
ЕртутНо С указ на президенте 
на СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 февру

ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

СФР ЮГОСЛАВИЯ е

ГОДИНА ХХЦ * БРОЙ 1056 * 7 МАЙ 1982 Г. * ЦЕНА 4 дан

На 4 май в 15 часа и 5 минутипо титовия път

Всичко, което имаме 

и за което се борим
Югославия почете 

паметта на Тито
Югославската кому

нистическа партия, относ 
но Съюзът на югославски 

с йосип

На втората година 
смъртта, на 4 май, 
та страна в 15,05 часа, по 

най-ве-

саха във възпоменателна
та книга следните думи:

„Работническата класа 
и гражданите на Социали 
етическа федеративна ре 
публика Югославия, во 
дени от Съюза на кому
нистите продължават Ти 
товото дело с укрепване
то на социалистическа, 
самоуправителна и необ
вързана Югославия, соли
дарни с всички сили на 

ра и световния прогрес.

С Тию се подготвихме

ОТ
цяла

те комунисти 
ьроз Тито чете паметта на 

ликия син на нашите на-
начело 

ворно изпълняват 
историческо

отго-
своето 

задължение 
към своята работническа 
класа и народ, към соци
алистическите, 
телните и изоб 
кратичните сили 
Организира 
люционните

роди и народности, вода
ча на югославската ре 
волюдия, мъдрия 
вннк и човек —

държа 
Иосип

Броз Тито. В този миг се 
огласиха тревогите по фа 
бриките, от параходите, а 
трудещите се и гражда
ните на Югославия заета 
наха мирно и с едномину 
тцо мълчание още вед- 
наж почетоха паметта му. 
Веднага след това деле
гациите на Федерацията 
и на въоръжените сили 
под звуците на посмърт
ния марш, положиха вен
ци на гроба на другаря 
Тито в Цветния дом.
Пред почетния батальон 
край гроба на другаря 
Тито минаха председа
телят на Председателство 
то на СФРЮ Сергей Кра
йгер, председателят на 

Председателството на ЦК 
на СЮК Душан Драгоса- 
вац, председателят на 
Скупщината На СФРЮ 
Драгослав Маркович, пре
дседателят на Съюзния из 
пълцителен съвет Весе
лин Джуранович, предсе 
дателят на Съюза на 
синдикатите Раде Галеб 
председателят на Съюза 
на бойците в Югославия 
Мито Димитриевски и пре 
дседателят на Съюзната 
конференция на Съюза на 
социалистическата мла
деж б Югославия Бошч 
Богичевич. В делегацията 
на въоръжените сили на 

се намираха: Ни
кола Любичич, Дане Чу- 
цч и Бранко Мамула.

освободи 
що демо-

в света 
и поведе рево 
народни ма

си на всички наши наро
дности в решителна бор
ба срещу фашисткия оку
патор и неговите домашни 
слуги в победоносна На 
родоосвободителна война 

социалистическа револю 
ЦИя, която събори

ми

успешно да осъществява
ме целите на нашата ре
волюция, с работническа
та класа като нейна во 
деща сила, в борбата за 
освобождаване на труда 
и човека, в братство и 
единство и равноправие 
на нашите народи и на
родности.

влас-р

та на предателската буржоазия 
винаги премахна националното 
сово подтисничество.

С това се създават всички основи 
за изграждането на нови социалисти 
чески оошествени отношения, основа
ващи се върху социалистическото са 
моуправление.

Иосип Броз Тито се намира наче
ло на Югославската комунистическа 
партия, относно Съюза на югославски 
те комунисти, повече от четири десе
тилетия. През този период нашата 
Партия израстна в силен, водещ рево
люционен идейно-политически авангард 
на работническата класа, трудовите хо
ра, народите и народностите на наша
та страна — Социалистическа федера
тивна република Югославия.

Днес, продължавайки Титовото 
ло. Съюзът на югославските комунис- 
ти непоколебимо се бори за осъщест
вяване на Титовата визия на нашата 
социалистическа и самоуправителна 
обществена общност, в която работни 
ческата класа и трудовите хора стават 
владствуващата икономическа и поли 
тическа сила на обществото.

за миролюбиво решаване на спорните 
международни проблеми, за равнопраЕ 
ни и демократични политически и 
икономически отношения между всич
ки народи и страни, за укрепване на 
единството и дееспособността на не 
обвързаните страни, за мир и обще
ствен прогрес в света. Той даде реши 
телен принос за развитието на социа
лизма като световн процес. Велик бо 
рец е за равноправни отношения и 
сътрудничество в международното ра 
ботническо движение. Упорито се за 
стъпва за правото на всеки народ и 
всяко революционно движение ца соб
ствен самостоятелен и независим пъ! 
на борба за социализъм, съгласно ис
торическите, националните и общест
вените условия на всяка страна$

и за- 
и кла-

Делегация на съюзните 
органи и обществено-по
литическите организации 
във Федерацията и деле-
х ация на въоръжените си 
'|ц ма СФРЮ”.

Комеморативни събра
ния се проведоха и в на 
шите посолства в чужби
на и в клубовете на на
шите граждани, намира
щи се на временна рабо 
та в чужбина. В предобед 
ните часове Цветния дом

Тито е олицетворение на истински 
революционер, непоколе-комунист

бим работничеки борец и народен 
вожд, визионеР и стратег на борбата 
за такива облици и съдържание на 
социализма, които ще откриват все 
по-нови и по-хумацни пространства за 
човешката свобода и щастие. Затова 
на комунистите на Югославия него
вият жизнен път и дело винаги ще бъ. 
дат идея-водителка в борбата за по
стоянен напредък на социализма и со
циалистическото самоуправление, за 
окончателно освобождаване на човека 
от всички облици на експлоатация п 
подчиненост.

де-

посетиха и на гроба на 
Йосип Броз Тито положи
ха цветя Жарко и Миша 
Броз със семействата си 
н Йованка Броз. Почит 
на др. Тито отдадоха и 
делегации наСФРЮВсички историчски придобивки и 

стратегически определения работ
ническата класа и Съюза на югослав 
ските комунист и, всичко, което имаме 

борим, неразривно са 
и личността на

трудовата 
общност на Федерацията. 
Възпоменател ния 
йосип Броз Тито и Музея 
,25- май”.

център
и за което се 
свързани с делото 
другаря Тито.

След интонирането на 
химиата, делегациите впиЙосип Броз Тито сложи незаличим 

печат и в изграждането на общите на
чала, върху които се обосновават Уста 
ва и Програмата ца Съюза ца 
славските комунисти. Тези начала са 
— дългосрочно определяне ца място
то, ролята и задачите на Съюза на 
югославските комунисти в развитието 
на нашата обществено-политическа и 
обществено-икономическа система вър
ху основите и.а самоуправлението на 
трудовите хора и гражданите. 1ези 
начало трайно ще осветляват пътищата 
на борбата на пашата работническа

Безценна е заслугата на Тито за 
изграждането на нашето революцион
но движение. Комунистическата пар
тия и Съюза на югославските комуни- 
сти, за постоянния възход на нашето 
самоулравително социалистическо об
щество, за укрепване на братството и 
единството и равноправието на наро
дите и народностите на Югославия, за 
изграждането, укрепването и оспособя 
ванего на всенародната отбрана, обще 
ствената самозащита и въоръжените 
силц, за запазване и заздравяване не
зависимостта на нашата страна, за 
нейната необвързана политика.

Тито винаги е в първите редици 
на борбата на народите, освободител
ните и миролюбивите сили за премах
ване военните огнища за международ
но споразумяване и сътрудничество

юго-

класа и трудовите хора, предвождани 
от Съюза ца югославските комунисти 
със свря истински революционен аван
гард в осъществяването на благородна- 
та, историческа цел, към която непо
колебимо се стреми — създаване 
безкласово комунистическо общество

но

(Уводен текст в Устава ца СЮК)
Сергей Крпйгер полага цветя ца Титовия гроб



Л ОБСТАНОВКАТА В ПОЛ СВЕТЪТ В ТИТОВА ЧЕСТФОЛКЛЕНДСКАТА КРИЗА ПРОДЪЛЖАВА ::яША IВейка с все ю-тсжии последши „Историята се 

във Варшава ! кланя пред Тито"
ВълненияЧетиридневният (до 5 

май баланс на войната ме 
жду Великобритания и Ар 
жентина за Фолклендските 
острови, не съвсем док
рай известен, показва че 
аржентинските военни си 
ли са загубили поне една 
подводница, два патролнт 
кораба, един крайцер и 
най-малко четири самоле 
та. Великобритания е за 
губила един разорител 
ощетена е най-малко ед
на фрегата и оборени два 
самолета. Броят на жерт 
вите все още да' отблизс 
не може да се уточни по
неже все още е в ход ак 
цията за спасяване на 
част от екипажите на по

тъналите кораби. Аржен
тинската държавна аген 
ция ТЕЛАМ е оповестила 
че не само е потопен ра 
зорител на Великобрита
ния, но че са тежко още 
тени, а може би и пото 
пени и два носители да 
самолети. Става дума за 
единствените носители, 
конто Великобритания 

има във водите на южен 
Атлантик.

