да обезпечим към 60 ми
лиона динара.

С изграждането на вто
ра фаза — ще закръглим 
производствения цикъл с 
изработката на кожена 
конфекция.

Този проект 
посочи Димитров — тряб
ва да се реализира до 
края на 1983 година, ка
то се създадат възможно
сти за двойно по-голямо 
производство, като бъдат 
приети на работа около 
50 нови работника.

ка
някои „тес- 

производстве

— Друго нещо,. ' което 
бих казал —. продължи 
Георгиев — е, че очаквам 
конгресът Да даде отговор 
на много актуални -жиз 

Преди

има
ак

въпроси, 
трябва да разяс

нени 
всичко, 
ни много въпроси, свър
зани с нашето' по-нататъш 

обществено и стопан 
ско развитие като при то 
ва още повече издиферен 
пира задачите и 
на Съюза на комунисти
те в тези акции — изтъ
кна между другото М. ,Ге

М. Георгиевсъмнения-
Когато тези дни го по 

сетихме, попитахме го 
какво за него представля 
ва този избор.

— Това за мене е висо
ко признание за дългого 
дишна обществено-поли
тическа дейност и задъл
жение за още по-активна 
работа занапред.

но
Както ни уведоми ди

ректорът на ООСТ „Брат
ство” в с. Желюша До- 
бривое Димитров, макар 
че резултатите от първо
то четиримесечие на тази 
година още не са пълни 
и окончателни, все пак 
може да се отчете, че са

както ролята

оргиев.

. А. Ташков
постигнати хубави резул
тати. През този период е 
осъществен общ доход с 

процента й повече, чист 
доход от 40 процента, а 
личните доходи са порас
нали с 30 процента. Про
изведена е 40 000 кв. м. ко 
'и, а, чиято стойност въз
лиза на 12 635 000 динара

ПЪРВОМАЙСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С РАБОТНИЦИБОСИЛЕГРАД:— Ако не бяхме се обе
динили с „Котекс" сигур
но трудно щяхме да мо
жем да постигнем такива 

пък

'36 Най-важна е стабилизациятадарезултати, нито 
разчитаме на реконструк
ция и значително ще подобри 

ако изцяло се зачита За 
кона за сдружени* труд 
отнасящ се до разпреде
ление на дохода спрямо 
резултатите на труда.

Тази година Първи май, ства (според заключите - 
Денд на труда посреща- лния баланс за изтеклата 
ме в обстановка на усиле година) в стопанските 
на работа по икономиче организации в общината 
ската стабилизация на сто отчитат по-голям ръст от 
панските и обществени увеличението на дохода 
процеси. По тоя повод, а и чистия доход. При та- 
във връзка с провеждане кава обстановка не може 
то на стабилизацията и да се говори за цялостно 
разпределението на дохо- прилагане на стабилиза- 
да и увеличение на произ ционните мерки. В наша- 
водителността на труда, та организация напри- 
беседваме с двама работ- мер има големи възмож

наразширяване 
производствените 
сти, защото „Котекс” ни 
обезпечава и суровини, и 
пазар. Очакваме занапред 
съдействието

мощно

Какви са бъдещите пла
нове в кожара „Братст
во”?

— Преди всичко 
тъкна Димитров — подго 
твяме инвестиционна до
кументация за изгражда-

което ни
бъде

голямо. — подчерта Д. Ди-
още по-оказва да АЛЕКСАНДЪР СТОИ

МЕНОВ, висококвалифи 
циран хлебопекар в кому 
нално—услужното пред
приятие „Услуга” в'Боси 
леград: — Почти всеки? ра 
ботник в нашата органи 
зация работи в някой 'са 
моуправителен орган:. То 
ва има голямо значение 
за укрепване отговорно
стта на всеки работник, 
повишаване на личната 
дисциплина и по-нататъ
шното развитие на .само 
управлението и самоупра 
вителните отношения-- За 
повишаване на материал
ната основа на труда, 
преди всичко трябва - да 
се спазва отношението в 
разпределението на чис
тия! доход и същият да бъ 
де съгласен със Закона за 
сдружения труд и самоуп 
равителните споразуме
ния- Важно звено в това 
отношение е и разпреде
лението на личните до
ходи, както и

из-
митров.

М. А.

СУРДУЛИЦА НОСТИ икономисване.ници.

Новини от „Мачкатица" ни
Фабриката „Мачкатица” в Сурдулица 

през първите три месеца осъществи общ до
ход 70 милиона динара, което е с, 60 на сто 
повече по отношение на същия период на ми- 

Именно, през януари са огъналата година, 
ществени 17, през февруари — 20, а през март 
— 33 милиона динара.

Март е и най-успешният месец от съще
ствуването на фабриката. През този месец за- 

да работят фор—машини за леене и 
са отлети 340 тона различни отливки от висо- 
команганна стомана.

почнаха

„Мачкатица”През първите три месеца 
прие на работа 56 работника. На постоянна ра 
бота са приети 30, а на временна работа 46

5-тьггьРЧН5ред законопредписанията трябвало е да оьдат 
приети П, а на работа са постъпили дори 
души.

ИЛИЯ ПЕНЕВ, автомс- 
хаиик, вече 8 години рабо 
ти в АТП. Босилеград. 
Член на Съюза на Комуни 
стите е от 1972 година, по 
пастоящем член на коми 
сията по самоуправителен 
контрол при „Автотранспо 
рта” в Босилеград.

— Въпреки, че стабили
зацията ие е нова тема, тя 
все още в нашата органи 
зация, а лично смятам, 
че и в останалите органи 
зации от стопанските и 
нестопански дейности, не 
се осъществява изцяло, 
тоест, не се използуват 
воички възможности в 
това отношение. Като каз 
вам това имам предвид, 
че изразходваните сред

но те ие се използуват 
докрай- Все още при ед
накви условия и линии 
сс изразходва различно 
количество гориво, масло 
и пр. Де се води доста-

доизгражда 
критериите, според ко 
личният доход да про 

от резултатите н

•■Ч
Поръките и становища

та на Третид конгреса.;и 
14-те срещи на самоупра- 
вителите „Цървсцн бай
рак” дават 
това
те бавно се 
практиката в организаци
ите на сдруженвд труд в 
нашата община. Занап
ред това трябва да бъде 
основна цел и задача па 
всички.

не
ето 
излиза 
труда.

28 а
тъчно сметка на резервни 
те части и частите, 
то се подменят. Правят 
се „празни ходове” има 
неоправдателно

кои-Самоуправителната общност на интере- 
ги-ге по геоложко изследване в СР Сърбия е 
запланувала До 1985 година за изследване на
молибден да отдели 50 милиона динара. От та- молибден да отд бъде отделена за из-
сле~ “удиите “алежи в с Мачкатица 
на корията на Сурдулишка обшина. Нос» 

инвестициите ше бъде фабриката за 
^Амоиолеяпиа .Мачкатица’’- Досе 

Я СТ отделени средства от 5 милиона

отсъству 
ваие от работа, неуплътия 
ваце на работното време 
и пр. Всичко това са фак 
ти които неблагоприятно 
издействуват върху уве
личавацето на дохода, а 
съвместно с това и за по 
вишаваие на 
та основа на труда. Есте 
стаено е, че

ясни насоки в 
отношение. Обаче

прилагат в

тел на 
машини 
га за целта са
динара. материална

С. М.
състоянието М, я.
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Босилеград

За добра а приятелоии 

взаим,отаошмия
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ СРЕД- 

НОЛРОФИЛИРАНИТЕ УЧИЛИЩА „ИВАН КА
РАИВАНОВ" ОТ БОСИЛЕГРАД, (СФРЮ) и „НЕ 

. ОФИТ РИЛСКИ" ОТ ГРАД КЮСТЕНДИЛ 
(НРБ) УСПЕШНО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА

ч
Ц‘

тВ - рамките, на логранич- на двете училища победа 
.зюто (сътрудничество меж от 3:0 спечелиха ученици 
ду Босилеградска община те от босилеградското
— СФРЮ и Общинския училище, а в състезание- 
народен съвет в град Кю* то по волейбол, женските 
гстевдил— НРБ, през ми- отбори победа от 3:0 цз- 
-налата х?едмица в Босиле- воюваха 
град хе ^състоя среща ме- град Кюстендил.

„жду представителите на Освен това гостите от 
средношколския образо- съседната погранична об 

".вателен дентър „Иван Ка- щина в НРБ се интересу 
раиванов" от Босилеград ваха и за функционирайе- 

'И средното —.профилира то на ученическото само*
- но^ училище „Неофит Рил управление, развитието 
хкй” от град 'Кюстендил на делегатската система 
—онрб. Срещата, премина и самоуправлението въоб- 
■ *в обмен на опити, форми ще.
«и методи във - възпитател

но-образователния 
цес на обучението.

Същевременно

учениците от

Тези традиционни прия 
про- телски срещи, освен въз

питателно - образователен 
учени- и спортния си характер, 

-ците от двете средни про допринасят и за укрепва- 
филирани уечилнпца про- нето на приятелските ме 
ведоха спортни .състсза- ждудържавни отношения 
ния по футбол и волей- между двете съседни стра 
бол. В състезанието по ни. 
футбол, мъжките отбори м. я.

ПЪРВОМАЙСКИ I РАЗГОВОРИ Успех иа димитровградските 

самодейциМилутин не чана 

звънчето Самодейния театър „Христо Ботев” от 
Димитровград и тази година твърде успешно 
се представи пред публиката на IX регионален 
преглед на самодейните театри, състоял с~ 
през втората половина на април в Алексинац 
и Ражань.

■ ■■
се

града по предложение на на месеца към 7000 дина- 
Цялата бригада. Говорих ра. Ако се работи качес- 
ме 0 него за условията на твено и дисциплинирано, 
работа, за производствени може добре да се зарабо 
те проблеми, за възнагра ти — каза Ташков. Осно 
ждаването. вна слабост ни е засега

неуплътдаване на работно 
— Днес в„Свобода" ус то време. Това нещо иг- 

ловията за работа са мно Рае голяма роля при по- 
го—много по-добри, от- точното производство. За 
колкото по-рано. Аз нап сечка да речем в начало

то на „потока от 2 мину 
ример редовно надхвърлям ти — докато си стигне до 
нормата си и заработвам финално произведение се

увеличава и надмине 200 
минути!

; На .няколко пъти се 
връщах и .наблюдавах как 
■работи. Има :нещо инте
ресно, хубаво и задей
ствуващо в неговата ра
бота. Милутин Ташков, 

■-.квалифициран работник 
тв .конфекция „Свобода" в 
■Димитровград е един от 

■ носителите на тазгодиш- 
■на Първомайска награ
да. Този 35-годишен рабо 
тник обслужва твърде 
прецизна, но и опасна ма 

дпшна — върши така на
речено машинно кроене 
на елементите за облекло

На прегледа, на който участвуваха с „Го 
спожа Министерша", на 25 април в Алексинац, 
те спечелиха награда за главна женска роля, 
присъдена на КОЛИЦА РАНГЕЛОВА, награда 
за епизодна роля присъдена на МОМЧИЛО 
АНДРЕЕВИЧ, диплома и награда За костюми 
и награда за постановка и особен принос в 
развитието на самодейността,
СЛОБОДАН АЛЕКСИЧ. 
той от безплатно пътуване на фестивала на 
самодейните театри в Кула.

С това димитровградските самодейци за 
пазиха реномето си, спечелено сред публиката 
преди няколко години.

присъдена на 
Тази награда се със-

А. Т.
Според Ташков, необхо 

димо е постоянно да се 
изостря отговорността в 
работата, защото конфе
кция „Свобода” произве 
жда много „чувствите
лен" артикул — конфек
ция...

Запоннал като неквали 
фициран работник пре
ди двадесетина години, 
/днес Ташков се ползва с 

/реноме на опитен, ценен 
и трудолюбив работник.

Жътварска песен
Проклет да е, море, 
кой девойче лъже, 
кой девойче лъже, 
па го нече земе.

Неговата работа изис
ква пълна концетрация 
— „казва отговорникът 
Миодраг Върбанов, с кого 
то дълго време разговар- 

ляхме да производствените 
проблеми, за отговорно
стта в работата и по дру 
.ги . въпроси, свързани с 

■ работата на,модна конфек 
ция „Свобода”.,-И най-мал 
ко невнимение, един миг 

. само — и „може да бъде 
.опасно! — казва Върба
нов.

— Той не чака да уда 
ри звънчето, .за да дойде 
до мишината — каза Вър 
банов за него- На някол 
ко -минути преди 
отива на работното си мя 
сто.

А девойче, море, 
жално жалеяло, 
жалеяло море, 
йош полюто клело-.
Скоро го е, море, 
клетва достигнала, 
у петък се момче разболело, 
у субота въздал прележало, 
у неделя богу душа дало.