Сигурно е, че войната 
става все по-тежка и по 
неизвестна. Ако под натис

Тези дни Полша отно
во беше арена на аадзи 
демонстрации и драмати
чни вълнения. На 3 май 
във Варшава, само два 
часа след започването на 
заседание на Сейма, на 
което е разисквано по 
основите на споразумя
ването и условията за но
рмализиране на положени 
ето, се водили жестоки 
борби между демоистран 
тите и милицията. Същия 
ден уличим демонстрации 
станали и в Гданск, Шче 
чин, Елблоиг, Торун, Лу 
блии, Краков, Гливице и 
други места.

Светът си спомня за Тито с уважение и свое
образна благодарност, но и с вяра в трайните ре. 
зултати на неговите пътувания, посветени на мира.

* „Историята се кланя пред Тито” — пее ин
дийски поет. За Деня на младостта Всеиндийското 
сдружение на писателите ще печата стихосбирка 
под това заглавие в 70 милиона екземпляра.

Видният турски художник Джемил Карабаба 
направи миналата година (в чест Деня на младост
та) своя най-успешен и дай-голям портрет на чове
ка, „чийто принос Към борбата на света за равно
правни международни отношения и свободата на 
всеки народ — както каза кенийският президент 
Мои — е възможно най-голя.м”.

Признателността си към Тито, Гърция изрази 
със серия златни монети с Титовия лик. Универси
тетът в Лондон създаде Фонд за стипеддирада на 
постдипломни студенти от Югославия.

* Свободолюбива Африка отдава почит на Ти- 
то— държавник/политик и хуманист. Една от глав
ните улици в анголската столица Луанда получи 
Титовото име; най-голямата банкнота в Гана (от 
500 силни) носи Титовия лик, а цялото поколение 
което миналата година завърши школуването си — 
над три хиляди девойки и младежи — се нарича 
„Поколение да президента Тито”.

ка на една международна 
акция същата не се пре 
късне, по-нататъшната не 
йна ескалация е иемицуе
ма.

Загина Беняхя
Алжирски самолет, с който официална ал

жирска делегация пътувала на посещение в 
Иран катастрофирал в нощта между 3 и 4 май 
над иранска територия. Загинал е алжирският 
министър -на външните работи Мохаемд Седик 
ьеняхя и всички членове на делегацията, как
то и всички) членове на екипажа. В Алжир бе- 
ше провъзгласен тридневен траур, а президен 
тът Шадли сформирал следствена 
ято трябва да 
строфата.

В столицата на Полша 
отново е въведен полицей
ски час и други ригороз- 
ни мерки на военното по 
ложение, които бяха пре 
махнати два дни преди

I!демонстрациите с цел да 
се ускори нормализираме 
то на политическия и об
ществен живот в страна-

комисия, ко- 
утвърди причините за ката- И в Перу един випуск завършили студенти на 

Университета в Лима взе неговото име.

8 (В следващия брой: ТИТО ЖИВЕЕ...)та.

По повод 90-годишнината1от рожлението на Йосип Броз Тито

ТИТоВоТо непшош шо (6)
ДАВАНЕ НА ФАБРИКИТЕ НА РАБОТНИЦИ ТЕ ПРЕЗ 1950 ГОДИНА

Творец на самоуправленнето
ревбЗя^\“еГа°тГс^а^™®Хаа Та дидапИГ'VС™На Г 27 1950
се строи ново обществено устройство и-в ™ приема Закон за работническите 
се създават нови, по-правдивиР отношения Ти-т ^Р^^аики новия закон другарят
между хората. Това не е просто и лесно. между другото казва: Развитието на самоуправлението вър-
Првдобивките на Народоосвободителната Този ,ият „ ви паРалелно с развитието на материалната
война и народната революция трябва да се ние "на сЪабпикит*. ™ Даване на управле основа на обществото и насърчване раз- 
отбраняват и укредаат Това Може да се трудовите кол^~РХИЯТИЯта И Т'н' на ВИтИет0 Та3и ОСнова' така че Югосл^ия 
постигне със силна централна власт с ук- нГразвитието на сонияпи последица "Р^^ежи към страните с най-ускорен -
репвада на държавата и държавния 'апарат- жд-ада ТГшГта “ЗП>а рЪСТ в СВета' Но * самото'с^о-
Този период в развитието на нашето обще телно продължение в пегттят 6 воследова Управление трябва да се трансформира съ 
ство, които бе необходим по това врме, се тия, които нашата наоопнт^ття3 ^Р011?™' Ула1Гно потребностите на това бурно разви- 

административен период. През по своя непоколрбимР ^ пЛа™ провежда тие' върви към все по-сложда облици и по- 
него са постигнати значителни резултати нашите трудоюг кадективи с^лизма- в1ВПенно се Разширява във всички сфери на 
особено в индустриализацията на страната показватРУДТЯвсекидневно обществения и стопански
преТ7948Нгод^ОеИз1ГГ40°ТО производс7В° нание- което проявява в т^о^к^и“ уш- Със Закона за 
през 1948 годдаа е за 140 на сто по-голям в лия за изпълняване на плановите зад" пРез 1976 година,

чен „работническа

зи въпроси насочва организациите и чле- 
съве- нуващите) в Съюза на комунистите.

нарича

живот.
сдружения труд, приет 

и който популярно е наре- 
- конституция” значите 

_ самоуп- лно укрепва положението на гптокениа
на преди Д—тичеХ^въТмо^ ПР°ЧеСа “3 °бщеС
на предишните постижения на социалисти Р одство.

твяване интересите и правата на трудовите вадва^зача^к^Гвисша^^вд ^’ Т° ра ®^. "°'големите права на трудовите хо
хора, развитие на демократичните социалис и ведно начало ия На С0Циализма .. панската сфера трябва да се допъл-

С ОВДОШе«* “*ДУ хората" ч0вХа “ужден“СК° Пр“ахване «а по-цшроко овладяване и в
-н-- даване на трудови и жизнени условия, дос У Денос . . ънстопанските дейности и в останалите

стойни за човека. От въвеждането на социалистическото лал.,я “тт “®ществения живот. В своя док-
Тъ,реейки дови пътища за понататъшно жтст^лстгГ6' т3 В“ Д° края на своя Тсто за^^казва^ Н3 СЮК' Другарят 

то социалистическо развитие, ЮКП под Ти ДРУгаРлт Тито полага големи усилия 3 азва'
товото ръководство, тръгва по пътя на са а Създаване условия и възможности за не „Най-квчпнятя „пт, 
моуправлението и непосредствената демок ГОР0ТО равВ1ТГие -и разширяване материал- та система ™редстаХвя X! п0ЛИ7Ическа 
рация, ограничавайки обществената роля яа основа на самоуправлението. От 1950 веждадато на делегатски всичко въ-
™ държавата „ нейната адм^истра^ ~е’Я1ГК”

^Р^ъздавадаР1и ^рабсндааНнаИЗ;р^отшш«ло^ V4™ В*Пр°С На нашет0 °би«ство. на работничката клаТ^Ощ^атГнГде- 
ети. Въз основа на него се избират ра- общестеено^литдаес^^опга6“110071'3 На изболХ* СИСТема е тРУд°вият човек, про- 

ботнически съвети в 215 големи промишле самоуправитедните тела вътгкНИЗЗЧИИ и Дителят и гражданинът самоуправител- н„ предприятия. ■ - пробните нТ7аемоудаЛавле^е|о „"те- II °РганИЗиран° в орпиизацииГна сдру
труд и други облици на самоуправи-

сравнение с 1939 година.
ппеЛГРЯТ ТИТ° °бЗЧе °Ще ТОва пРеД7‘ равлВедаееЖеДТолям, раб°™™070 
преждава, че социализмът не е само индус- же означава 
триализация, електрификация и развитие 
на производството.

за
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Нашите краища ГРОБ МИНАХА НАД 5,5 МИЛИна 4 май 198; КРАЙ ТИТОВИЯ 
ОНА ЮГОСЛАВЯНИгодинаБОСИЛЕГРАД

Вечно ще пазим Твоето дело Думи ОТ СЪрЦВ...
И тази година, 4 май— 

двегодишнината от смърт
та на нашия вожд и учи 
тел, великан на 20 век 
Йосип Броз Тито, в Боси 
леградска община, като 
и навред из страната ни 
беше почетена паметта 
му. Трудещите се, уче 
ниците, войниците и ос 
таналите граждани в об 
щината, с болка и тъга в 
сърцата си, на своите ра 
ботни места, този ден с 
по-голям ентусиазъм из
пълняваха своите трудо
ви и обществени задълже 
ния- Всеки трудещ се и 
гражданин искаше, тук 
на работното си място 
още един път да даде за 
вет за по-нататъшно анга 
жиране и действуване.

тен на личността 
то на Тито. и дело хотелроди и народности в сочи 

алистическа самоуправите 
Дна Югославия, и непоко 
лебимо даде завет, че ще 
следи Титовия път-

посрещнала пред 
„Югославия", също досто 
йно. Във възпоменателна
та книга те записали: ,Д о 

имахме Тито;

Край бялата мраморна 
плоча, под която почива 
Йосип Броз Тито за 
две години минаха над 
5 500 000 югославяни. Две рди сме, че

че живяхме в Титово вре
ме... От името на младеж 

Сански мост и с то-

Точно в 15 часг( и 5 ми
нути трогателния звук на 
сирената, означи момента 
когато престана да туп
ти сърцето на Президей- 
та, трикратния народен 
герои и водач на нашата 
Партия,

тния дом посетиха и над 
1000 чуждестранни деле
гации, оглавяваш* от ше 
фове на държави, партии 
и правителства, министри 
и други бележити хора 
на днешното време. Поче 
тоха паметта на своя Вър 
ховен комендант и бой
ци от много военни поде 
ления, наши граждани на 

■ миращи се на временна 
работа в чужбина.

От месец май 1980 годи записалите тези 
на до днес в Цветния дом 
са забележени безчет въл 
нуващи, топли човешки 
изповеди. Лицата, 'задъл
жени да пазят гроба на 
йосип Броз Тито 
дневно са свидетели на 
изключително 
на народа, който с десе- 
телития непоколебимо вт 
рвеше по пътя, по който 

На 4-ти май т.г. точно го водеше. Тито. И 
в 15 часа и 5 минути в възпоменателната 
Димитровград — в града могдт да се прочетат 
и във всички трудови ор ми> говорещи за 
ганизации включените си 
реня наявиха двегодиш
нината от смъртта на 
най-големия син на на- 
шите народи и народнос 
ти, момента когато прес 
тана да тупти сърцето на
великия държавник й0- дом 11 с войнишки 
сип Броз Тито. На този 
знак пионерите, младежи 
те, трудещите се и граж
даните, независимо от то 
ва къде се намираха спря 
ха и с едноминутно мъл
чание отдадоха почит на 
своя любим Тито и от- 
белязаха двегодишнина
та от смъртта му.

М я. та в
зи гребчески поход се 
завещаваме, че и занап
ред ще продължим Тито 
вия път".

Във възпоменателна 
га са Залисани и думите:

за свобо- 
любовта

визионер и стра ДИМИТРОВГРАД 
тег на нашата революция 
о този миг по улиците 
на града, в организациите 
на сдружения труд, в по
лето, като че ли (и 
родата
тишина. Всички, кой

книши ше „Благодарим ти 
дата, щастието, 
и благосъстоянието, 
то ни даде". 1 Имената на 

редове
не са известни, но е изве 

само, че са били мла

в при 
пълна 

• къдесе бе заварил с едномину 
тно лгьлчание 
наж почете

настана кое-

че Теоще вед-
паметта на 

човека, който целия си
стно
дожници, които от реги- 

дошли в Цвет- 
Там булката ос 

цвят на
живот посвети за днешно 
то добро и светлото

стриране 
ния дом.

всеки- тавила венчален
мраморната плоча, 

уважение то и днес се пази 
скъп спомен.

Учениците от Ш-б клас 
училище

Утре имахмеВъв всички училища пър 
вите часове бяха посвете 
ни на другаря Тито, а 
9 часа в трудовите

кои-
катоИ този път, както и без 

брой пъти досега, населе
нието от българската на 

ор- родност в Босилеградска 
ганизации и общности бе обши на, сбратимено и 
изнесен и доклад

в
на основното 

във „Божко Буха", когато 
книга раснат, сигурно ще посет- 

ДУ ят гроба на другаря Ти
рещи- то в Цветния дом. Те съ- 

мостта на народа да про брали и изпратили 500 
дължи Титовото дело.

Вероятно всички 
мняме за гордия 
от с. Оанкович, 
пещ зминал дълъг 
за да стигне до Цвтния

по
посве- сплотено с останалите на

динара и написали писмо 
си спо в което казват: „Драги 
старец получателю, ние за всяка 
който Нова година пращахме чес 

път, титка на нашия Тито, а 
той ни отговаряше. Ос
кърбени сме, че сега не 
можем да правим това, а 

сме малки, за да дой

телно организиране на трудещите се в 
местните и други самоуправителни общнос 
ти и в обществено-политическите организа
ции: В тях трудовите хора върху самоупра
вителни общности обезпечава 
ите, относно

делегаци-
делегатите действително от

разяват жизнените интереси на 
_ в която работят и живеят. В

демократичен характер на тази сис-

поз-
драв да отдаде почест на 
тленните

средата, 
това е дълбо- остаики на Ио ощекият

тема...
АЗ СЪМ ЮГОСЛАВЯНИН...

Съзнаващ опасността, която в себе си 
носи бюрократизмът и лидерството, 
гарят Тито в колективното ръководство ви
жда гаранцията за по-нататъшно усъвършен 
ствуване и разширяване на самоуправител- 
ните Отношения. Затова казва:

„Делегатската система и по-нататъшно- 
то развитие на социалистическата самоул- 
равителна демокрация, императивно възла
га във всички самоуправителни и държав 
ни органи, в делегатските скупщини, фору
мите и органите на обществено-политичес
ките организации да приложи и развива ко 
лективната работа..."

В търсенето на усъвършенствуване на 
системата в рамките, на които човек е мяр 
ката на всички неща, следователно в усъвър 
шенствуванехр на самоуправителната 
тема не бива да се робува на съществува
щите решения. Към това непрекъснато тър 
сене ни задължава Титовото дело, който в 
своя доклад н4 Десетия конгрес на СЮК ме 
жду другото казва:

Аз съм противен на всеки вид натиск по 
отношение на националното определение т.е 
да се принуждават хората да се изясняват, че 
принадлежат на една или друга нация. Това 
пречи на много хора. Добре е хората да се 
определят, защото от това не може да се бяга 
Аз съм роден в Хърватско

дру-

В Димитровград този 
ден протече в знак на. 
спомени за великото де
ло на другаря Тито. Ос
вен изтъкнатите на поло
вин копие знамеца на 
много места бяха изтъкна 
ти портрети ца Тито, а 
не малко са и лозунгите 
особено в трудовите орга 
низации, от които проли
чава единната мисъл „И 
СЛЕД ТИТО — ТИТО".

както и моите де
дн и прадеди, в Загорие. Това е известно 
всички- Но аз съм югославянин, 
по всичко. И

на
по поста си 

не само това. Аз съм интернаци
оналист. Откакто тръгнах по комунистически 
те пътеки, чувствувам се като интернациона* 
лист. Но интернационалист трябва да бъдеш 
преди всичко в своята общност, а след това 
но-шпроко. Аз не съм апетрактен интернацио
налист, ио югославски. Затова аз еднакво се 
грижа за всички наши народи, а най-много за 
работническата класа. Защото от най-ранна 
младост се борих за работническата класа, а 
топа нравя и днес. Като революционер 
задача да се боря за революция, извършена до
край, да с$здадем истински социализъм, 
то всички националности

СИС-

! Във всички училища в 
И общината първият учебен 

час бе посветен на лич
ността и делото на Тито 
а в трудовите организа
ции през деня чрез ра
диоуредби бяха излъчва
ни специално подготвени

имам

в кой- 
ще бъдат напълно

равноправни.„Борбата за човешко между хората, за 
отношения, за 

тво-
все по-добри и ло-хуманни 
човека като свободен производител и 
рец — това е крайната цел и смисълът на 
борбата на работническата класа. Институ- 

облици на организиране на об 
самоцел. Те са тук, за

(Тито за националното си определение, 1971)

СИН Броз Тито. На гроба 
на другаря Тито той по- 

Трудепштс ложи букет цветя и чер- 
се и гражданите в общи ' веиа ябълка. Този мнг бе

ше заснет и фотография
та обиколи цял свят... 

обет и достоинствено вяр Йоваи Бабич и Муха. 
ват, че следейки Титовия рем Грозданич девет 
пъг ще успеят в по-иататъ пътували с кораб от род- 
шното изграждане на са НИя Сански мост до Бел
моуправителната социали {Т*??* аа да пристигнат в

Цветния Дом. На тръгва- 
стическа и необвързана ие населението ги изпра- 
Югославия. тнло с пссецта „Друже

Тито, даваме Ти обет”... а 
младежта в Белград

дем в Цветния дом. Затуй 
Ви молим да купите 30 
цвета и от името на 30 
пионери, да ги положите 
на Титовия гроб"...

Желанието

програми за непреходното 
Титово дело.

ционалиите 
ществото не е само
да служат на хората, за осъществяване 
неговите непосредствени и дългосрочни ма
териални, културни, и други потребности. 
Те са тук за човека, това е същността 

самоуправителни 
осъществяване се бори ра- 

Югославия и нейният

, на
мата оВе ведиаж дадоха

на пионери
те от Зеница е изпълненона

отно днисощшлистическите
шения, за чисто 
/етническата класа ма 
Съюз на комунистите-”

И още хиляди и хиляди 
подобни приказки, свър
зани с Цветния дом, ще 
останат незаписани, защо 
то от ден на ден се мно 
жат. Пазачите на Титовия 
гроб ще ги предават от 
поколение но поколение.