(Записала Вукица Стоименова от Марушка
Соколова от с. Божица)

това

настройва машината 
и когато се даде знак за 
започване на работа — е 
напълно готов.

Наградата в случая Та 
шков увенчава -трудолю- 
бието и примерността 
му. Тя сигурно ще подей 
ствува и върху други да 
последват неговия примерМшгутин Ташков е по 

лучил Първомайска на М. Ташков М. А.

-СТРАНИЦА 8
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Белград

Потвърждение на основните определения
тЯ1и конференциите на С-мпаа “гресиТе шата социалистическа революция, се пот- е общо, което естествено е стремеж и ин- 
^^нистите, която заюит|ит,.,т,.„На -?омУ' върждава и на конгресите и конференци терес на работническата класа. Такава ра- 

десетия конгрес на СЮК в „г,.,,, С ®вана *1те на СК. Този път това бе направено на бота и отношение подразбира взаимно за- 
представлява единствен „на юни Ще Деветия конгрес на Съюза на комунистите читане на потребите, възможностите и ин
ен форум на който ,,,Д ,ИСШ паРти' на Словения, който показа, че комунистите тересите на врички части на нашата общ-
и утвърждават задачите в ,-„ЛлНЯВа ОПИТът и останалите трудови хора в тази наша нает, защото това край на краищата е за

~ ***. »»■ 
вестни опейте** м ттгпг*-н ,?а Се Доловят йз- общност, още по-енергично и последовате- ху укрепването на единението, публичната 
конгресите и конЛ^р^'тггГ^Г°Ва повече' Че лно Да се борят за по-бързото социалистиче дума до голяма степен спечели на тежест- 
лючителната сЬа-чя \тР ^?1ГГе %а само аак" око преобразование на обществото и за пре та си. С ^отмерената публична дума, особено 
(и обттте^ткеня^ една оощопартиина махване на всички бариери на този път. Та ако тя идва от устата на хора на отговор
то мпжруя ,тт тт а и.активн°ст, в коя- зи първа среща в поредицата на нашите кон ни места, възможно е— без оглед на дей-
тстг ооттяптгг-гтАи^тлДа доидат до ИЗява Всич греси и конференции, няма никакво съмне- ствителните намерения на оратора или 
меттиитр _ сили, готови в съдр- ние, ще бъде подтик за подготовката на ос- писателя, — да посее семето на съмнение,
пят** ио гпЗъ ВИЯ Да се_боРят за осъществя таналите партийни конгреси и конференции, което в настоящия момент най-малко ни е 

теглг Г^>аМаТа На *люза На югославски Срещу такива изрази на последовател- потребно. Не бива, нито за момент, да за- 
пажв™ °ТИ И 33 сОЦИаЛистичесКОТО преоб ността на основните идейни и политически бравим очевидната истина, че у нас,
Р ание на нашето общество. определения — единението, равноправието, лостно, отговорността за публичната ду-

хч.огато сега говорим за подготовката на единството, самоуправлението и необвързва- ма ни е в обратна пропорция с прилива 
Дванадесетия конгрес на СЮК и на конгре нето — отделните поставяния и тълкувания на диалозите. У нас за всичко се разисква 
аите и конференциите на СК в републиките на тези наши кардинални теми и определе- откровено — от самооблагането в местна 
и покрайнините, в които най-висшите пар ния, по правило звучат дисонантно, особе- та общност, до външната политика и меж 
тиини събрания още не са проведени, обик но в очите на работническата класа, която дународните отношения. Това 
новено се поставя въпросът за времето за и единството, и равноправието, и единение- личителна черта и качество на нашето об 
завършаване на така голямата и важна по- то разбира според своите, класовите кри- щество, чиито стойности, изглежда, всич 
литическа и организационна работа. Ще терии, независимо от доктринарните и по- ки не схващаме достатъчно. За обществе- 
сТУГйем Ли всичко да завършим както тряб литикантските схеми и конструкции. И то- ния диалог и за бъдещето, к-цм което се 
ва. Този въпрос не е без основание, но не зи, класовият критерий и интерес на рабо- стремим, във всеки случай не би било до 
6 * ** ОТ1Х?вор. тническата класа ще трябва, на всички ни, бре ако отговорността за публичната дума,

Време действително има малко, с оглед в подготовката за конгресите и конферен- където да е изговорена или написана, изос 
на онова което ни очаква, но достатъчно за циите на Съюза на комунистите, на тези тава зад прилива на думите. Защото, веро 
всички членове, организации, органи и фо- срещи и след тях, да бъде коректив и ори- ятно, можем леоно да се съгласим- в това, 
руми на Съюза на комунистите, които бла ентационна точка за да бъдем пощадени че диалогът не ни е цел, но средство за 
говременно пристъпиха към тази работа и от опасностите от изкуственото усложня- изнамиране и постигане на рационални об 
които — това е особено важно — политиче- ване на и без това сложната обществена, ществени решения — икономически, идей 
ски рационално разсъждават за същността следователно, нашата, а и световната обета- ни и политически.

АвАаяЙЯкзк -

ЦЯ-

е важна от-

и насоката на подготовката. Ако бихме, на новка.
Следователно, ако очевидно не се касае Впример тръгнали в разисквания по отделни

основни идейни и политически опрделе за нашето стратегическо определение,
прочем, подготовката за конгресите 

то- и конференциите на Съюза на комунисти- 
ния (единението, братството и единството, тава в светлината на това определение тряб- те, не се, състои само в разискванията, но

самоуправлението, необвързването...), ко- ва по-определено да се позанимаем с отно- преди всичко в работата за икономическа
ито са израз на настроението на огромното щенията и отговорността на воекиго от на; стабилизация, за укрепване на братството и 
мнозинство на членовете на СЮК и остана- в реализацията на утвърдената политика, единството, за запазване на авторитета и 
лите трудови хора, времето до Дванадесе- В настоящия момент иа първо място, с оно престижа на Титова Югославия в света. То- 
тия конгрес на СЮК, действително би ни ва което намалява резултатите на колектив- ва са политическите и обществените задачи, 
била кратко, макар че резултатът, инак, ната работа по укрепване единството на Съ за чието осъществяване не е и потребно 
предварително ни е познат: тези определе- юза на комунистите и единението. Не може да се чака думата на конгресите и конфе-
ния са трайни и всяко отделно, евентуално и на думи да бъдем за единство, а в прак ренциите на Съюза на комунистите. На
поставяне на въпроса за тяхната рационал- тическото си поведение упорито да остава гресите и конференциите на СК, но оЧе 
«ост, било отвън, било вътре в нашата со- ме на отбраната иа по-тесните интереси, повече в практиката, трябва да конкрети 
циалистическа родина, само повече и ло-бър Критерият на единението не са проклама- зираме тези задачи, така че резултатите на 
зо ни сплотява в борбата за общата утвър- циите, лични и колективни, но реалните работата ни да бъдат потолеми. 
дена цел. отношения, трудът и резултатите на тру- Убедени сме, че новите успехи

Както и винаги, континуитетът на на- да върху укрепването на всичко, което ни работа няма да изостанат.

кон

в тази

ЮШАВНЯ И КОВАТ* МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
ШИ (Е МЕЖЛУ ПЪРВИТЕ ПИЩИ В СВЕТА, МНО РАЗБРАХА ЧЕ 

ТРЯБВА № ИЗЧЕЗНЕ БАРИЕРАТА ИЕЖОУ РАЗВИТИТЕ Н НЕРАЗВИТИТЕ
щи се страни за решаване на ме- приеха документите, 
ждуиароДните икономически про- концепцията на новата междупа- 
блеми по такъв начин, който би родна икономическа система и 
обезпечил по-ускорено развитие решенията да се тръгне към из 

развиващите се страни. В тази граждане на нова 
борба се роди идеята, концепция- система.
та за изграждането на нова меж- Типовият принос иа тази бпп- 
дуиародна икономическа система, ба е огромен. За другаря Тнто 
Необвързаните страни, които ве- борбата за новата международна 
че в 1973 /година бяха израешали икономическа система бе пгтя» 
в една от най-влиятелните между- „а част па борбата за нови и по- 
народни сили, успяха в иощото справедливи международни отно- 
събрание иа ОН същата 1973 го- Ше,шя Цялостно, засишшм, ,,а е 
дина да извършат силно влияние, зависимостта, равгюправието 1 ’ 
така че развитите страни и на оа- Гивното и миролюбиво 
пада и иа

съдържащи ноМИЛОШ МИНИЧ

теми идеологията и т.н. Тази но 
ва международна система значе- 
™.„, Чезване на който да е вид доминацця и експлоатация в ме
ждународните отношения. Борба
та за такава система Тито счита
ше като една от най-важните це
ли на политиката и движението 
на необвързацостта. Титовото стщ 
овище се опираше върху прин

ципа. че всеки народ и всяка 
трапа трябва да осъществи Пъл- 

(Нп 2-рп стр.)

междуиаОсновите на новата 
родна икономическа система са 
Формулирани, както с известно, 
като една цялос-гна концепция в 
решенията па шестото спепиалг 
заседание на ООН, свикано ' »№' 
чин на IV конференция на шефо 
вете на държавите и правителст
вата на необвързаните страни, съ
стояла са в Алжир 1973 1'ОД. п 
същата гхредходеше упорита бор
ба в течение яа повече от едно необ вързан и гс 

77-те развива-

икономическапа

ак-
съжител- 

с!Во, Равноправното международ-Изтока с консенсусДесетилетие на 
страни и групата иа
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ЮГОСЛАВИЯ И НОВАТА МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
цифри илюстрират, че задълбоча
ването на пропастта яе е спряно, 
че днес борбата за нова междуна
родна икономическа система е 
още по-спешен проблем огколко- 
то бе преди 20 години, и че меж
дународната общност е изправена 

очи с този проблем, а че 
досега още няма по-сериозен на
предък в неговото разрешаване 
макар че някои отделни решения 
с по-малко значение - има. Знаем 
каква е съществуващата между
народна икономическа 
цялостно, международната търгов 
ска система, международната си
стема на Финансите, включително 
монетната международна система 
системата на размяна на техноло- 

и на новите научни познания

_____________—

Политическата незавиоимост не отношенията мемеду народете р щ ^ повече се задълбочава, 
може дълго да се пази, ако стра- Държавите и на Р' * щпинии- & Тито бе между инициаторите
ната е в икономическа зависи-, принципи. От110. на това ново гледище, ма новия
мост в който и да е вид. Иконо- ™ “ппспети сю^т^теизмериа подход към иай-тежкия, най-голе-
мическата независимост значи су- в°<^™ В°*: създаването мия, най-дългосрочния междУ“а:
веренитет над своите природни р™а “ алистическа Югосла- роден проблем на преодоляване
богатства, над произведенията и ?а нова еОДиали ЖИВота са. Така на бариерата между развиващите 
резултатите на своя труд, над “« до края на се и разВититс страни, по пътя
своя обществен продукт, над своя Ти™ даадощда икономически на изграждане на нова междуиа^ 
национален доход. родна икономическа система и

отношения. „копомичсски напредък на цяла-
та световна общност.

Така както приближаваше к.ра

очи в

система

.Тези принципи са съдържани 
в Документите на VI заседание, 
което споменах, но са твърде яс-

В нашата страна, макар цяло
стно изостанала в крал на вой
ната. като бе завършен едиц кра- гня

ю =■ гв=пгл ьмггг-г==« аа-даа&Н
юли- на икономическа Сиегема I страгш специално. Знаем какво

IV конференция в Алжир, а още 
преди това и на конференциите 
на най-високо равнище' на необ
вързаните страни в Кайро и лу- 
сака, а особено са разработени 
на Конференцията на министрите 
на външните работи в’ Джордж
таун, която предходеше на кон
ференцията 
страни в Алжир.

Трябва да се каже, именно, че 
много крупен принос към изгра
ждането - на концепцията на нова
та ‘ международна икономическа 
система дадоха латкно-американ- 
ските страни, особено на конфе
ренция в Алжир. .Същите с десе
тилетия директно се конфронти
рат с неоколбниализма и имаха 
най-годям опит и този опит спо
могна да окажат голям принос в 
изграждането на концепцията на 
новата международна икономиче
ска система. В Хартата на Обе
динените нации за икономически

но можеше да се види, и
това видя, колко огромно е поли- на икономическа _ _
тическото'значение па големите поставяше между първите и и е имат развитите стра-
разлики в икономическата и кул- важните цели иа "^^рзш^остта Ни на капиталистическия Запад и турната напредналост между иа- движението на необвързаността ГГ) *_ИгтИческИте сТрани в Из- 
шите републики и покрайнини наравно е борбата за мир и - Епропа към глобалните презавалява» ввв.'жлгв!л таЛгНяетг ~

на. Знаем какви промени и реше
ния в съществуващата междуна
родна икономическа система — 
преди всичко когато се касае за 
енергията, суровините, храната 
тръговския и платежни^ дефицит 
в развиващите се страни, огромно 
то увеличение на дълговете на 
развиващите страни и т-н. — тър
сят развиващите се и необвърза
ните страни. Знаем, че в Обедине
ните нации едвам неотдавна с го-

големите поставяше

не-необвързадитена
на солидарността на всички 
борбата за преодоляване на тези 
разлики.

От началото той стана побор
ник на политиката на преодоля
ване на тези разлики, иа полити
ката на по-ускорецо развитие на 
недостатъчно развитие и това ста 
на политика на Съюза на кому
нистите и на пялата югославска 
многонационална 
ка самоуправителна и Федератив
на общност в течение на повече 
от Три и половина десетилетия 
Този опит той пренесе и на меж
дународен план. На първите, се
сии на Общото събрание на ОН 
Югославия раздвижи въпроса за 
огромната бариера между разви-

социал истичес-

леми трудности се стигна до ре
шение за раздвижване на глобал
ни преговори, защото голяма пре
чка бяха становищата на най-раз- 
витите страни.

те права и длъжности на държа
вите, които бе предложил Мекси 
ко, а бяха приети и подкрепени,
™ринц^и?“нта ТитсГдо- ?дтенаи ^™®наИтаИЗГ^^{еа
ниетоГТ,1Щ т^бвъщщноегдаза намаяяв^е да” “ера.
вД^иСН°в ^цялостенн^документ Та Р V™

даФа”еновага° ме” родна Д™новиш™ поТъпроса 
икодомическа гистема риерата между развитите и «еразикономическа система. витите държави и потребата от

От това, от цялата тази бор- полит**ката за преодоляване на
ба произтече и Титовият поглед, 1^зи °^™вра’ПОСВети.голяма част
че наличната международна ико- и мога Да
номическа система не гарантира ,,»а?,,Зг^2В'ШттгМ’ 46 ®яхме почти , 
независимост и равноправие на Представителите на
развиващите се страни, но в се- 3°;Р и ТезиТТизто^Тогай! прОПАСТТА ПОСТОЯННО СЕ
бе . си съдържа-доминация на по- ^ проблем нямаха сл х От ЗАДЪЛБОЧАВА ИИя пазар и наглото засилване и -
“Тбитеб0Ти™нИерГвититее Н^ тогава беТпреТъсвада^в еГн по- р Разпространяване на црс^кцио-

гуйндкжй » вяггакж
реадвайки^нови>1незажисимгГХадъР вита'на °со^^н™ да да-' пропастта Ждадълб^ЧЧщ ™а и пазара На капитала - в

^ДоповЯест°иЛК^ оТо^а ^ - кри^т! * ^
“Тш в с*1р1т? на Гфо^ таг°нист на един такъв подход Международната банка за бруто-

мациите, в областта да културата I?1*™* на международен ̂ “ае'?.Ия„по жител и В такава обстановка
и Т.н. зависимост в различни ви- ™ ” в^вРвръ3ка с икономически- ' Ра' товн°т° стопанство
™ше'Рч™ДСто™готрЩ°' и международ„а фиданХ “вдетш ™ развитите страни и разви-
на борба за пълна икономична ИЛИВ пяр°це^„на Деколонизацията туцвд. което потвърждава до коя ™^ИТе-се стРачи и нататък и 
независимост. Тя ше изпълни де- ц™ о^бивтитГ^^ата ,рев°лю- степен сега тази пропаст е задъл- бда° се Увеличава. Достигна 
сетилетия, а м0же би и целият зува голЧ^рой новиНтезади™и бочена- Най-голям бруто нацио- лосега невиждани размери. Тази 
зашото^ъшествува-^^ромни раз дър™ 4™ ”е “ доход в света има: Куйейт ДИа™ На с^тоянието на све-
лики в с®ета мевду “щвиште и ^Р^™<^„ТиТ° бе мвжду първи- — 20250 долара. Швейцария — товного стопанство днес дават и
неразвитите страни, зашото няма бпяхяР оГьтт, света които раз 15360, Швеция — .12250, ГФР _ международните институции, ка-
само икономическа независимост ТиТе и неразвитите нежива“™ 122°°' Дави* ~ 12030, Норвегия ?дИТО Са Международната банка
йчодадаХЛ вВС?веПтТвЛДМадоВкаа- ™е, ^Ряб^се ст™ не ?о ~ ^230 Белгия - 11020, Фра„Я МеждуяарОДНият монетен Фонд
то не се разюят собственитеДпро- ™.а ме5Кдунар°Дна политика вия — 10650, САЩ _ 10610, Хо- 0ЕЦД и ДРУги както и нйшите 
изводителни сили и не постигне ,11я тяо^, пРевъзмогване ландия — 10490, Саудитска Ара- компетентни институции и орга-
висока степен на икономическа ,ка ме даТж2,ТОиС„Г, Т3‘ бия ~ 9960■ Канада — 9410 Ав- НИте на Федерацията. Известни
ГнГирТатП^™Та3триаД^^^ снпЧ^ттДаавСесве“аа3ИИ дГ^ос^- Анстралия - 8870, « ни Ч прогнозите, а те са таки-
хора в света. Пред целия този 5Ури напРеДък на всички народи п°ния 8730, долара и т.н- А ?? 46 И най-малко не охрабрдеат. 
период ще се води непрестанна -”а Цялата международ- ето как изглеждат страдате кои- 1еЗИ пР°гнози. Действително, пос-
борба протгш неоколониализма шн ' то се намират в дъното иа. ис- ТОяино се променят, институции-
икономичщщитщ комическите „„рЯХа потребни повече от две лонкатв на този атлас на Между- те в които работят хиляди екс-
културните и останалите области узрееИхш?ът7т^а1??еД П° СВета да народнада баика: Бутан — 82 до- 'перти се колебаят, но главно всич
.на международните отношения. пък и ад другаря Тито^шЧеп" ЛЗРЗ на жител- Бадаладеж — П0 1<и се намират на една
НАШИЯТ ОПИТ НО Време Т0ва съзнание да изкри пп'0^3 И ЧаД ~ Ш- Не‘ ^ десеТилетиет°- в което сме стъ
нлш ШШ1 стализира в едно твърдо гледи- " — 13°- Бирма — 150, Торна Ш1ЛИ ще протече в. знак на криза

Твои ттг,« Ще’ Че не може ДД се осъщест- Волта и Мали — 180, Руанда и та' която вече трае.1 принципи, същете прин- ви тази политика на преодолява- Бурунди — 190 Заип и иГ™
ципи. които в нашата Народоос- не на бариерата между развитите 210, Китай — 260 долара ГеГ

Известно ни е, че световната 
-стопанска обстановка е влошена 
че развитите страни на Запада 
са в криза, от която не може да 
излезнат, че изпъкна на видело
икономическа криза и в развити
те страни на държавния социали
зъм. което най-драстично се отра 
зи в полските събития, че разви
ващите се страни са в най-тежко 
положение и че 
гърб чрез механизмите

Милош Минич

върху техния 
на светов

на све- 
и бариерата

линия —

V
г



Комунист 3

ИШШЩОВАТА МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
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Ч

Свидетели сме на преплитана трдиги
на световната икономическа кои ПАНИИ КОМ ЕФТА- Нашият износ в тези стра Обаче стратегията” ввЕ икономи,ЕСК“ТЕ <г ггазж ггяайв|
във въоръжаването, в резултат та а ^ш^твуваща- нос в страните на Европейската страни да бъде едшт от^новри
на _това изостряне с понятя Т, Два пообл?мя Д а си?тема- 1ези икономическа обшност възлиза- те приоритети. А за ЛШЖР И то 
на дегоаяап» I понататъш- ®™ема твърде много зася- ше на 35,80 иа сто, в страните на на необвързаните,, за групата /<.,1*.с■а»’.гнк Г^-майдаг»щ- таявьгяяваа
ппт,П?ВеЧе влияе на глобалната Пъово _ ■ в СИВ. Нашият дефицит в тъР- граждането на нова международ
политика на свърхсилите и блокп ните Т1<^ва С;,1 транснацжщал- говокия баланс с Европейската на икономическа система,, а. оро-
вете. както и своя интерес да на- част н? авии‘ са органична икономическа общност в периода' бено голямо е значението и,.,..за 
мира не в детанта, но в задълбо- иконпмииЗ-12еСТВ'гвашататгсветовАа от 73-та до 81 година възлиза на собственото им развитие,
чаване на международното н<щре система- Налице е ■ 20 милиарда долара. А само в ле- „ ........ а
жение чрез заоилване на въоръжа ^ ш и в нашия сто- риода от 77 до 81 година достиг- В нашата страна този въпрос
ването. В такова влошаване на елгттт живот и труд и не съм на над 14 милиарда долара. Тези пряко засяга стабилността. на. НКС 
международните отношения се * „ч<е_имаме цялостен пре- няколко сведения говорят доста- комическото Развитие и.. опазш-
разширява практиката на военни Рено не вярвам, че тъчно от какво огромно значение нето на независимостта и нщ§-
и други интервенции намеса във т,,™™ е контрол над дей- за Югославия е да се намерят вързаната политика и силното, и 
вътрешните работе на независи- им в Югославия и над правилни дългосрочни насоки, да влиятелно международно.. пощще-
мите страни, практиката на натис на т*,61?. 1141 вьрх'7 включването се усатанови дългосрочна страте- ние, авторитет и престиж в, <две- 
Пи. потушаване на Революционни рачле™5'^ВИя В межДУнародното гия за развитие на икономически та. 
те борби на народиТОзапълна на м1ж^я™„^,-ТР^Да- съгласн° с те отношения с тези икономичес- т в
ционална, политическа и иконо нео5въпааиДН°Т° и положеяие на ки блокове относно с числящите Този проблем беше особено 
мическа свобода и независимо!! ™ , а страна и със систе- се към тях страни. С тези иконо- разработван на конференцията.:.в
за демократични и прогресивни тт»™™0^™“010 само- «ичеоки блокове Югославия склю Каракас, а неотдавна в Делхи му 
обществени ггоепбоазовяни,! „„ „ „ Ие' исобено не е проу- чи отделни договори с цел наше- беше посветено голямо внимание-

Р о Р вания. чедо влиянието им върху трансфе то стопанство, нашите организа- Енергията, храната, руровините.
Така влошаването на межпуна ™ ?Ле^™Н „Л.0гИИ И отрВДателни- ции на сдружения труд и наша- възпроизводствените материали, 

родната обеиБювка небла^пи» ™ тяхното влияние та страна като цяло да имат мал- пласментът на промишлени стоки
тно влияе н^^товното стопя^ ^ на собствените ко по-благоприятно положение в на пазарите в развитите страни,
ско положение я гве?о™о™° ^ ™ сили в намката и технология- размяната и изобщо в икономи- условията за ползуване на креди-
панско положе^ир лт. „д®10 ст<?' та и тяхната роля в развитието ческото сътрудничество. Обаче ти и отплащане на дълговете — 
на нейпогппяи1оп =!„,С!!0я стра~ на страната. Също така, доколко както и воички останали страни всичко това са въпроси от жиз- 
лчнянол^тте на “еж_ тр ми е известно, не е изследено извън тези икономически блоко- нено значение както за всички
ШбниТитта™?1460^ отно- достатъчно, нито пък е утвърде- ве, и нашата страна чувствува це- разв.иващи се страни, така и ?а 
ЯТЯ на отн°шенн НО влиянието им върху задължа- локупната тежест на тяхното съ,- Югославия. Много от тези въпро-

“ в“,и*с’! сили и блоко ването на нашето стопанство в шествувзде и затваряне към тре- си нашата страна може да раз-
влияе на икономи чужбина, както и върху възпро- тип тпани Но икономическите решава успешно чрез сътрудни- 

_ -ките отношения, затруднява и извеждането на зависимост на - ’ чество с развиващите се страни
блокира международните прего- множество ОСТ от вноса на раз- блокове съществуват и трябва да с ПОМОЩта на това СЪТрудничесФ 
вори и въобще, активностите за лиани възпроизводствени матери- ти страни. Но икономическите во бихме могли да намалим и 
решаване на лгеждународните али- от партньори, Числящи се период в бъдещето- Няма показа- направим безопасна зависимостта 
икономически проолеми, з?•) изгра- към траненационалните компа- тели че тези икономически бттп- от вноса на енергия, някои суро- 
ждане на нова .международна нии. Ни останалите влияния на ' вини или възпроизводствени ма-
икономическа система. Така ме- действуването на траненационал- ве. може да се растурят а на- терйали, както и от пазара за пя- 
ледународните политически от- ните компании у нас не са доста- против, икономическите кризи ги кои стоки на някои наши бенов- 
ношения, които все повече се тъчно идентифицирани и 
влошават, са въ.в взаимно въздей- нени. Заради