Подготвил: Д. Радованович 
(В Следващия брой: „ФАКЛОНОСЕЦЪТ 

НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО ) А. Т. ги
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НИШ:ИЗВИДКИ ИЗ РЕЧТА НЛ ИВАН СТЛМГ.ОЛМЧ НА ЗАСЕДАНИЕТО ИА 
ЦК НА СКС ОТ 28 АПРИЛ ТГ. . УЧРЕДЕНА СКУПЩИНАТА НА ИРО
Материален простор за по-нататъшно 

развитие иа самоуправлението
На 28 април тази годи- член па Председателство 

на в Нищ се учреди Скуп то на Междуобцщнския 
щииата на Междуобщии съвет на синдикатите, 
ската регионална общ- Избрано е председател-
И0ЯТ' _____„„„ ство от 18 души. ИзбранаДелегатите за председа- е комисия за избор и На- 
т?л на Скупщината I ИМеНОвания. 
Междуобщинската регио 
пална общност едидоду- 
1шщо избраха ДЕСИМИР 
ЙОВИЧ, делегат иа Свър- 
лиг. За подпредседатели 
бяха избрани: ПЕТЪР СЕ 
РАТЛИЧ, дипл. юрист, ро 
ден през 1936 година в 
Крива паланка, член на 
СК от 1960 година, досе
га заемаше поста подпред 
седател на Общинската 
скупщина в Ниш; РАДОЕ 
КОСТИЧ, професор, ро
дей през 1939 година в се 
ло Перуновац недалеч от 
Крушевац. Член на СК е 
от 1958 година. Досега за 
емаше поста изпълните
лен секретар на Междуоб 
щицската конференция 
на Съюза на комунистите 
в гр. Ниш.

Делегатите на Регио
налната общност за сек 
ретар наименуваха МНО 
ДРАГ ТОДОРОВИЧ, ро
ден пред 1932 година в 
Ниш, който е завършил 
Виеше управително учи
лище. Член на СК е от 
1957 година. Досега е бил

Вместо да разискваме кой е „за”, а кой „против”, сега се налага 
да обезпечим материален простор за неговото по-нататъшцо развитие. 
Това е в рамките л обсъждането на актуалното икономическо положе
ние и задачите на Съюза на комунистите, подчерта членът на Предсе
дателството на СК на Сърбия ИВАН СТАМБОЛИЧ във встъпителното си 
слово на заседанието на ЦК на СКС на 28 април.

Съюзът на комунистите 
изтъкна между друготс 
Стамболич, трябва да от
говори защо като самоуг 
равително пазарно стопан вителното
ство в което организаци не могат да разчитат, че
ите би трябвало да ,'изхож ще получат и право да
дат от закона на стойно- внасят. Нереална е надеж
стта, влезли в натуралнс дата, че това право може
планиране и размяна от да се придобие с натиск
примитивен тип. Самоуп- върху самоуправителните ще на
равителното планиране се общности на интересите процес
сведе ,на натурално балан банките и Изпълнителния
сиране. Подчертавайки, че съвет, а на такива нереал ца заседанието на ЦК 
сега на всяка цена се на ни искания да се стигне на СКС е прието предло
лага да се включим ц раз- до валута, често се приоб жението на възможни кан
делението на-труда и че щават и общински и ре- дИдахи за Централния ко
трябва да1 се обезпечи пре гионални ръководства митет на СКС, което е пу
изводствена способност вместо да наблягат върху снато на публично объж
стойността да се присвоя износната насока на сто-
ва на световния пазар и панството.
по неговите правила г 
критерии, Стамболич под 
черта, че изходът е произ 
водство за износ на кон- 
вертибилните пазари.

Посочвайки данни за и:

коитс по-висок от средното г 
В настоящата 

година обач; изключител 
но напрегнатите отноше 
пия в структурата на вне 
са не гарантират на сто 
панството по-стабшшо при 
ижданч на суровини и мг 
териали и нормално развт 

производствени,

че организациите, 
ие изпълняват задъдже страната, 
нията ои, които са поели 
според плаца и самоупра 

споразумение

ДЕСИМИР ЙОВИЧ 
е роден през 1929 
година в: село Окру- 
глица в Свърлижка 
община. Член на 
Съюза на комунисти 
те е от 1946 година 

Сърбия- Бил епредсе 
дател на Междуоб
щинската конферен 
ция на ССТН в Ниш. 
Член е на РК на 
ССТН в Сърбия и на 
Председателството 

на МОК на ССТН в 
Ниш.

дане.

(Танюг)

ЛИШЕНИЯ
НА 27 И 28 АПРИЛ В ТИТОГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ОСМИ КОНГРЕС НА 
СК В ЧЕРНА ГОРАСтамболич също така 

носа в републиката пре: се спря и върху стопан- 
първите няколко месецг -ските резултати през из- 
в годината, Стамболич коу теклата година и в нача- 
статира, че съществуват лото на настоящата годи 
множество фактори, кои- на. Каза, между другото 

Те оба- че миналата година е осъ 
ществена завидна произ- 
водствена динамика и за 

за неизпълне- доволяващ ръст на заетос 
тта и че резултатите в стс 
ланската дейност в Сър 
бия, освен покрайнините 
са значително — по-бла

Критика на практината и договор за акция
то го усложняват, 
че, според него, не мотат 
да бъдат изговор, онито ог 
равдание, 
ние на поетите задълже 
ния по съгласуваните пла

Приети: отчет за работата на СК между двата конгреса, изме
нения и допълнения в, Устава и конгресна резолюция * Избран нов Цен
трален комитет от 55 членове * За председател на ЦК на СК в Черна 
гора Избран Доброслав Чулафич, а за 
ЦК Велисав Вуксанович. секретар на Председателството нанове.

гоприятни в сравнение със Реален подход към всич По 
съответните показатели ки проблеми, критически 

- за цялата страна. Всичкс и аналитични разисква 
това е осъществено, при ния във връзка с прични 

Пълна осведоменост зг по-малко увеличение на "
положение цените на промишлените 

и другите произведения г 
сравнение с югославското

ПОЛИТИЧЕСКА
ОТГОВОРНОСТ

мнението на мнозина 
участници, конгресът тряб 
ва да, означи прелом в та
зи насока: да се зачита 

те и възможните последи приетото, „да схванем че 
ци на натрупалите се тру 
дности, както и утвържда
ване насоки и пътища на

нове и на изпълнителните 
секретари от седем на че
тири. Съгласно с 
те промени в Устава, ман

задачите „е определяме цГе едно^енТато“
»™ЛаДс“еТи ПцКнЛ?' ДЯ?ена възможност за пре

равнище, до и по-нататъшното разви важното- тези зяпачи ™ из°иране за още една го-
при най-малък ръст на тие — това са основните бва да се изпълнена-?’ Р ДИНа' СекРетаР на Предсе
личните доходи. характеристики на Осмия Новоизбраният Шн™, Дателството на ЦК се из

конгрес на Съюза на ко лен комитет набцоява т* бИра на ДВе гоДини- също
муннетиите в Черна гора членове, с 26 членове пп възможност за преизби 

"I който се проведе на 27 г малко от досегашни, на ? 33 °Ще един мандат
СР 28 алрли в Титоград. мален е и броят на чле^ Съ1Чият принцип ще се

Изказалите се делегати 8ете на Председателство председателииз6ираяе на
както и Войо Сързентич то на ЦК 0т 15 йа 9 чле
във встъпителния доклад ~ ----- Минските
подчертаха, че все повече

Според думите на Стам- съзнанието за
необходимостта всеки да 

от собствения труд 
и доход относно всеки дг 
вижда бъдещето

приети

затрудненото
в икономическите отноше 
ния с чужбина е една от 
главните предпоставки за средно 
единно и максимално ан
гажиране на всички. В та 
зи област се пречупват

Именно, ако се има напочти всички наши стопар
ски проблеми и тук са из предвид повишението 
точниците за тяхното им жизнените разходи,

— изтъкна Ст-е Сърбия заедно със СР Ма 
кедоиия, е имала най-гол*

изостряне
мболич, и съгласно с това 
отделно подчерта значе мо намаление на реални 
нието на борбата за осъ те лични доходи, 
ществяване на запланува 
ните резултати в отноше 
нията с чужбина.