за колек-

Разяс- карат още повече да се затварят ни отрасли: текстил, кожа, ббув-
отвие, к.ето общата световна об- Разбира се. тР^ва^въРдГ мнТо В” ^ и стлъкно ^тр^л^вГ^^Г^ко^
становка прави все по-тежка. да се интересуваме от тази част венията в олоковете са твърде ос- звити страни на Запада йли пък

ла международната икономичес- три, особено се задълбочават про- от някои развити странй на ’ Из- 
От VI специална сесия на Оощо ка система, от този негов еле- тиворечията в отношенията меж- точна Европа. *

то събрание на Ооединените на мент, и от становищата, приети ду Западна Европа от една и
ции през 1973 година до днес е от необвързаните и развиващите СДш Ят7ПНМ * “ ^ и Затова искам да подчертая и
-извървян дълъг път- Концепцията се страни във в.ръзка с въпроса ^ * ■ония от друга страна особено да акцентирам широко-
на новата международна ико- за траненационалните компании 
номическа система е развита в в новата международна икономи- 
групата на 77-те развивапти се ческа система, 
страни, а и по-широко, проведе
ни са много международни сре
ши, водени са много международ 1гште икономически блокове, ре-
ни преговори, на международни- гионални. субрегионални и други се страни все оше е твърде скро- 
те среши са разработени и реал общности и групи, които са част мца и не надминава 16—18

то стратегическо значение на разви 
СКРОМНА РАЗМЯНА С РАЗВИ- ванет° на икономическо и научнб- 
ВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ техническо сътрудничество на на

шата страна с развиващите- се 
страни- И то с много -повече раз
виващи се страни от досега. За- 
ш°то днес. ние развиваме сътруд- 

на ннчество само с 7—10 етбанй 
ни предложения и проекти, някои от съществуващата международ- сто, макар че изминаха 7—8 го- Всъщност, 80 На сто от сътрул-
въпроси частично са и реше„и, «а икономическа «стеш^с* ДИ1ГИ откакто си поставихме за ничеството се реализит с 5
обаче международната общност »°^авл,'есча!в “ смиествувашатт “ел тази размяна да достигне 26 Няколко разв1гаашн се страни, а не е1 по-значително отишла нап съставна част на съществуващага ‘ и ма д^пине с ВсИЧКИ останали страни имаме
ред в изграждането на новата ме система- Този въпрос беше раз- на сто от целокупната ни размя- символични икономически Ътнл. 
ждународна икономическа систе движен и на Първата конферен- на с чужбина. Обаче този проб* шения, макар че с много От тях 
маД А от 1976 година, след неус ция яа„необвързаните ,=Т|ани на лем е от огром1ю значение за ™-™е близки приятелки ТЯХг.глхтггк гаавв «гзямяс »«■ ~ ганг*н™ ***
се страни, не се е мръднало нап принципно сгаповише. че това раз имат с развиващите се страни не само политиката за да тръг 
ред. Нито заседанието в Канкун деление подо^ява междуиа- много по-развити отношения от- чгем напредг в развитието на отно- 
състояло се неотдавна, не съжи- ^Хе гош ^е^пио „а”^ КОЛКОто * За югославия е от тенията с развивай ” стра- 
жеше^д^се^очаква аю>гюултатив- мически блокове не е благоприя- изключително значение стратегия- ни т.е- да схванем, че вече не сме 
^т чагеяание на 'необвързаните тно за- световното стопанство, а та за облагане върху собствените изостанала страна, 
страни в Ню Дели, праведенс-на^ особено з^змвмт^с^стр* сили, индиввдущни и колектив- включихме в групата „а нЗД^- 
март, имаше за цел № въоб- страни не навлизаха задълбочено витите развиващи се страни: йли
. преговорите за международ- в този елемент на международна за тРИ и половина десетиле- В РеД1щата на среДно развитите
н^™«киапроблеми и да иш™гел,ю осъществихме бързо развщ "раРИ' че обектгшно не може ве-
се пристъпи към осъществяване на ^р°Рла^прос Нашата страда е тие, благодарение на облягането Я б дем вистлка на ЦНдустртЙ 
ставовииита на групата „а за стеснена между икономически върху собствените си сили, ма- ”Р разритите страни, но. все пй- 
развиващи се стр пазвива групации на развити европейски кар че ДИОс нашият дълг в чуж- вавноправен те"хен парттгьсчЬ й
колективното опиране на разви страни, с които развиваме даде!! 6 доста вигп* П У ' партньор па развиващите-
шите се страни върху собствени „ай.ГОляма част от нашето иконо рина 0 доота ВНс°к- Д° преди р г,а Развиващите се стра-
тГсили което ,г,е рече да се Раз- мическо сътрудничество с чужби- 5-6 години този дълг не ' 
те сили, което Н"- - на на. ще посоча само няколко све- висок, което означава, че прили-
Движи по-интензивно Р 1 дейния: около 70 на сто от цело- Вът иа средства отвътг ттг» ярию 
сътрудничество между развиващи д«»нИЯ тъРГОВСКИ оборот реали- а ' Д0ТВа беше

или както се казва зт'амк със следните три обцщо- " 11'■ д р” :™ съществен фак. 
релацията сти- Европейска икономическа об- юр иа нашето развитие., но 

сттрудиичестяо щност, ЕФТА и СИВ. Около 50 беше облягането върху
да иа сто от всички двустранни кре- ните ни оили, върху иовосъзда- 

реализират с тези общ- делите стойности на Пашите хо- 
и ности. Най-голяма част от несто- ра, върху нашия труд, наши* до- 

- ковия прилив идва от Европеи. ход, нашата принадена стойност 
икономическа общност и нашата акумулация.

Втор елемент са съществува- ' Размяната ни с развиващите

поли-

мента литета. а

че вече се

жат

беше
1

Части от уводното 'изло-

ТО на ЦК на СЮК в №> 
лит,,ческата школа „й 
1-ЮК „Иосип Броя Тито” 
в Кумропсц на научния
семинар „Югославия и но!

те са страни. това 
собстве

на• сътрудничеството
Юг—Юг. В това 
развиващите се страни може 
намерят широки пространства 

развитие
за лити се

по-ускорено•своето
да засилят своята позиция в пре 
говорите с развитите страни. 1ската

7ГЛ



4 Комунист_______
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ВЪВ

тели, 200 000 копоеранти а особе- 
но стаРческите домакинства, чие- 
то число винаги се увеличава.Голямо бреме и плещите на стопанството *шт

Нито на едно стопанство в и индустрия “а с^ои^щ!!0“щ1''е обектите Г бавно Усе изграждат, ху стопанството в градовете чи-
света не е леко Липсата на су- Риал* разширени са пп^пставлява една от главните ста се» че в края ньа 1980 годи-
роввди, поскъпването иа нефта, на иа ц^Улом Р причшш на инфлацията и неста- на числото на незаетитее увели-
затварянето на пазара, изнудване ™я, ^ова час • I а д бшшостта в стопанисването. Че- чено на около 82 Х-Иляди, сред
то, ползуването на храната в по- но-вкусовата ПР““““ ' ^ по-трудно ако Съюзът на комуни- които наи-много са нпиш&.Яопо-
дитически цели — всичко това ко това даде принос за V ст и СТИГ^Г л трудовите хора не дадо- жението затруднява и Факта, че
развълнува, световното море на телн&то дадозменяне предложение, в делегатските половината от онези, които тър-
стопанисването и истинско уме- ската структура в ™™Хле,юст скупщши и на всич1ш други мес- сят работа нямат квалификации
ние е да се избягнат по-трудните тока, участието на пр “ ■ та^сьдето в нашата система се< която е необходима на стопанег-
последици. И нашето стопанство та и Ш взимат решения, за огерочавдие вото.

вълните на инфлаци- на 83,8 на сто, сслскостоп‘ч с» у за отказване изграждането ' _
ята на динара, липсата -на валу- производство и рибарството е па 0тделни обекти,- Дори и в глав женията в жилищното 
та, прекадените капиталовложе- малено иа 2/,1 на сто ‘ пазпойни насоки иа стопа»*- ство са доста по-малки от плани
ния, затрудненото снабдяване със ствещтя продукт на Ьоиводш . в Покрайнината. Така, ве- раните хака че жилищният
суровини, временната липса на в изграждане са Д ’ че през 1900 чувствително е нама- прос е все по-сложен. От запла
някои стоки и друга трудности, чителни обекти от коиго до с леизплащането за капиталовло нуваните 67 500 жилища са за-
които забавяха нормалното про- очаква. „ _ а гшсз миналата година вършени 63 295. което главно е
изводство и снабдяване. Във всич Въпреки че с™панствот° и кпгштяловлпженията се увелича- резултат иа периодична липса на 
ко дава стопанството на Войво- Войводина не бе достатъчно орг е значително по-малко от уве- строителен материал, липсата на
дина имаше и известни специфич- нтирана къМ износ, през поел д- а н . I дохода подо- съответни кадии в строителния 
цости, които поради твърде неОла ните години това съотношение и ‘ е X, „рата на финанси- оператив, слабата организираност
гоприятния състав на стопанство трудовите ор^а*“^ии иьм оапето из Собствените и обще- и ефикасност и недостатъчната
то, доста влияеха върху развитие даването «а “адуга Д/вствителн Р н ед° са индустриализация в г.троителство-

^НаН°4аетШотВв^™Яда3отде: ч! "оГп“» шдина издосът ВойводинаЪдейетвуваше в агро- през
^^С^лзу™потребитеЧлиТи ув^ичГучасгаето'на °ПокрайшС ’Со3чиТо^ви^^нишо
от останалите краища на страна ната в целокупния износ на стра но « иШстабилизацията в 1й> не се подтикваше в организаци-
2нГпр^д™Г''™иченияПРи 5ал1та година тоГнапредъС пСо: крайнината. В ня, през* измина- ите „а сдружения труд, макар 
тисян^а ^нога нГхоана ко №И и износът номинално е ли* средиосрочен период, е осъ- че е общоизвестно, че малките 

^1пин от гагите и най-то- увеличен със П а вносът нама- ществено около 40 на сто от оо- работилници понякога могат да 
леми иеточници на валута на та- лен 6 20 на сто, с което покрие- шествеция продукт, от което в дадат^ по-евтини стоки отколкото 
зй Покоайнина ■ ността на вноса с износа е увели селското стопанство 30, а в храни фаориките.

Но когато поне на момент Се чена на 65,8 проценти. телно-вкусовата промишленост Д) РАБОТНИЦИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ
отделим от неминуемите всеки- През изминалия средиосрочен на сто. Почти половината от ак- РЕШАВАТ ДОСТАТЪЧНО 
дневни трудности и когато се има период увеличено е и жизненото тивното население на тази покрай
предвид всичко онова което е равнище на населението с 4,6 на нина осъществява доход в произ Голяма част от активността си 
постигнато, тогава може да се за- сто, а за това време на работа са водството на храна и в дейност- Съюъзт на комунистите посвети 
ключи, че е постигнато повече от заети 136 хиляди работници, от тите тясно свързани с този отра- ма участието на трудовите хора в 
колкото това можеше да се очак- които 77,6 хиляди на нови работ- съл на стопанството. Само в обще решаването за самоуправително- 
ва в така сложна и твърде труд- ни места. ствения сектор на агропромишле- то организиране, планиране, раз-
но стопанско положение, в което ността работят 108 000 работници, витие
се -намери стопанството на Вой- ИЗОСТАВАНЕ НА СЕЛСКОТО Покрай това, тази -област на уреждането на отношенията и съ-
водина. В края на 1980 година на- СТОПАНСТВО стопанството на Войводина бе из- здаването. разподелянето и раз-
ционалният доход на Войводина . правена и пред трудности^които пределението на дохода и лични-
Възлизаше на 2850 долара на един Разбира се, всичко не минава- най-често наставаха поради недо- Те доходи, за сдружаването на 
жител общественият продукт ше йез трудности. Стопанството статъчните или закъснели подтик труда и средствата, развитието ня 
през изминалия средиосрочен пе- на Войводина се срещаше с не- ващи мероприятия на икономичес обществено-икономическите 
риод се увеличаваше в размер от съгласуваното развитие на отдел- ката политика, особено данъчни- шения с чужбина и Установяване- 
5' на сто от което в промишле- ни области: бавно се развиваше те, кредитната и износната как- т0 и развитието на свободната 
ността СЪС 7,1 а в селското сто- първичното производство, особено то и мероприятията за защита на размяна на труда. Всичко това 
панство с 1,8 на сто.' Производи- животновъдството, все оше до домашното производство, което даде принос за по-нататъшното 
телността на труда годишно се голяма част стопанството е в за- повлия върху намаленото произ- развитие на социалистическите 
увеличаваше в размер от 2,6, зае- -висимост от вносните, суровини, а водство на храна, особено на ме- самоуправителни отношения. Но 
манего на работа с 3,1, жизне- произвежда се предимно за дома- сото и -изделията. Пренебрегваше и покрай широката 
ният стандарт с 4,6 на сто, а уве- шни потреби. Недостатъчната съ- се и факторът от по-голямото телна и обществено-политическа 
личаването на личното потребле- гласуваност на плацовете и нео- ползуваме ца водата, защото на активност не дойде до значител- 
ние бе по-голямо с 3,7 ,н-а сто бединеното стопанство в цялата площ от около 500 000 ха, които Ни промени в укрепване поЩЩВД- 
Всичко това, всякак, е по-малко страда допринесе и във Войводи- са обванати със системи за од- та на работническата класа в ов- 
от планираните рамки в начало- на да дойде до внезапно увеличе водняване и напояване са прпепо- ладяването с условията на рабо- 
то на изминалия средиосрочен пе- ние. на капиталовложенията, ко- гобени само 40 хиляди ха, което хата. Това ограничаваше 
риод. Но, благодарейки яа твъР- ито двойно по-бъ-рзо се увелича- съшо така не се ползува доста- 
Де интензивната активност на ваха бт обществения продукт. Ка- тъчно. Това са главните причини 
асички трудови хора, а преди питаловложенията представяваха вследствие на които капиталовло 
всичка на Съюза на комунистите към 40 на сто от осъществения женията в първичното селскосто- 
напредъкът е очевиден. обществен продукт, при което ланско производство през изми-

По-голяма част от стопанското много малко е участието на об- налия средиосрочен период въз- 
разввдие през изминалия средно- шествените средства, а организа- лизаха само на 66,6 на сто от за- 
орочен период е постигната с из- циите влагаха само една четвър- плануваните, а това е повлияло 
гр.аждането на нови производстве та част от собствените средства, участието на селското стопанство 
ни мощности. Изграден е петро- докато всичко останало е -обезпе в целокупните капиталовложения 
химическият комплекс, рафине- чавано при твърде неблагоприят- да се свали само на П,8 на сто. 
рии на невт, електрани-топлани ни кредитни условия. Всичко то- Недостатъчно се ползуват и въз- 
пет нови фабрики за производст- ва стопанството -на Войводина до можностите на около 20 000 сдру 
во на захар, металичен комплекс веде до твърде висока задлъже- жени селскостопански производи-

ВОЙВОДИНА МЕЖДУ ДВЕТЕ КОНФЕРЕНЦИИ

От друга страна, капиталовло 
строителзаплискваха

въ

капиталовложениятаи

отно

самоуправи-

възста-
новяването и развитието на доход 
ните отношения, сдружаването 
на труда и средствата, създаване
то на съвместен приход и доход 
Недостатъчната активност на де
легатите оставяше доста просгран 
ство за вмятане на администра
цията в процеса на решаването, 
особено когато се касаеше за це
ните и икономическите отноше-. 
ния с чужбина. Нарушените от
ношения в стопанството дадоха 
принос в укрепването н-а групово- 
собственическите отношения, до 
хаждаше до затваряне еа ООСТ 
в „свои” рамки пренебрегването 
на единството в рамките на тру
довите и сложни организации на 
сдружения труд. Имаше и съпро
тива на технобюрокрацията, коя
то се стараеше да омаловажи спо 
собмостите . на работническата 
класа и се застъпваше да я отде
ли от влиянието върху разпола
гането с дохода и върху решава
нето в делегатската система.

В борбата за икономическата 
стабилизация, а срещу всички 
прояви които нарушаваха разви
тието на социалистическото само 
управление в нашето общество 
Съюзът на комунистите във Вой
водина организира няколко съве
щания за комунистите в отделни 
области на стопанството, което 
се показа като твърде добър път 
за изграждане, укрепване' и осъ
ществяване единството на комуни 
стите към по-ускореното видоиз
меняне на съществуващото поло
жение.
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словашки, румънски и русински език.

Излиза в петък.

ИЗ'
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Д-р Слободан ВАСИЛЕВ
НЗНИ Въз дадавТГдългогодишен 
ппит както и въз основа на непосредствено 
анонимно анкетно изследване, наблюде-
ния Гразговори с бригадири полунава се 
впечатление, че самоуправлението^заживя,
но все още не завоюва истинск_ бюро-
вот-а на бригадирите, защото някъде оюро 
кдати^ии тетнократични сили злоупотре 
бяват със самоуправителните права на мла 

Присвояването на бригадирските пра- 
не са достатъчно 

. И

личен

Укрепва самоуправлени 

ето в бригадирския живот дите.
ва съществува там където
развити самоуправителните отношения 
обратно — развитото бригадирско самоуп
равление е силна защита срещу антисамоу- 
правителните тенденции и деформации. 
Титовата инициатива за колективна работа, 
ръководство, отговорност и решаване и на 

разкри нови простори 
възможности за само' 

трансформация на добровол-

тически дух3?И™0В СОЦИАЛИС

С една дума, младежките трудови акцшг да 
ват обществени и политически ефекти, ко
ито не) могат да се постигнат с никакви фи
нансови средства.

„Бригадирско лято ’82” е значително 
най-много затова, че в бригадирския живот 
на всички трудови акции официално беше 
въведено самоуправлението, 
изтеклия период малко се проучава до ка
ква степен и как е внедрено самоуправле-

младежките акции 
и създава по-големиНаближава нов< тридесет и седми по

сезон- Пад 50 ооо
богят на 46

управителна 
ния младежки труд- 

За илюстрация ето 
они данни. С голямо 
тираме: че 98,39 «а сто 
бригадири изразяват 
дойдат на акция, което показва, че младите 
еа извънредно много мотивирани за 
форма на доброволния труд. Обаче, когато 
става дума за самоуправлението, данните 
са малко по-инакви: 76,6 на сто са схвана
ли същината на самоуправлението в брига 
дата, 61,33 на сто знаят кои самоуправител 
ни форми трябва да съществуват в брига
дирския стан, след това 66,98 на сто са про 
никнали в начина на осъществяване на коле 
ктивната работа и отговорност в бригади
те относно само 56,6 на сто от анкетира
ните бригадири и бригадир ки са опознали 
колективната работа в бригадирските 
гери.

_ младе-
пионери и ветерани ще ра- 

т, т съюзни младежки трудонт-г ак-™;ВДе^ОЩе веднаж ще потвРъ^Т гол
ямата СИ юбич към родината, задружността 
на нейните народи и народностн и шпр™ 
дното дело на. другаря Тито. С големиТ си 
трудов ентусиазъм ще подарят 
род голям брой обекти 
твен

Обаче през
няколко най-интере 

удоволствие констан- 
| от анкетираните 

желание отново да

тазина своя на- 
за личен и общес- 

стандарт. Всъщност това ще бъде те
хен принос за икономическата стабилиза
ция.

Няма съмнение. че и предстоящото бри 
гадирско лято ще нанесе удари на либерали- 
стичките тенденции, според които акциите 

нерентабилни. Обаче факти 
те показват, че от година на година те ста
ват по-масови, по-ефективни и по-евтини. 
Тяхното

са отживели,

съществуване и обществено зна 
чение все повече се потвърждава с конкре 
Тни дела. Акциите са не само своеобразна 
школа <на труда, но и школа за тачене и 
обогатяване на най-голямата придобивка от 
Народоосвободителната борба и революци 
ята — братството и единството на нашите 
народи и народности, а напоследък и — 
специфична школа на самоуправлението. 
Тито винаги изтъкваше възпитателната ро
ля на трудовите акции и постиженията в 
тази област потвърждават силата на Тито- 
вото визионерство. Акциите оказват силно 
влияние върху целокупното възпитание 
на младите поколения. В тях се афирмират 
основните човешки и обществени ценности: 
солидарността и колективният живот и труд.

ла-

Както се вижда, съществува необхо 
димост за; по-интензивна активност върху 
самоуправителната трансформация на мла 
дежките трудови акции и това е една от 
най-важните задачи в предстоящия период. 
На плана на обществото договаряне и са- 
моуправително споразумяване, относно уч 
редяването на бригадите и останалите само 
управителни субекти върху делегатския 
принцип, трябва да се действува с цел де
легатската система да стане в истинския

От съюзната трудова акция „Партизански 
път" на Фрушка гора

нието на МТА. Затова решихме да дадем 
скромен научно-изследователски принос за 
осветляването на този проблем. Работейки 
през 1978, 1979 и 1980 година заедно с бри 
гадирите на съюзни акции в Босна, Черна 
гора и Войводина, върших обемисти изслед 
вания. Поради скромните просторни възмо 
жности, тук ще изнеса само някои от поз-

смисъл на думата условие на самоуправле
нието, а колективната работа и отговор
ност — негов облик.

НАСТЪПВАЩОТО БРИГАДИРСКО ЛЯТО В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДИМИТРОВГРАДМЛАДИТЕ ОТ БАБУШНИЦА ПРЕЗ

В НОВИ ТРУДОВИ 

ПОБЕДИ ТУРНИР по 

ФУТБОЛ НА 

МАЛКИ ВРАТА
веждаг и всред младежи 
те в сдружени^ труд, сел 
скостопанските 
дители, а особено всред 
средношколците се 
ствува
ваносг за младежкия доб 
роволец труд.

■явят
шодтор“’ вягзкг
РИ” ОТ ПРОБИЩИП.

произво-

чув-
пълиа зацмтересо

През април т.г. учени
ците от образоватлцо-въз 
питателната

еме чствъртп 
за изненада

Ноклас.
, дай—до- 

доори бяха футболистите 
на първи клас. Те спече

При това се вършат 
подготовки младите от 
общината съвместно с 
другарите си от Пирот 
Бела паланка и Димитров 
град да вземат участие 
във втората смяна иа 
СМТА „Лозница 82”. Да 
добавим, че се вършат

организация 
„Иоснп Броз Тито” в Ди 
митровград проведоха тур 
нир по футбол. В турни
ра участвуваха ученици-

лпха турнира, 
наложиха над съперници
те си с твърде подвижна, 
острумна и ефикасна иг

като се

(досега два1977 година 
пъти е взела участие 
СМТА в. Белград, един път 
вън Враня, а миналата го 
дина в Смедерево) се гот
ви през настъпващото бри 

лято да участ-

те от първи до четвърти 
клас на средното насоче
но образование.

когато оз- 
няколко юби 

и УО-го 
ождение-
ито, мла

Бабушнишка
готвят

В годината 
наменуваме 
леи, всред които 
дишнината от 
то на другаря 
дежите от 
община се
доброволния ся труд 
дадат пълен принос към 
чествуването им и в из
граждането на страната.

на
ра.

подготовки и за участву
ваме на Ю младежи от Ба 
бушиица в сбратимената 
бригада във втората смя 
на иа СМТА „МКС 81” 
Смедерево. Тази 
организатор иа тази бри 
гада е бригадата „Злетав- 
ски рудари” от Проби- 
щип.

1, За отбелязване е, че 
най-добрият футболист на 
турнира дак бе

Състоялите се 
бяха твърде

мачове
интересни и 

привлекателни. Първото
място в остра борба оспо 
рваха всичките 
щи се отбори. Мачовете 
наистина преминаха 
бива

гадирско 
■вува в третата смяна иа 
СМТА „Посочйе ’82”,

Както под

чрез
УЧеннк 

от първи клас — Сашко 
Пешев. Той 
иай-заслужнлт-е, 
иец да стане

вда
годинав

е едни и от 
първе- 

отбора на

СР Словения- 
чертава Зоран Ми-грович, 
председател да 
ССМ в Бабушница подго- 

успешно се про

състезава-

ОК иа в ху-
игра. Очакванията 

ояха триото
Младежката трудова 

бригада „Добринка БогДа 
нович”, сформирана през

първи клас.I!
В. Б.топките Място.да за 3°Ран Колев
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ници, които слязоха от влака и 
пешо. Размисляше да- 

лриключи, но сеШ1Ш (2б)
очакваше 
ли да им 
предомисли и тръгна в града.