и секретари 
комитети

конНгрес°РА МЕЖДУ СЕДМИя и ОСМИЯ
. болич, стопанството и по-

Черна^ора ^промишл °СМИя конгРес на СК в

за
дейности, значително саВ,?0пИя оби'ествените 
те и трудовите "одобрени жизнени
ствени са крупни печштт!,3 Населението, осъЩе- 
науката, култтоатаР В обРазованието
званедо и со^лнатГзаш^п”0’ ЗДравеопа- 
ждането на втооата « Приключи изгра 
бинат, на привпъшия ^За на ^лумнневия ком

ЯЬ-зК5 ’ —-
след земетпегр.,ч»—,

живеенататък твърде отговорнс 
С оглед на яо-широкитс се отнася в областта на 

последствия, които възнг разпределението на дохо- 
кват, -от неизпъдняванетс да. Трудещите се съзна 
на плановете с ' икономи 
ческите .отношения с чуж . 
бина,‘трябва да се търег 
политическа и друга отго 
ворност изтъюн* Стамбо и са готови 
лич — от ръководители 
които до изпълняват пла 
новете. Това е валидно и

си в раз 
витието със собствени си 
ли, с което ни най-малкс 

ват, ча: политиката на икс не се засягат основите на 
номическата стабилдаа крепката солидарност, 
ция изисква саможертвг Не смее да се случи 

ла полагат беше изтъкнато на кон 
още по-големи усилия. И Паната трибуна — вече 
в началото „а насищате
година се поддържа отно навик и инерция на свои 
' ително висок ръст нг те събрания отново дг 
промишленото произвол поставят въпросите, на кс 
”в°; КОСГО в първите три ито са дадени отговори в 
месеца е почти 1,5 -нит конгресната резолюция

за целокупната ббществе 
на структура. Никому не 
може да се гледа през прт 
сти. Стамболич напомни народи и на- 

осъществява обдовата
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ПО ПОВОД 9 (15) МАЙ
Пред 13 май — Деия мд^Службата ща сигурност

СРЕЩА С БОЖИДАР ИЛИЧ, ЛАУРЕАТ НА ПЪРВОМАЙСКА НАГРАДАДЕН ШИ В ДЕСНИЯ ГРАД ОСТАНА...
В историята на човечеството 

шизма се счита за изключителен 
сили на антихитлериската 
шителен удар на една от 
сили, която

Милиционерът Божидар Илич, 
настоящем и заместник-командир г 
службата по вътрешни работи в Ди
митровград вече 25 годйни споделя ра 
досгите, постиженията и трудностите 
с гражданите на общината. След служ- 
^ването. в девет градове в СР Сърбия 
на 5 август 1957' година е дошел в Ди
митровград. Дошъл, както и мнозина 
други, и тук останал.

— Спомням 
Димитровград 
тук няма да остана за по-дълго време 
Но ето, из^шцаха 25 години, а аз все 
още съм тук. Не казвам, че хората г 
останалите места, където службувах 
са лоши. Обаче в Димитровград наме
рих нещо за мен особено: хората ми 
някак и тогава бяха по-близки, по-до
бри, по-съзнателни ... Заобичах ги, тук 
се ожених. Още малко и пенсия ще 
изкарам с гордост ни разказва Илич 
за службуването си. в Димитровград

За цялото това време, по време ма 
ускореното развитие «а града и общи 
мата . и усвъръ.шенствуването на Служ 
бата по вътрешните работи се усъвър- 
шенствуваше и той- Успехите му си
гурно не са малки и незабележителни 
Напротив. винаги ревностен, точен и 
сериозен в работата, той пленяваше до 
верието не само на колегите си, н-о и

община-

1 .

победата над «ра
дей: обединените 

коалиция нанасят шпо-

. . съкру-
запяли наи-мракобесническите

унищожи и Заличи от война
роди. В представата 
стървение фашистките 
Югославия, която

с цел да
на планетата цели 

за унищожаване с особено на- 
злодеи се нахвърЛят срещу 

разпокъсват безмилостно, 
славския народ обричат На гибел.

на-

1
а юго- ч

си за идването ми в 
и струваше ми се. <че иНо докато цяла Европа е поробена, а фашиз- 

МЪТ е в разгара на своята мощ, докато армиитГна
на ТИзток, народ^ободтелната войска Тпарти- 
занските отряди на Югославия начело с другаря Ти- 
то приковават няколко десетки фашистки дивизии 
на югославското полесражение и с геройските 
борби стават силна съставка на общия фронт 
тифашистките съюзнически сили.

''
Я/

Iси тшВшШть. I «Н I
Б. ИЛИЧ: Заобичах хората, тук

ожених, доволен и щастлив съм-.

на ан-
се

Въпреки че ЮКП формално влиза във война 
та само с 12 000 членове, нейната фактическа сила 
е неизмерима с бройки: като единствена политиче
ска сила в окупираната страна призовава народа на 
въстание и повежда народите й народностите в ре
волюция.

ето. което сега'чувствувам, ще ме под
тиква и занапред да изпълнявам дове
рените ми и твърде сериозни задачи 
— подчертава Илич.

Съвсем е естествено когато хората * 
имат преценка за гГ&що и когато носят 
впечатленията си. Затова какви впеча-’ 
тлелия има от Димитровград, той пов
торно се върща ма срещите с хората 
на взаимодействието, на взаимоуваже- 
нието с тях. Познавам всички места в 
общината.

Мг

:
I!

В тази борба израства нашата славна народо- 
освободителна войска, която на тп\'дешпте и гражданите в 

та. И обществените признания не изо
ставаха. През 1975 година той получа 
ва Орден народни заслуги със сребър
на звезда. Сега е един от лауреатите 
па Първомайската награда в Димитров

в заключителните опе
рации за освобождението на нашата страна наброя 
ва осемстотин хиляди бойци. Светът е удивен от под 

на Титовата калена армия, светът се пита как 
е възможно няколко десетки хиляди комунисти и 
революционна младеж да раздвижат широките на
родни маси на Югославия в тяхна най-голяма исто
рическа борба-

вита познавам хората и те ме
знаят-
стта на Прокупие, чувствувам се като 
че ли съм се родил тук, в Димитров
град. Дойдох като ..чужденец”, хората 
хубаво ме приеха, не изневерих ги ч— 
затова пък че не ги изневерих награ
дата ми е още по-ценна-

акар че съм роден в околно-
град.

— Това за мен е голямо призна 
ние. доказателство, че правилно и ус
пешно съм изпълнявал задачите. Не 
крия. че съм изненадан от сегашното 
признание, но сигурно е че съм дово
лен и щастлив*. Считам пък. че щасти

В Народоосвободи-гелната война всеки наш 
народ и народност се борях за собствено национал
но освобождение и за нова Югославия, свободна I 
общност на братски и равноправни народи и народ
ности. Това е ключът на успеха, чийто стратег е ] 
Тито.

А. Т

НА АНАНИ ВЕЛИНОВ СЕ СБЪДНАХА НЯКОГАШНИТЕ МЕЧТИСъбитията, които предходждат великия исто
рически акт — провъзгласяването на Югославия за 
Република — наистина са съдбоносни. 1945 година 
е последната от четиригодишната война. В нея из- [ 
воювахме свободата. До нейната светлина дойдохме 
напълно сами. Със собствената си кръв и собствени ... 
жертви. Трябва да се запомнят последните борби с 1|!1|| 
фашистите през Втората световна война на евро
пейското полесражение, водени тъкмо в Югославия.

Въпреки че Хитлеристка Германия капитули
ра на 9 май, германците и домашните предатели 
не прекъсват борбите в нашата страна. Към 300 000 
германци и домашни предатели се оптиват да раз
късат обръча в северозападната част на страната и 
да напуснат страната, за да не ги сполети заслуже
ното възмездие за злодеянията, нанесени на н»-чите 
народи и народности. Окончателно на 
година борбите прекъсват, а на 15 май 1945 обкръ
жените фашистки банди полагат оръжие.

Признание за примерно службуване
Когато човек правилно 

и навреме избере и и пое
ме трудовия си път и ко
гато съзнателно и отго
ворно иззълнява задълже- 

; цията, които му налага 
нашето социалистическо 
самоуправително общест
во, безсъмнено е, че рабо 
тата му ще бъде общепо- 
лезиа. Ведно, с това не 
изостават и признанията 
за всеотдайна любов към 
професията и уважение 
от средата в която живее 
и работи.

Тъкмо тези качества 
притежава Анаци Вели
нов. Той вече десет годи
ни е милиционер в Служ
бата по сигурност в Боси 
леград, където в съдейст
вие с останалите органи 
успешно се противопо 
ставя срещу всякакъв вид 
нарушения в областта па 
обществения ред и мир, 
стопанския кримииал и 
т-л.

1 на длъжност изпълнява 
съзнателно, дисциплинира 
но и отговорно. Взиман е 
за пример, който съсскро 
мността си и правилното 
поведение е спечелил до« 
верието, не само между 
колегите си, но и всред 
гражданите и трудещите 
се в Босилеград. За този 
негов десетгодишен 
и за успешната дейност 
в изпълняването на дове
рените му задачи в обла-

11 май 1945
труд

За свободата си наистина Югославия даде мно- 
Бройките не могат да кажат всичко, но и те 

жертви поднася Югославия

сгта на опазването на об
ществения ред и мир, та
зи година, а по повод Де
ня на сигурността, секре
тарят на Републиканския 
секретариат по вътрешни 
работи му присъди 
мота, която по 
вен начин ще му бъде 
връчена на 13 май — Де
ня на сигурността.

—■ Грамотата ме задъл 
жава и занапред още по-

го.
потвърждават какви 
през Втората световна война. През войната загиват 
305 000 и са ранени 425 000 бойци на народоосвобо- 
дателната войска. Огромни жертви понася

подложено на зчрреки репресии на окупато-
това е

населе- А. ВЕЛИНОВ: Грамотата 
ме задължаванието, гра-

ра и предателите. Общо 1 700 000 души — 
трагичния баланс на безумието на фашизма. Мате-

над 47 милиарда

тържест-ществява. Постъпва 
бота в Службата

на ра 
по си

гурност, където е имал 
мйого щастливи но и въл-

риалните щети също са големи.
предвоенни» курс. Това означава, че 

разорена, опустошена, ограбена.
долара според 
цялата -страна е нуващи моменти. От съща

Свободата наистина заплатихме доста скъпо 
Следвоенните събития 
линията на ЮКП па

та година е и член ца Съ
юза на комунистите.