На стотина метра от гарата 
военна джипка. Г1одо- 

седеше напредпристигна 
фицерът, които 
край водача, се наведе през от
ворения прозорец:

_ Ах, че хубавица ...
Тя махна с ръка. Колата спря- 
— Отивам в града.
_ Качвай се, но назад, подо-

фецерът е черни тъкни мустаки, 
като се усмихваше, и й стори 

на път да влезе в колата.
_ На нас не ни е препоръчи-

Диверсантите ['дойдоха
ВЕЧЕР1А, па срещаш с'ьс Сге- — Нямат! си грижа'„ше^много. снимкм№^аадйниЦитеР?и1сеТобръ-

ван, Драган доживя още една из- ва не ще продължи ош К1Ш ат ПИШат ти писма и така сле- телно да возим граждански лица,
ненада: художникът предишната А по-късно, ние ще играем важна щат, ™^ложенИето им... Ще но за такава девойка си струва
нош се срещнал с бандитите! Сте роля — намеси се п^ров. падем и обявление във вестници- и да се издържи едно наказание
ван го осведоми за разговора, га да видим какво трябва Д. Щ Увеличаваме фотографии, вос — усмихваше се подофицерът, до- 
който този ден имал с Петров, ко прави ... се обърна към ннилида имат намаление”. И при като налейте предложената на де-
гато художникът го поканил да Петров “О-късно се о ьриа к м . и ПИсМа с номерата на войката цигара,
отвде в неговата квартира. Сва- Стеваи като го уведоми, че мина стига .и ^ е , МнОГО Ви благодаря — да-
рил художника при много хубаво л ата „нощ имал среща с^ „ДРУ^т в ЬдН“р1рв с удоволствие следеше волно отвърна тя- За пръв път
настроение. Никога през лослед- рите , тук някъде край ™аД • изложението на своята сътрудкич съМ тук, а трябва да отида до
ните няколко години не го видял сега нататък ше имат постоянна изложение о й.главноТО е ня- цървена река, да предам снимки...
така настроен. пряка връзка «««Е» ЖЛу“ли сой от старейшините да се влю- Знаете, аз работя при известния— Ние ставаме все по-важни осведомешх те тримата. Получиш кои о с: Р и вица, сега са хйдОЖНик... Увеличаваме спим-
— говорел с възхищение худож- са освен признание, и п*р>и I V ®“ж|.и все по.важии данни. Всич ЯРД При това тя извади от тор- 
никът. За всичко досега налраве- Дожникът наивно^ гот с товадше ^ трябва да стаиС за десетица бага портрет на един подофицер
2е зПн°аеУиИГмоскв3аН!аНИе' 3 ‘ ° покриваме разноските за гпьтува- 5ни з^ото к^ края^га месеца „ попитат го? поръчал

"" «Г«ЯГ га - — “ м“- I я{—
след като се здрависа! със Стеван. вахме са вшкии ^но 'Р*“® г чс _ щ видим _ отговори ху- ча с съС служба в Бела паланка.,
художникът продължи: много данни, осооено^воен __Не го зная. зашото отско-
- Няма причина да «е знае- Репления ™каСТ^оложщше- Д°Докаго Стеваи разказваше ка- ро С1м тук, а сетне, като си по-

те един за друг. Особено поради ^Беваши» в рай0. квоДсе е случило при Петров Бра мисли, добави: елате с «ас, той
Р на Ниш гарнизоните в доли- ган забеляза, че с пито една лУ- е сигурно на строежа, ше го на

пата на Нишава, всичко, изобщо ма ие са споменали Мира, мито керим. 
всичко за войската. учителката, но все пак, някои не-

Беше и конкретен- шн сега му станаха много по яс- любезни- _ „„„„„
И_ Аз те предложих Разби- — Ти Стеване ше заминеш за ии. Учителката съшата нош по" До Дървена река бръщолеве- 

^еА ппепи Ртова поовепих за Скопие, един от нашите знаеш, а завръщане си в страната е пока- ше. Тя е студентка, няма доста- 
!В* ^ гкпжание в затвом и си ще ти дада още няколко адреси. и1ша художника да се срещнат. тъЧно средства за следване и ра- 

чр ™ наш - Но как да отсъствувам... тя фактически е минала граница бо1И при художника, помага му,
направа ™ че_си наш. отгово- _ д3° *е удедя т0зи ВЪДРОс, та с диверсантите. Той имаше да |ИЗкара някоя и друга пара.
ри Стеван А когато тГввдях тук, ще пътуваш за набавка на ма- представа как занапред нещата сега отново трябва да замине за 
доти^Гко сЙуп^ашихТми че^ териаЛи за кулиси... Марче ще ще ге развиват. , Белград, трябва и там да зарабо-
сто се соешаш сония от властта, замине за Бела паланка, направо Художникът, твърде оързо. ох ти някоя пара. „На военните из
биваш и при ония от сигурност- сред войниците, които строят ук- ДУМи мина към дела. Стеваи за- работваме с намаление .

реплението. мина за Скопие. Марче тРъгна 33 Подофицерът се
_ Тоябва да си имаш приятс- — Не е ли рисковано това Бела паланка- На Драган и

ли там където нещо може да се що - замисли се Стеван легите му им предстоеше децоно-
провери. У мен ни най-малко не — Ще нося увеличени фогогра шпа работа.
се съмняват, дори съм уверена в Фии на един поДоФи|}ер' а кптокрнияТ" ТТОТТОФИИЕРпротивоположното — подчерта оера от войниците и _ другл за „ВЛЮБЕНИЯТ ПОДиФИЦЬГ
самоуверено тя. Аз направих от увеличаване. Няма войник, които «рп-тт.тиятя гапа в Бела ваХГпя пя т*» нзкяпат да не иска да има увеличена вои- На железопътната гара в велих _ Не Снимката ми е с роди-съда^ да те изкарат^... - нишка снимка. Определихме по- паланка беше блъсканица. От телите
Нп не съм сигурен че и тук ще ниски цени- Ще вземеш снимки влака, който току-що пристигна, — за вас ^ 
ме задържат за по-дълго време, за увеличаване, ше вземеш ад ре- излизаха пътници, цо имаше мно- _ тВърна девойката.
ВпаДл в 3 черния списък" и са на войника, военната поща; го пдвече, които се качеха. Мар-
к^даГкакво ше стане с мене наблюдаваш, 'направиш скица, чето на бързаше с тръгването от 
- яДО&ашеТ Й-еван всичко това е тъй просто. По-къс гарата. Наблюдаваше група вои-

това, защото занапред ще 
тите съвместно-

Стеван зае поза на изненада 
но Марчето, хвалебно го предупре

на
сте многоВие наистина

топеше от
ко- умиление.

— Ще ви дам своята фотогра
фия, а искам да увелича, и семей-

— Нима сте оженени?! Толко-
на.

и

ше стане безплатно

(В следващия брой: ДАННИТЕ 
СА СЪБРАНИ)

НАГРАДА НИКОЛА МАНОИЛОВ зи акция Да завършим в 
предвидения срок — 
тъкна между другото 
кола Маноилов.

Попитахме го, какво за 
него представлява Първо 
майската награда.

— Удостояването ми с 
Първомайска награда на 
истина ми прави чест, но 
ведно ме задължава за 
още по-упорита работа 
занапред. Тези дни запо 
чнахме да поставяме елек 
трическите стълбове към 
Драговита. Очаквам и та-

СРЕЩА С НОСИТЕЛ НА ПЪРВОМАЙСКА из-
НиРаботно място на „терена“ Оставихме Никола 

се готви за изпълнението 
на още една трудова 
цня. Останахме с убеж
дението, че наградата 
истина е дошла на пряво 
място.

да
— Пречи ми когато чуя., 

че ,не може всеки труд 
да се нормира. Това не е 
вярно. Всеки труд, било 
да е производствен, или 
не, може да се нормира. 
И колкото по-правилно се 
направи това, толкова по- 
справедливо и по-стимула 
тивно ще бъде възнагра 
ждаването. А това е един 
от сигурните пътидца към 
осъществяване на стабили 
зацията.

Първомайската награда 
— подчертава Н. Манои
лов — е дело на нашия 
млад колектив.

Но и покрай честото 
„отсъствуване" от града 
и от къщи, Никола Мано 
илов намира време за ак 
тивна обществено-полити 
ческа дейност. Делегат 
е на електродистрибуция 
в Общинската скупщина. 
Питаме го какво мисли 
за възнаграждаването-

Така ще ви отговори
всеки работник в електро 
дистрибуция Димитров
град ако г° попитате къ- 

Йикола Маноилов

ак

на

Де е
Този млад електротехник 
с група майстори-монтьо- 
ри, постоянно е иа тере
на. Поставят електричес 
ките стълбове и донасят 
радост и щастие на хора

Алекса Ташков

ДИМИТРОВГРАД

Присъдени първомайските 
награди

та.

Един от последните по- 
забележителни1 успехи на 
този 30-годишен електроте 
хник е поставянето на еле 
ктрическите стълбове за 
електропровода Скърве- 
ница — Врабча. В тези се 
ла, в които са останали 
предимно остарели хора, 
довеждането на ток и то 
за 29 ноември — празни 
ка на Републиката наисти 
на беше и голяма радост 
и голямо събитие.

По случай Първи май — международния 
празник на труда в Димитровград са присъде
ни традиционните вече първомайски награди 
на проявени труженици от организациите на 
сдружения труд и др. дейности.

Носители на тазгодишните първомай
ски награди са: Йован Милков от ООСТ .Ди
митровград”, Стеван Рангелов от „Комуналац”, 
Божидар Илич, милиционер, Чедомир Антов 
от „Градня”, Кирил Алексов от Здравния дом, 
Йордан Алексов от „Братство”, Милутин Таш 
ков от „Свобода” и Никола Маноилов от елек 
тродистрибуция.

Колективни първомайски 
получили ООСТ „Димитровград” и Детската 
градина.

Маноилов не склонява 
лесно да говори за рабо
тата си- Казва: Моят ус 
пех в действителност е ус 
пех на цялата група. И

награди са

А. Т.
Н. Маноилов с екипа електротехници
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ТУРСКИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА СРЛКЩАТД 

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
[ш7з|Гчее||Г кудтуда (С>д(В>р<Т)

ВТОРО ПОРЕДНО ПОРАЖЕНИЕ
ФУТБОЛ

долинка и оттук е произ 
лязло и името му АоинПЕТАЧИНЦИ е село от 

разбит тип разположено 
между планинските стра 
ни на Дуба, Голеш и Пло 
ча ог дявата страна на р 
Ерма. По време на преб 
рояването на турските 
спахилъци в Знеполската 
нахия, селото е по пръв 
път евидентирано през 
1447 година под името 
Питачипци Числело се 
към заемеха на Али бег 
и имало 25 домакинства, 
две вдовици с доход от 
2013 акчи. По време на 
XVI век селото е забе- 
лежено като Петачинче и 
имало 21 домакинство, 
двама неоженени, две 
вдовици и селски доход 
от 3.817 акчи.

Името на селото е

дол.
ГРАДИНЕ е село, 

се намира край гранич- 
преход Градина. Тур- 

селото' бе

което

„А. Балкански“ — „12 фебруар“ (Ниш) 0:1 (0:0) ния
ските извори 
лежат под днешното му 
име Градине в 
на джелепешките 
кинста, който бил устро
ен през 1576 година. По 
това време селото имало 
само едно джелепешко до 
макинство и се 
към пиротския кадилък.

Името на селото веро 
ятно е свързано с остан
ки от развалини на няка 
ква крепост или в непос 
редствена близост на по
добна. Това ще рече, че 
това селище е възникна
ло на или край крепост, 
което е точно, понеже в 
близостта на селото се 
намират останки на рим 
ска крепост (Бачевдолско 
поле).

Ла^к"“ИХГРаД' ” а"РИЛ- Сп°Р*ният център 
«иарк , теренът тревнист, идеален за иггщ
лГзСЮ^С^и"4*“0’ "° пРохлаД«о. Зрители око- ло 300. Съдия на срещата Любиша йеленич от

Голмайстор Д. Цекич в 7* 2^ 
Жълт картон Джокич от „12 февруар”. 

,ЛСЕН БАЛКАНСКИ": Сюян Авджелко- 
— 5 Тодоров — 6, Зоран Христов

5, Никола Найденов — 6, Златан Марков 
_..6, 3ДРавко Христов — 6, Александър Стан- 
КОВ — 5 Димитър Каменов — 5, (Новица Кос
«в ~ я^1еКсов ~ 5- Xръста Кръс ~ 5- (Синиша Манов — 5), Милован Тодо- 
рович ■ О.

нчателно се простиха от 
борбата за връха на та
белата, па в следващите 
кръгове ще се борят да 
запазят мясото, което сс 
га заемат, въпреки че про 
тивниците им са доста си 
лни. Все по-голям проб
лем става неефикасност- 
та на футболистите от Ди 
митровград. Те твърде тру 
дно постигат голове, па 
оттук най-добре личи за 
що през последните две 
срещи загубиха.

В 21 кръг „А. Блкански" 
гостува в Соко баня, къ- 
дето ще се срещне б твър 
де силния отбор на „Оз- 
рен", който е главен фа 
ворит за минаване във 
висш ранг на състезание

Д. Ставров

списъка
дома-

числело
вич

свързано с изчезлото 
чно име Петача, и вероят 
но по същото име е засно 
вано и селото.

ПОГАНОВО е

ли
В твърде слаба игра фу 

тболистите на „А. Балкан 
ски" доживяха второ по
редно поражение с резул 
тат 1:0. Този 
дигра отборът със средни 
качества „12 фебруар" от 
Ниш.