Още от първите дни „а 
работата си, па

отговорно и по-усърдно да 
изпълнявамЗатуй днес е толкова свидна, 

потвърждават правилността на
Тито, водена в предвоенните, воец- 

години: свободата е цай-цен-

възложените 
задачи. Ще се старая 

занапред още повече да 
оправдая доверието на ко

Лиани Велинов е роден 
през 1944 година а 
Църиощица, и още 
дете е заобичал тази про
фесия. През 1972 
това желание му се осъ-

мисело
като

чело с другаря 
иите и следвоенните 
ното в живота, а братството, единството и равнопра 

успеха и прогреса на социалисти
ческа, самоулравителна, необвързана Югославия-

все до 
днес, той е особено приле 
жеи на работното си м*с легате и Началниците ми 

— заяви Велинов.
годинавието са залог за

то и тази твърде отговор- М. Я
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ИЗБОРНА СКУПЩИНА НА СЪЮЗА НА СИНДИ 
КАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДI Предконгресни срещи и разговори

Ла се измерва всеки трудОт конгресите на ЕК очакваме 

отговори и насърчение
На 26 април се прове- яизация той изтъкна, че 

де трета изборна скугоци- само с по-голямо залагане 
иа на Съюза на синдика- в работата, максимално 
тите в Димитровград, на използуване на всички въ 
която бе даден отчет за грешни резерви и по-голя 
работа от юни 1978 до ма пестеливост, може да 
април 1982 г., и приета се обезпечи по-голямо про 
програма за работа на Съг изводство, по-висок доход 
юза на синдикатите в сле Една от иаи-важните за- 
дващите четири години. дачи на синдикатите тря- 

За , Актуалните задачи бва да бъде осъществява
на Съюза на синдикатите не на решенията на Тре- 
в следващия период”, гово тия конгрес на самоупра- 
ри председателят на Об- вителите и лГУ 
шинския синдикален съ- „Дървени баряк , а това 

Саша Димитров. Той е адекватно награждаване 
на производствения труд. 
Всеки труд трябва да се 
мери. Всъщност, не може

Какво очаквате от пред 
стоящите конгреси — Де 
ветия конгрес на Съюза 
на комунистите в Сърбия 
и Дванадесетия конгрес 
на СЮК? С този въпрос 
се обърнахме към Васил 
Георгиев, работник в К°н 
фекция „Свобода” в Дими 
тровград и Драголюб Ата 
насов, митничар на гра
ничния прелез Градини.

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ:
— От предстоящите кон 

греси очаквам много. Пре 
ди всичко да се изпълни 
онова, което беше утвър
дено на предишните кон 
греси, а сетне, да дадат 
отговор на въпроса за въ 
веждане на пълно възнаг- - 
раждаване според резул
татите от труда. При то 
ва, разбира се, Очаквам 
да се даде пълна по^кре 
па на инициативата по- 
добре по-справедливо да 
се възнаграждава 
водственият труд. 
вам, също така, да даде 
нов тласък на развитието 
на делегатската система 
у нас.

срещи

цех
изтъкна, че скупщината 
се провежда след загуба
та на двама изтъкнати ре 
волюпионери, Тито и Кар да се мери само труда на

работника „зад машина
та” но и -на този работ
ник „с молива”.

След приемане програ
мата за работа в следващ 

скупщината

дел. Тито, нашият най-ве
лик син, визионер, трикра 

герой, който въ.в всич 
ки епохи на нашето раз
витие знаеше правилно да 
решава, предвижда път и 
мерки, да действува реши - избра Общински синдика

лен -съвет от 46 члена, в 
който 52 на сто са работ- 

непосредствено-

Д. Атанасов: „За ускорена 
социализация на селото”|:

ДРАГОЛЮБ АТАНАСОВ: 
— Дълбоко вярвам, че 

предстоящите конгреси 
ще дадат отговор па ре
дица въпроси, свързави с 
по-пълното осъществява

не на задачите от 
стопанската стабилизация 
както и на по-нататъшно 
то развитие на социалис
тическото самоуправле

ние-

В. Георгиев: „Нов тласък 
на делегатската система

тен

ия период,Като член и секретар 
ма партийната организа
ция в село Гоин дол, оча 
квам също Деветият и 
Дванадесетият конгрес да 
съдействуват за по-нататъ 
шната социализация нз 
селото и развитието на 
селското стопанство, като 
един от най-важните от
расли в -нашата икономи-

телио и принципно. Тази 
година ще отбележим 90 
г. от рождението му. То
ва трябва да направим на то производство. Избрано

е и Председателство от 
13 члена, а за председа
тел с едногодишен мандат 
е през избран Саша Дими 
тров, икономист от ООСТ 

е „Димитровград”. Роден е 
през 1945 г. в с. Петър- 
лаш, член на СКЮ от 
1975 г. Изпълнявал

ници от

начин достоен на негово
то грандиозно дело, на
чин, пред целия свят да 
докажем че вървим неот- 
клоно по Титовия път.

Изминатият период 
значителен и по ангажи
рането на цялото общест
во върху икономическата
стабилизация. Това неот- ги длъжности в синдика- 
мина и Димитровградска та и СК в Димитровград, 
община. Въпреки трудни- За делегат на VII кон
те условия стопанството в грес на Синдикатите на 
изминалия период бележи Сърбия е избран Стефан 
сравнително добри резул- Димов, КВ работник от 
тати. Това показват и сле конфекция „Свобода”, ро
дните данни: общият до- ден 1943 в Т. Одоровци 
Усод 1981 г. в сравнение с член на СКЮ от 1975 г- 
1978 г. е увеличен три За делегати за междуоб 
пъти, доходът за 2,7 лич- щинския синдикален Съ- 
ните доходи за 2,2, а зае- вет са избрани: Финика 
тостта на работната ръка Димитрова, от „Свобода”, 
1,1 (пъти).

Говорейки по-нататък 
за икономическата стаби-

произ-
Очак-

ка.
А. Т

и дру-
СРЕЩА С ДЕЛЕГАТ НА КОНГРЕСА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИ

Миланка Стойкович: По-добре да се 

възнаграждава производственият труд
Работническата класа славските синдикати, име 

от Сурдулишка община нно ще говоря за това: 
на Деветия конгрес на по-добре да се възнагра- 
югославските синдикати ждава производственият 
ще застъпва работничката труд. Само чрез по-доб- 
бравар—монтьор МИЛАН ро заплащане на труда 
КА СТОЙКОВИЧ в цеха да се очаква по-качестве 

елек- на и повече продукция.
само в нашата трудо

нето. Впоследствие на на
рушено единство на юго 
славския пазар със суро 
вини, нашата организа
ция например през първо 
то тримесечие на някол
ко пъти прекъсва произ
водството. И в други сто 
пански организации поло 
жението с подобно. Обез

Мирча Ненков, от „Дими
тровград”, Иван Лазаров 

А. Т.от Здравния дом.
за производство на 
тромотори „13 ГМ” в сур Не 
дулишката фабрика „5 
птембар” в състава 
автомобилните заводи 

„Цървена застава” от Кра 
гуевац.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
В МЛЕКОМИНЦИ

н^е, ва организация, но изоб-

Малцина, но активнищо...

Младата работничка от печаването на възпроизво 
на яствени материали е дос- 
от та трудно, тъй като е 

необходимо да се обезпе-

„5 септембар” е член 
В тази трудова органи Съюза на комунистите 

зация Миланка започва 
да работи веднага след 
завършено основно об
разование, т.е. преди цели 
осемнадесет години. В 
началото върви Доста

* Първичната организация на СК в село 
Млекоминци наброява само 7 членове, 
то двама младежи и една жена. Но малочисле 
ността не й пречи да се нареди сред по-дей 
ните партийни организации в Босилеградска 
община.

1965 година. През изтек- от кои-
чат валутни средства за 

Републикан- вноса им. Но безспорно 
Конгресът ще предложи

ли» мандатен период е би 
ла член на
ския съвет на синдикати 
те в Сърбия. В досегашна 
та си дейност е успяла 
да съгласува обществени 
те и домашните задълже
ни я. Майка е на две дъ 
щерички, ученички в ос 
новното училище. Затова, 
че е избрана за делегат 
казва:

съществени решения по 
този въпрос, изтъкна М. 
Стойкович.

Разширяването на 
съществуващите и прокар 
ването на нови махленски 
пътища, електрификация 
та на селото, идейно-по
литическото

трудно, но след построя
ването на новата фабри
ка условията на труда съ 
ществено се менят, а то
ва допринася и за увеличе 
ние производителността 
на труда.

в с. Млекоминци са носи
тели на още една инициа 
тива. Именно, в това се-

По-нататък М. Стойко- ло вече се вършат под
готовки за довеждане на 
здрава питейна вода. За 
успешното провеждане на 
акцията е поискана по
мощ и от основното учи
лище в Босилеград.

Всенародната отбрана е 
постоянно актуален въп 
рос в дейността на тази 
първична партийна органи
зация.