Домашните футболис
ти през цялото време игра

ха без жара и желание 
да победят, което 
те използуваха и в 78 ми 
нута от една контраатака 
Успяха да улучат мрежа
та на ,Л. Балкански" и 
да спечелят две за тях 
твърде важни точки-

С това поражение до 
машните футболисти око

гости-
село от 

сгътен тип селища. Село 
то е датирано в турски
те извори при преброява

на нахиите през 
записано 

като спахилък в Пнепол- 
ската нахия с 40 домакин 
ств аи две вдовици с об 
ства и две вдоивци с общ 
доход от 3680 акчи. По

път ги на-
ЖЕЛЮША. Днес това 

село е крайградско се
лище на Димитровград. 
Първи помен за него на 
мираме при турците от 
1446 година, където се 
казва, че селото принад
лежало на спахията Дур- 
сун Мустафа и тотава то 
имало 28 къщи, една вдо 
вица и общ селски доход 
от 1130 акчи. През 1606 
година селото е записано 
каю Желюша и се чис
лело към Щекиришката 
хаза (Пирот).

За потеклото на името

нето 
1447 години и

късно е евидентирано 
Шехиричката каза (Пирот 
ска) под име Поганова, каДен на голмайсторите в

кт ои в турските списъ
ци на джелепешките да
нъкоплатци 1576 година 
с четири по-заможни до
макинства. Селото се сре 
ща и в други турски ар 
хивни материали.

За произхода на името 
няма точни обяснения.

СКЪРВЕНИЦА в турски 
те архиви а забележена 
по пръви път през 1576 
година като село Иоигро- 
вециче. В Зцеполската

БОСИЛЕГРАД: 
БОЙНИЦА 4:2

„МЛАДОСТ" — „МЛАДОСТ" (СУ ни резултата. Обаче то 
ва сякаш беше насърче
ние за състезателите на 
босилеградския отбор. С 
течение на времето атаки 
те им бяха все по-опасни 
така че само за седем ми 
нути топката три пъти 
залюля мрежата зад гър- 
ба на Петрович. Най-нап 
ред в 65 минута Георгиев 
покачи резултата на 2:1. 
Три минути по-късно пое

* С две нови точки, завоювани с ефикасна 
игра, футболистите на ФК „Младост” се изка
чиха на петото място в своята група.

на селото няма достовер 
ни данни.

ЛУКАВИЦА. Селото се 
намира в непосредствена 
близост на Димитровград 
От Дясната страна на Га 
берската (Лукавишка) ре 
ка. Първи помен за това 
село при турчите датира 
от 1576 година, когато би 
ло записано 
Луковче. По

В неделя, на 25 април 
в Босилеград се състоя 
футболен мач от редов
ния кръг на първенството 
на Междуобщинска диви 
зия Враня, в който преме 
риха силите си едноимен
ните отбори от Босилег
рад и Сувойнича. Босиле 
градчани бяха много по
добри и успяха да се на 
ложат с резултат 4:2, (1:0).

Още в първата част на 
мача футболистите на 
„Младост” от Босилеград 
бяха твърде предприем
чиви и умело организира 
ха атаките си. Вече в 7 
минута Георгиев, след 
точно подаване от Б. Та

сев, отправи извънредно 
точен удар и улучи целта 
— 1:0 за домашния отбор. 
До края на първото полу
време момчетата в зелени 
те фланелки атакуваха 
с неспиращ темп. Създа 
дени бяха няколко голо
ви положения, но удари
те на Георгиев, Тасев, За 
хариев и останалите папа 
датели свършваха в ръце 
те на вратаря Петрович 
или минаваха край врата-

на-
хия селото е записано ка 
то Искравениче. 

Названието на
ледва силен удар на ляво 
то крило Захариев и това 
беше извънредно хубав 
гол — 3:1. В 72

селото като село 
това време 

то имало две джелепеш- 
ки домакинства.

За потеклото на името 
на - селото съществуват 
две възможности. Спо
ред едната е свързано с 
растителния свят, което 
ще рече, че тук е отгле
ждан лук, луковица или 
луково. Другото упътва 
на възможността, че е 
овързано с личното 
на някой си Луко, 
според гръцката дума „лу 
кос”, което значи вълк.

ПАСКАШИя. Това 
се среща в повече 
кн архивни материали. За 
първи път е записано ка 
то Паскашиа в

вероятно произлиза из са 
мото му местоположение 
като нещо скровито, 
рито, прикрито, 
видимо, което би 
скрито село.

Покрай селата в райо 
ните на „Висок", „Забъ,р- 
Дие", „Бурел”, „Дерекула" 
и района на Невля

минута 
С. Владимиров за четвър- зак 

трудно 
значелоти път накара вратаря от 

Сувойница да извади топ 
ката от своята мрежа. В 
последната минута Л. Пе
трович успя само да смек 
чи поражението на своя 
отбор.

та.
, за ко

ито стана дума в предиш 
ните броеве на вестника, 
турските извори бележат 
И някои от селата край 
Димитровград.

ГОИН ДОЛ: Селото е 
разположено от 
страна на р. Нишава и 
по средата на XVI век в 
турските извори е забе- 
лежеио като „Оиндол" и

Само в началото на вто 
рото полувреме гостува
щият отбор беше равно
правен съдерник. Тогава 
С. Васич Успя да израв-

С тази победа босилег- 
радчаци се изкачиха 
петото място в таблицата 
на своята дивизия и още 
веднъж потвърдиха, че са 
добре подготвени за про 
летния полусезоц-

И този път „Младост" 
игра в състав:

М. Чипев — Ивкович, 
Ивков — Б. Тасев, Младе 
нов, Васев — Венков, Вла 
димиров, Георгиев, Ефти- 
мов и Захариев.

име
илина

лявата село
;ДИМИТРОВГРАД турс-

Започнаха работническо- 

спортните игри
списъка 

на софийския спахилък, а 
по-късно към Кюстендил 
ския. Под горното име е 
записано и в документите 
на Шехиришкия кадшгьк 
през 1576 година, 
късно през 1606 
когато селото било зали
сано като Паскашце и 
имената на фамилите, ко- 
и™ били тук настанени.

Името на селото вероят 
но е свързано с личното 
нме Пася, Пъсача, Паскач 
и пр.

представлявало 
спахилък. В селото имало 
две джелепешки домакин 
ства (повече от 25 овце) 
и една вдовица с общ при 
ход от 554 акчи. Същото 
селище) под име Гуин 
иъкоплатците и през 1576 
с пет джелепешки 
кинства е записано 
година и по това 
принадлежало на пирот
ския кадилък.

Вярва се, че селото е 
заселил някой си Гойо 
или Гуйо в днешната му

по-малък

га, че за работническо- 
спортните игри владее 
голям интерес между тру 
пещите се — заети в ди
митровградското стопан
ство и трудовите общно
сти, понеже преди две го 
дини тогавашните работ
ническо-спортни игри не 
бяха най-добре процедени.

Д. С.

На 26 април т.г. започ 
наха работническо-спорт 
ните игри в Димитров
градска община. Игрите 
бяха открити със състе
зания по футбол на малки 
врата, а през настоящите 
Дни ще се проведат състе 
запия и по останалите 
спортни дисциплини- Тря 
бва да се изтъкне ведиа-

а и по-дол година
дома- 
в да-

В следващия кръг „Мла 
дост” играе във Враиска 
баня с отбора на ФК „Ми 
Ьералац”.

време

М. янев
Кирил Тодоров
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ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР И 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА БОЙЦИТЕ

в Сурдулица
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТАот Димитровград ЧЕСТИТЯТ

на гражданите,
трудещите се

и цялото население Празника наЧЕСТИТЯТ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
още по-високи завоевания вС пожелани’' за още по-големи ус

пехи и завоевания в изграждането 
на социалистическото самоуправле
ние и повишаване благоденствието 
на всички трудови хора

с пожелания за 
работата, социалистическото самоуправително 
изграждане и в необвързаната политика на 
страната ни.

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СУБНОР

В БОСИЛЕГРАД

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ, ТРУДЕЩИ СЕ И 
ГРАЖДАНИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И 
ЦЯЛАТА СТРАНАв Бабушница

ЧЕСТИТИ
на всички граждани

и трудови хора
ЧЕСТИТЯТ Между народния., празник на 

труда — 1 майПразника на труда
с пожелания за още по-високи заво 
евания в изграждането на социали
стическата ни самоуправителна ро
дина.

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВЪЗХОД НА ОРГАНИ
ЗАЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ ИМ ОБЩНОСТИ, 
РАЗЦВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМО
УПРАВЛЕНИЕ И ВСЕСТРАНЕН ПРОГРЕС НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА И НЕОБВЪРЗАНА 
ЮГОСЛАВИЯОбщинската скупщина е Босилеград

ЧЕСТИТИ

Общинският комитет на 

Съюза на комунистите
1 май — Празника на труда

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА И ЦЯЛАТА СТРАНА С ПОЖЕЛА
НИЯ ЗА ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ И 
ПОСТИЖЕНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВО НА НАШАТА САМОУПРАВИ 
ТЕЛНА И НЕОБВЪРЗАНА РОДИНА В БОСИЛЕГРАД

*
ЧЕСТИТИ

Общинската скупщина — Бабушница
ЧЕСТИТИ

1 май — Международния 
празник на труда

1 май — Празника 

на труда
на всички граждани от общината

и на трудещите се от цялата страна

пожелавайки им високи трудови по
беди и още по-добри резултати в из
граждането на самоуправителната 
ни социалистическа родина

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ 
В УСИЛИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НОВИ ПРОС
ТОРИ НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ В НАШАТА 
РОДИНА
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ООСТ ГОСТИЛНИЧАРСТВО И ТУРИЗЪМ 
„БАЛКАН” ДИМИТРОВГРАД

СУРДУЛИЦА

На всички трудещи се 
и гражданите

ЧЕСТИТИНА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И 
СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕГРАД

ГРАЖДАНИ ОТ

1 май
като им пожелава лично щастие и 
високи успехи в изграждането на 
социалистическото самоуправление 
У насЧЕСТИТЯТ

т НА ОМА 0ЯСАМ12АСМА ту!азта1оигзмай 51Ж0ШСА Мойа руасМ 28 • 1е1. 017* 85-259- 85-2311е1ех 16777
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Празника на труда НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, ПАРТНЬО
РИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ТРУДЕЩИ СЕ И 
ГРАЖДАНИ
В ОБЩИНАТА И ЦЯЛАТА СТРАНА 

ЧЕСТИТИ

1 майс пожелания за още поголеми успехи в изгра
ждането на социализма

с пожелания за нови лични успехи във всеоб
щата ни борба за по-стройно развитие на 
страната ни

И ТАЗИ ГОДИНА ЗА ВАС ЩЕ ОРГАНИЗИРА
МЕ ЛЯТНА ПОЧИВКА В ПЕТРОВАЦ, СУТО- 
МОРЕ И МЕЛЬИНЕ КРАЙ ХЕРЦЕГ—НОВИ. 
ЗА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И 
ЗА УЧЕНИЦИ В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА ОР
ГАНИЗИРАМЕ РЕКРЕАТИВНА ПОЧИВКА НА 
МОРЕ.

МШ „6МПШАГ Враня
Потърсете нашите програми .ЛЯ

ТО 82", а всички информации може 
те да получите и чрез назначените 
ни телефони.

ЧЕСТИТИ

НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИЛЕГРАДСКА, 
ВРАНСКА ОБЩИНИ И СТРАНАТА

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ В СУРДУЛИЦА ПО:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ, 
КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА 
ЗАЩИТА И САЦИАЛНА ЗАЩИТА

Празника на труда 

— Първи май
с пожелания за още по-големи трудови успехи 
занапред.

на всички деца, ученици, трудещи се и 
граждани в общината и страната

ЧЕСТИТЯТ

ПЪРВИ МАЙ _ МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА

С пожелания за нови лични и обществени за
воевания и успехи.

САМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ ПО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

в Южноморавски регион 
— СУРДУЛИЦА —

СРЕДНОШКОЛСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
„МОША ПИЯДЕ”

В СУРДУЛИЦА

ЦЕНТЪРНА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА от южномо 
РАВСКИ РЕГИОН

в Сурдулишка, Босилеградска и съседните
на учениците си, както и на всичкн ученици, 
трудещи се И граждани в общината и страната

ЧЕСТИТИ

общини

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ — ПРАЗНИКА НА ТРУДА

И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ ВЪВ ВЪЗ
ПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО, НО
ВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ И ПО-РЕШИТЕЛНА 
БОРБА ЗА ВСЕОБЩ ПРОГРЕС НА ОБЩЕСТВО
ТО НИ.

ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО-ХУБАВИ УС
ПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖ
ДАНЕ
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Конфекция „Свобода"
(ЛЯ ТМРАЧАУНЬАУ 
ГЧ 1Г1РА1А\1Н1511

ДимитровградГраЬевинска РО Димитровград —
Строителна ТО

на трудещите се, гражданите и деловите приятели 
ЧЕСТИТИ

на работниците, трудещите се и гражданите в общината и 
страната 1 май — Празника на трудаЧЕСТИТИ

1 м»й—мемдуиародния празния на труда като им пожелава по-високи творчески и 
делови успехи в строителството на само- 
управителния социализъм

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”

произвежда качествено и модерно МЪЖКО, 
ДАМСКО И ДЕТСКО облекло. Произведенията 

конфекция „Свобода” се отличават с модна 
кройка, богата разцветка и съвременна линия. 
Ако искате да вървите под крак с модата — 
търсете изделията на конфекция „СВОБОДА”!

като им пожелава щастие и по-високи завое
вания в строителството на социализма

„ГРАДНЯ” строи евтино, модерно и качествено 
обществени делови здания, производствени ха
ли и други обекти от обществен интерес, как- 
то и частни жилища и други обекти.

на

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В Бомшрад»БУДУЧНОСТ« ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

БАБУШНИЦА
НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ, 
ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА И ЦЯЛАТА СТРАНАна всички селскостопански производители

на коопериращите собственици
на трудещите се и гражданите

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

Международния празник на труда - 1май1 май—Международния празним на труда С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕСТРАНЕН ПРОСПЕ
РИТЕТ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД И ЦЯЛАТА 

НАША ОБЩНОСТ
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ в Босилеград с успех 

експлоатира дървесинната суровина и кварцо
вите залежи и произвежда полуфабрикати за 
мебелната промишленост.

като им пожелава високи завоевания в разви
тието на социалистическите самоуправителни 
отношения на село и успехи в изграждането 
на самоуправителната ни социалистическа ро
дина.

>
г

АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ТО „КОТЕКС” — ЕКСПОРТ—ИМПОРТ — СПЛИТЛТОТРАИСМРТ“ ООСТ „Братство“В БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

на трудещите се и гражданитеНА ПЪТНИЦИТЕ И ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ, 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В 

СТРАНАТА ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ 1 май—Международния празник на трупаПразника ив труда1 май

С пожелания за още по-добри успе 
хи в работа и високи завоевания в 
строителството на социалистическо
то самоуправление у нас

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ МНОГО НОВИ 
ТРУДОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
НАШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА САМОУПРА- 
ВИТЕЛНА РОДИНА

ГОСТИЛНИЧАРСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯлнцпг БАБУШНИЦА
На всичкина всички гости,

делови приятели,
граждани и трудещи се

трудещи се и граждани 
в общината и страната

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

1 май—Междунмроцния празним на труда1 май—Международния нразннн но труда
като! им пожелава още по-добри успехи в труда 
и живота

с пожелания за още по-добри успехи в изгра
ждането на самоуправителните социалистичес 
ки отношения у нас.
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Р|ГСЙ

ООСТ „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД"

ЧЕСТИТИ 
на всички работници, 

трудещи се и

1 май — Празника
като им пожелава високи 
циалистическото самоуправление 
ствието

ТЪРСЕТЕ ИЗДЕЛИЯТА НА „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД”! 
„ТИГЪР ' ПРОИЗВЕЖДА

радиални гуми за леки 
— гумени нишки

съвременни модерни спортни обувки 
дълбоки ботуши за защита при работа 
лачени дамски и женски обувки 
технически стоки за широко потребление 
и други технически стоки.

на деловите приятели, 
трудещите се

и гражданите

граждани
ЧЕСТИТИ

Международния празник 
на труда — 1 май

на труда
завоевания в изграждането на со- 

и повишаване на благоден-

като им пожелава още по-високи успехи в из
граждането на социалистическото общество

„ЛУЖНИЦА” произвежда:

— шприцовани произведения от постирол, по
лиестер, полимер ацетати

— овални плочи от полиестър
— части за санитарни уреди
— полипропиленови тъкани и чували, гъвкави 

полиетиленови тръби
— лупекс плочи и други материали от мета- 
крилати.

и товарни коли

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„СТОЧАР" МЕБЕЛНА ФАБРИКА

„Васил Иванов - Циле"ДИМИТРОВГРАД

с основните организации на сдружения труд:
„ТЪРГОКООП"
„НИШАВА”
„КООПЕРАНТ”

на всички селскостопански производители, работници и 
трудещи се
на гражданите от общината 

ЧЕСТИТЯТ

ДИМИТРОВГРАД

на трудещите се
и гражданите от? общината,

на деловите приятели

ЧЕСТИТИ

Международния празник 
на труда — 1 май

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
с пожелания за всички трудови победи.

„ТЪРГОКООП” снабдява населението с всички 
видове стоки
„НИШАВА” произвежда селскостопанска про
дукция.
„КООПЕРАНТ”

с пожелания за още по-добри резултати 
„ЦИЛЕ” произвежда качествени мебели заобза 
веждане на жилища.

организира с частните произ
водители селскостопанско производство Произведенията на „ЦИЛЕ” се отличават със 

съвременна линия, а са твърде достъпни с це
ните си.

„У С Л У Г А“ ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„Босилеград“
В БОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВГРАД С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД:

„СЛОГА’’ — ЗА ТЪРГОВИЯ И ГОСТИЛНИЧАРСТВО 
„НАПРЕДЪК” — ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
„ИЗГРАДИЛ” — ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
„УСЛУГА” - ЗА КОМУНАЛНО-УСЛУЖНА ДЕЙНОСТ

„8. МАЙ”
„ПЕКАРА"
„КОМУНАЛАЦ”

на всички трудещи се и граждани от Димитровградска община 
ЧЕСТИТЯТ

май — Международния 
празник на труда

1 ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА
с пожелани» за още по-високи завоевания 

изграждането на социалистическото са
моуправление у нас

„УСЛУГА” оказва всички видове услуги на на
селението, произвежда качествени кувертюри 
снабдява населението с хляб и хлебни изделия 
и всички видове колониални и други стоки.

НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ 
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

.-.V, >В
В

СТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ХУМОРЕСКА

ЛЕНИВЕЦ
Направих всичко и му 

подадох въдиците да ги 
хвърли в реката.

— Мързи ме — отвърна 
той. Моля ви се бъдете 
любезни и ги хвърлете 
във водата, но малко по- 
горе от нас, та когато ги 
донесе водата да бъдат 
точно срещу нас.

Направих и това, но 
вече загубих търпението:

— Вие сте голям лени-

кова голяма щука, че от 
челюстите й направих къ
щичка-за кучето! — из
лъгах без да трепна.

— Ех, какъв хубав ус
пех! ... Искате ли да ми 
помогнете? Проверете пър 
вата въдица!

Подпрях велисопеда о 
върбата, 
се доближих до въдицата 
и внезапно я дръпнах. 
Оказа се обаче, че тази 
предпазливост не беше ну 
жиа: въдицата беше пра
зна. Нямаше ни примам-

Карах велисопед край 
се наслаждавахреката и 

от хубостта на пролетния 
следобед. Срещнах 
другари и другарки, под
хвърляхме си закачки и 
всичко изглеждаше всеки

свои

дневно и интересно съще
временно. Към тази атмо
сфера добре се беше при
способил един млад 
век, седнал край една 
ляма върба. Опрян о стъ
блото на върбата, той без 
различно гледаше във ва
дата, дори и не 
даше трите въдици, вися
щи над реката.

Преди некой Дън бео пошъл у Босилег
рад да видим че ли даваю првомайсЕе награде, 
досега куде н>и това нема, па некой може да 
помисли тия немаю работници за наградуваие. 
Реко сц море че найдем работници за награду, 
има си Би, но никому се не свиди да Би награ 
дуйе...

предпазително
чо-
го-

ваец!
— Браво! Значи и вие 

забелязахте това!
— Слушайте вие, дру

гарю! Ако вече сте толко 
ва мързеливи, тогава при 
тръгването на риболов по
ведете и няколко деца да 
ви помагат - - -

— Добра идея! — съг
ласи се младият човек и 
след кратко мълчание ме 
попита:

Укачи се у автобусат що носи пощуту и 
се упутимо къмто власинсБете кривул>ице. На- 
куде Вальавица Владе кондуктерат каже на 
шовератога „застани да се качат татиниге си
нове и черйи. я бео поначул дека у големуту 

! куййу седи вамилия е коджа дечурлия и си по 
мисли това е негова вамилия. Ете, реко си, чо 
век за награду. На овуя скупотию и кризу да 

! издържиш толку вамилию това може само с 
голему работу. Тия човек йе за орден, ем из- 

! държава едно училище, ем се сейира за на- 
; талитет, сирома сам дрънчи и никому не ка- 

зуйе за мукуту, ни помощ не тражи. Кита па 
видо свако наметнуло чантру на гръбину тия 
човек ми толко омиле та тео да му пружим 
руку да му кажем да йе он „Берой на труда" 

I и да че га предложим за првомайску награду.

ка.поглеж-
— Изяли я, проклети

те! — промърмори риба
рят- — Моля ви се, прове 
рете втората въдица.

Същия резултат осъще
ствих и при проверката 
на втората и на третата 
въдица...

— Ех, ако знаехте ...
— Да сложа нови при

мамки?

— Има ли риби? — по
питах го, защото бях глу 
паво уверен, че рибарите 
се сърдят ако не ги попи 
тате това.

— Откъде да зная — 
промълви той-

— Защо не проверите?
— Мързи ме — отвърна 

младият човек. — Разби
рате ли се в риболова?

— Аз да не се разби
рам? Един път хванах тол

— Знаете ли, може би, 
къде мога да запозная, 
свободна бременна жена?.

Йован Мичич

- Да ..Разджагожише се деца, напълните авто 
бусат. Владе Би распоредуйе: „те тая татина 
черна че седне тука, тай татин син че седне 
овдека, а тека татини синове и черБи”. На ме
не милейе, а децата — се отказуйу оди бащу 

■; \ си. Едно се изъпе оди задтьуту седалку „море 
Владе не замлачуй се, сви си ми имамо тат- 
ка”. Я га жалим, тежко йе да се распраяш с 

Ш толко дечурлия, а он синдракът се смейе" а 
мои синове и черБи”. Децата йош повече се 
разбунтуваше, ако си ни татко, купи ни кал у, 
купи ни чоколаду, купи ни ово, купи ни оно, 
мене ме стра вати за службенуту чантру, за 
транспортното нема да остане едън динар. А 
Владе све обещава и маййе тьим поздравлява, 
а децата му дължна не остаю па едно му гра- 
бну капуту та му Бу скрише под седалйете се
цам за чантруту, за палтето, изигравайу та, 
та урнебес по кривул,ицете.

Кита се децата стурише на Власину и 
пойдоше накъмто школуту я едва тегай се ос
вести чия деца Владе васпитава и кико Би 
васпитава.

— Аз да не зная? За 
червеите писах дипломна 
работа.

МИСЛИ И АФОРИЗМИ ЗА ТРУДА ВРЕМЕТО

Снеговалеж!Трудът ни избавя от три
те най-големи злини: ску
ката, порока и бедността.

Волтер

ват прегради.
Бетховен

■

В*
■ С труд добитото чушле е 

по-сладко от мед.-* БосилеградТрудът е баща на щасти
ето.

Абхазка
Франклин *

От петък 23 април 
до 28 април т-г. с ма 
лки прекъсвания про 
дължи снеговалеж в 
Босилеград ска общи 
на. Снежната покри 
вка достигна до 30 
см дебелина и нане 
се огромни щети на 
селското стопанство 
в тази стопански не 
достатъчно развита 
община.

Не се страхувай 
жък труд, страхувай се от 
леки разговори.

от те-*
За човек с талант и любов 
към труда не съществу- Китайска

ПЕСЕН ЗА ТРУДА

ВСИЧКИ НА СВЕТА ОТ ТЕБЕ ЖИВЕЯТ 
О, ТРУД ВЕЧЕН, НА ЧОВЕКА „ТАТКО". 
НО И СЕГА ЕДНИ ОТ ТЕБ ЧЕРНЕЯТ,
А ДРУГИТЕ — „ТРУЛЕЯТ" СЛАДКО.9БНтстЪ к. г.

МСТКИК НА *ЪЛГАР- 
ШМ НАРОДНОСТ I

С9Р ЮГОСЛАВИЯ
■смя мт»« Шайоип Парад, а ма парадаУрощда родаициоиш

КОЛагМд
Диротр

м гмим и
редактор

Ц»ЖС КОСТАДИНОВ
Това# мин: директор — 
40*414, Радакцид !2-7И|
Г «дишай абонамент 110

а полугодишен 75

Траеща смотка
шд-имш 
едк — ниш 
таи«аг ~Ву* Ка- 
\ Ст. Паунови* 

АВ 72 - Ниш
мв Иадатояатвото:

ША 1» д—а мори