— Винаги сме готови, 
не само ние, комунистите 
но и всички жители на 
селото. Всеки млекоминча 
тшн всъщност ц граничар 
бдителен

вич изказа задоволство от 
общото отношение издигане на 

членовете на СК, по-ната
тъшното укрепване на 
всенародната отбрана и 
обществената

към
производителите в общи 
ната: тя е получила 
лшце от общината като 
работничка, била е без
платно на

М. Стойкович изтъква 
необходимостта постоян
но да се подобрява каче
ството на производството 
дисциплината, условията 
на труда.

жи- самозащи- 
та — това ще бъдат Цен 
трални 
вността на тази партийна 
организация в 1982 год.

— Електрификацията на 
селото е задача номер ед
но, не само

— За мене е особена 
чест, че съм избрана за 
делегат на Конгреса на 
работническата класа 

— Днес в производство Югославия. От този Кон 
то работниците могат Да грес очаквам да даде от 
изкарат средно до 7000 говор на редица наболе- 
дннара. Това обаче е не- ли въпроси в стопанство- 
достатъчно. Ако взема ду то. Необходими са корен 
мата на Конгреса на юго- ни преломи в стопанисва

въпроси в акти

летуване на 
в море, изобщо счита, че 

работническата класа все 
повече овладява труда и 
резултатите на своя труд

на комунис 
тите но и на всички оста 
нали субекти в нашата ме 
стна общност — казва се 
кретарят на организация
та Асен Арсов.

Членовете
пазач на наше 

то самоуправително сопи 
алистическо общество.

Ст. Н. на партията
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

Ш ■ОГОС.ЦИжнге КОМИИСТВ И НЛ СЪЮЗА НА КОМ™™:НА

Брой 1311 
Година ХЬ 
7 май 1982 

Белград

Нашият
май

Май започва
празник на труда. Четири дни след това 
навършават две години от както останах
ме без нашия Тито. В Деня на младостта е 
Уи-годшпнината от рождението му. Без гол
ямо напрежение може да се намери силна 
та връзка на Титовото дело и вдъхновение 
с онова, което асоцират поръките, 
ни за Първи май като празник на труда.
Съ|Що така, тази свързаност е очевидна ко- 
гато ги наблюдаваме във връзка с подго
товката за Дванадесетия конгрес 
почналите конгреси и конференции и оне
зи, които ще се състоят през май. Това мо
же да се каже и за работата, която неотда
вна бе оповестена с Изходните основи на „„ и __иА
дългосрочната програма по икономическа ск (Словения, Боиводина, Косово, юна и изводители и със социалистическото само- 
стабилизация- Перна гора), а сигурно е че, ще се потвър- управление осъществява историческа побе-

Вече в първите предвестия на ХП кон- и на останалите, Съюзът на комунистите да. 
грес с право най-често бе изразявано жела- тРябва и търси с още по-голяма решител- Достатъчно е известно и повтаряно ста- 
нието и искането, че в подготовката му и ност Да изтъква искането да се засилва новището на Кардел за щастието на човека, 
в очакването на основните определения на единството в неговите редове, разширяван- Той твърди, че авангардните сили на социа- 
конгреса трябва да се вземат предвид на- 101 едновременно и практиката и възможно лизма трябва, според възможностите на да
тите основни, вече широко приетите стра- етите за колкото е възможно по-демокра- дения исторически момеят, да създават та- 
тегически определения. От по-нататъшното тически разисквания и отношения в Съюза кива условил, в които човек ще може въз- 
развитие на социалистическите самоуправи- на комунистите и обществото* можно по-свободно да се изявява н твори,
телци отношения, залегнали в Конституция- я°но е, че всички очакваме и желаем за да може въз основа на обществената 
та и Закона за сдружения труд, братството в подготовката, колкото остана време за то- собственост свободно да работи и създава 
и единството на народите и народностите и ва*. и на Дванадесетия конгрес колкото е своето щастие-
единението, до необвързването и активно възможно по-ясно да се означат насоките Водена в тази светлина, акцията на Съ- 
то ангажиране за укрепване на равноправи- на акчията на Съюза на комунистите в по- юза на комунистите трябва и в ежедневда- 
ето, активната миролюбива коегзистенция, нататъшното развитие на социалистическо- та, а особено в дългосрочната перспектива, 
равноправното международно сътрудничес то самоуправление и цялото общество, имаи да се стреми към премахване на всички ба- 
тво и всички страни, без оглед на обществе- к'[ пРеДвиД реалното състояние на нашите риери, които се намират на пътя на сдру- 
ните им определения и идеологии. Едно та- обществени отношения и икономическите жаването на труда и средствата на нашия 
кова искане бе изразявано със същинското трудности, с които се срещаме вече някол- единен пазар. Отдавна, от приемането на 
му име, с продължаване по вече засвиде- ко години. Закона за сдружения труд това е ярко
телствувания Титов път на развитието на та Колкото добре да формулираме зак- подчертана задача. Тя упорито се повтаря 
Съюза на комунистите и нашата многона- люпенията и резолюциите, те не може да във всички заключения на Съюза на кому- 
ционална общност. През двете години от- бъдат никаква вълшебна пръчка, с която с нистите през последните две и половина го- 
както останахме без Тито безброй пъти се един замах може да се премахнат множес- дини. Не е изоставена и в Изходните ос- 
потвърди не само, че пазим спомена за не- твото трудности и слабости в практическа- нови. Пречките са в автаркичното отноше- 
говата личност и дело, ролята, с която от- та работа и с помощта на която можем да ние в основните организации на сдружения 
беляза епохата с незаличващо влияние, но открием широките пространства на по-лес- труд и в обществено-политическите общно- 
и че продължаваме по пътя, чиито основни №> движение напред, без нови трудности, сти, в тяхното затваряне в границите на по- 
координати бяха определени по време на застои, пък и отпори, Всяка илюзия в това тесните интереси, което очевидно противо- 
неговия живот. Заветите изказани на Тито- отношение са1Моби затруднявала действи- речи на истинската природа на социалисти- 
вото изпращане не са изневерени. Ще им телдата акция. Опитът от машите четириде- ческите отношения.
останем верни и в бъдеще. сет години, пък и тогава когато ни се стру- Разбира се, такъв вид пречки и отпори

В далечната, първата година след война ваше че е най-лесно когато ни носеха раждат и другите сили, също така противо- 
та Кардел по повод Първи май записва, че крилете на нашите безспорни успехи, гово- положим да същинското естество на социа- 
работническата класа трябва да има вида ри че не е леко революционното бреме на лизма, и може да ни връщат към провинци- 
ги пвед очите си ясна перспектива на ут- гърба на СК, организираните социалистиче- ализма и ограниченото резониране, което 
ретттоия лен — за да може днес да изпълни ски сили и работническата класа. Трудно е МУ .рьответствува, спиране на свободата

задачи. Не трябва да се доказва, че да се повярва, че това бреме наскоро ще творчеството, което по правило е спирачка 
™7™Гтой е имал предвид каква е роля- стане по-леко. Потребата от непрекъснато На прогреса, което бави процеса от царст- 
™ нГпяптиата относно на Съюза на кому- отваряне и прогресивно развитие на обще- вото нанужността към царството 
™ ™ еР Тиговага историческа роля в из- отвените отношения към освобождението бодага.
бггоането и отбадязването на насоките на да човека и неговия труд «яма да преста- СьЮзът_на комунистите в своята богата 
нашето па^™Гсе състои и в това, че ви- ва, пък и борбата, необходима за реализа- история с Тито, Кардел и плеядата изпита- 
зионерски успяваше да, досегне и в бъдеще- цията на тези цели. ” ' надарени борци в първите редшщ
то и то^еговата мярка и непосредствените Нито Изходните основи на дългосрочна- "а^/'язваше и откргшаше с непосредстведа 
интереси да класата и народа да означава та програма по икономическата стабилиза- ;ВД;" започваше пробивите в царството на 
Хтъяте зяпачи Съдбата на авнгарда е цИя не намират и ие разчитат на такава свободата- и с борбата и победата в борба- 
Ж* изравяне И пред бъдещето. Ви вълшебна пръчка. Доколкото това, просто ™ “ ”“ал,,а свобода, и с равнопр^ие- 
Г?'пидостатъчно ЯСНО нашето утре, за на* казано, не представлява по-добре организи- го да народите и народностите в нашата 

„ Г па намира дай-преките раната работа и зачитането иа автентични- °°ЩН°ст, и със социалистическото самочп-сто^то ще може ра3цитета ^ И1да^од т сдруже1да* тРУд; трудът с Равление, и с иеобвързаността? ‘ У
и наи-целесъоор “ т за Съюза на всички негови стойности и с неговото ис- Сщ0зът на комунистите има сили и тРя-

Да върт поТтовИя Да Сс обърне тииско оценяване; трудът който славим и бва непрекъснато да ги укрепва та с бор. 
комунистите значи по-см « означаване- му пеем за първи май и на други празни- «а овладаоа и померя грамщнте на
КЪМ} бъдещето за да оъде лее* по ^ ци; трудът, който с обществената собстве- свободата,
то да актуаднитемдачи. л ^ференции т пост, със сдружаването на свободните про-

изказа-

Да върви по Титови път за Съюза на комунистите значи да се обърне по-смело към 
бъдещето за да бъде ясен в означаването на актуалните задачи. (На снимката: Деле
гатите и гостите на Седмата конференция на СЮК в ЮНА, състояла се в края на 
април т.г. в Белград)

с вече за

на

на ово-

Велко Миладнновичче проведените



Ш Комунист
ОСНОВИ НА ПРОГРАМАТА ПО СТАБИЛИЗАЦИЯПО ПОВОД ИЗХОДНИТЕ

Реформа на отношението
» * Км

\

Ва На бсЪпа^енатаЖапрес-конФерен- ?ичеокото1 съпер™ич!стпо° иаТве осн^вГ „аглеТдаучи като прдоша 
ция до председателя па ком1иеия- товните сили и блокове взе такъв мания като множеството подобни 
та за изго!Кна^ програмата по замах, че неговото разорителнс в миналото Но времето и усло- 
стабилизаци бе отправен между действие пряко застрашава всич вията, в които се казва това, го 
другото и въпроса дали изходни- ки, особено развиващите се стра правят Твът^е1.^ст1Уа^г1^._и Н^Л0 
те основи, относно програмата ка ци, каюзато е и нашата. Произво- жно. Ние, как то и ДРУги
то документ, ше бъде предоста- дителноелта на труда ни още не страни, се озовахме в положение 
вена на XII конгрес на СЮК. В е приблизителна на степента, ко; че вече не може да се питаме 
момента и обстановката потвър- ято гарантира отстояване срешУ дали искаме работим подоб- 
дителен отговор очевадно не мо- конкуренцията и разнообразните ре и да стопанисваме по-рационал 
жа да последва. Затова ще ре- протекционизми. Втщреки редов нО, но сме длъжни да правим то- 
шат съответните партийни орга- иите заклинания и трезвите фор ва, ако искаме да запазим с мъ 
ни. Обаче, независимо от формал мули и пропорции, потреблението ка създадените политически^ ма- 
ното- решение и формалното вк ци е оше по-голямо от собствени- териални основи на гго-хуоавотс 
лючване на тази тема в съДъР>ка- те ни възможности и да го удовле- и по-човешко живеене, 
нието на XII конгрес, темата не творим. Нерационалните иивести 
може и не бива да се
Впрочем, в представляващото ос- ден, но личи. че още сме далече сме изправени до стената на ико- 
новата на предстоящата най-вис от това да бъдат и елиминирани номическата логика и закономер 
ша партийна спеша (Проектоотче Защото реалната позиция на про- ностите във всеки случай не зна- 
та, резолюцията) стабилизацията изводителите в решаването за до чи, че сега всичко ще върви по 
е първостепенна тема. С формал хода и възпроизводството още не силата на нужността. Евентуално 
ното включване на изходните ос- е такава, щото той, произволи- едно такова убеждение би биле 
нови в конгресните документи телят, воден от инстинкта на кла- вредно. В настоящето време и в 
това впечатление би било засиле- совщ? интерес да се противопо- настоящия момент субективният 

което за стабилизацията във стави на оегионализмите и автар фактор, социалистически и самоу 
всеки случай не е без значение кията. която, ясно, е една от на правително насочен, е по-важен 
В комисията за изработване на шите най-големи злини в наше от когадо да било.. Оттам в из 
програмата по стабилизация без време. Вероятно затова в Изход ходните основи за програмата по 
съмнение работят политически ните основи се подчертава: „Съш икономическа стабилизация има 
професионални и научни автори ността на всички промени, кои- толкова наблягаче върху същно 
тети, обаче осъществяването на то би произтекли от дългосрочна стта на общественото отношение 
идеята и решенията, които те тря- та програма по стабилизацията 
бва да оформят предпоставя 
организирано
ангажиране на всички социално бъдат насочени към създаване на

Д ълго очакваната, цялостна 
програма по икономическа 

стабилизация вече се откроява 
Както е известно, неотдавна на 
прес-конФеренцдя, 
на Председателството на 
Сергей Крайгер оповести изходни 
те основи за изготвяне на тази 
програма, който бе изготвила ког 
мисията на съюзните обществени 
съвети, начело с Крайгер.

Макар че тепърва предстои 
разработка на тези основи, въз
можно е със запознаването с то
зи документ да ее открият насо
ките на организираната политиче 
ска и обществена работа с цел 
по-бързо да се стабилизира сто
панството. Понеже нашето сто
панство е дял от световната ико
номическа система, подложна на 
всевъзможните влияния и капри
зи на световния пазар, с изходни
те основи се сюгжестира анали
зът на състоянието и отношения
та в световното стопанство да 
бъде обезателна ориентационна 
точка и коректив в по-нататъшно 
то усъвършенствуване на обще
ствено-икономическите и полити 
чески отношения V нас. С оглед 
на участието на нашето стопанст 
во в международното разделение 
на тРУДа и на своевременните 
тенденции в международните ико 
номически и политически отноше 
ния, за тази предпоставка вечемо 
же сигурно да се каже че е на
пълно реална и необходима. На 
материалното развитие ще бъде 
посветено специално внимание 
защото курсът към индустриали
зация, икономическата позиция 
на републиките, покрайнините й 
регионите, настаняването на Ра 
бота й социалната политика пред 
лагат богат опит и много дилеми 
които при всяко начинание не би-

председателят 
СФРЮ

Фигуративно казано, това детеизостави ции оа разредени до известна сте

но.

на самоуправлението като основ 
по- както с материален така и обще- но обществено определение, кое- 

и последователно ствен характер е, че трябва да то отдавна се потвърди в практи 
ката на милионите наши хора. И 

тически сили, преди всичко на чле условия тпото работникът и като хук, ето, се намира най-сигурни 
новете на организациите и фору- сдружен работник заеме онова ят политически потенциал, който 
мите на Съюза на комунистите. място в обществото, което му при Съюзът на комунистите раздвиж 

Следователно, в същината се надлежи според Конституцията Ва, облагородява и направлява И 
касае за реформа на отношение да овладее над условията и резул затОБа Изходните основи «тв в^р то, за която също под такова за- татите на труда, над целия до- т „ одните основи, във все 
главие по-дълго време пишем и ход и всички отношения в обше- ^ СДУ43**. представляват тема ко- 
говорим, а отнасяме се предимно ственото възпроизводство и в оО- ято не може да се отмине на 
още така, като че ли и в света тпеството с цел на тези основи да предстоящия Хц конгрес на СЮК 
и у нас нищо не се е променило се развива като свободна творче 
А промените, както се вижда, са ска личност.” М. Кораксич

АКЦЕНТИ Ряването на страх и психоза 
несигурност.

Целокупните средства за по-ус 
корено развитие на Косово възлг 
заха на 58 милиарда динара,
42,5 на сто

на
ДУШАН ЧКРЕБИЧ

Тим» принципи на 

националното равноправие
или

от целокупните сред. 
ства за развитие на недостатъчне 
цазвитите репубилки и покрайни 
ни. Покрай останалото, Сърби,, 
през изминалите четири 
в разни видове в Косово вложи 
ош.О 533 милиона динара, 
делен принос за по-ускорено раз
витие на тази покрайнина. Тези

Значително за изминалите че чеството в стопанисването и пол. и др,/ги капиталовложения дадоха
тири години, каза Душан Чкре- зуването на средствата. Бавно се възможност да се
бич, е това, че най-значителният активират новите обекти, недоста нашата решимост нито един на зителцата неразвитост
сектор на стопанството (индус тъчда е ориентировката към вклю иионализъм да не получи правс създадат условия
ТРИята) осъшестви_ Висок размер чаването в международното раз- на гражданство и простор за дей прогоес ОбяиР и
на увеличение, които е в унисон деление на труда, големи са дъл гтвува-не С „„„ д “Рогрес. УЮаче Косово
с плановите определения. Второ говете на стопанството и така на н ' отделни лица и орга. среща с нови трудности. Затова
благодарейки мероприятията пс татък- В такива условия малък е низации, които на Косово дей- е необходимо, покрай известни и’
икономическата стабилизация н досегът на сегашните меролрия ствув_ат от контрареволюционш менения в ~
активностите на всички обществе тия на икономическата стабилиза позиции не може и няма пя Цепцията ца средне
НИ Фактори, спряно е по-нататъш ЦИя- Ппави комппомис „ с? срочното Развитие, да се предприе
ното Обедняване ,на материалнотс в„ пп р Срещу тях тряб мат отделни мерки с цел да се
производство, с което е увеличе- В Скупщината в ход е анали- " ‘-е ползуват всички средст надминат рецидивите
на онази част на дохода с кого- зът за осъществяването на кон ва без оглед на това кои са и
ТО организациите на сдружени, ституционните функции и задруж къде живеят. Те трябва дя бъдат
труд самостоятелно разполагат. 0 ността в Републиката, но и сега лишени от всяка
този положителен процес трябва може да се каже, че действуване- мпжв„ ~ " „ „ ю мя за
да се продължи. Все пак, през по то на Скупщината -на СР Сърбия ен успех и осуетени в разши 
следните две години забавя се в съдействие на останалите орга
стопанският ръст. -което е после из и организации в Републиката
дица на повечето вътрешни и вън- се обосноваваше и ще се обосно
шни противоречия в стопанисва вава върху принципните позиции,
нето. Стопанските течения са не 
стабилни, зачестиха застоите

години

като от-

надделее изра- 
и да се 

по-ускорен 
сега се

на по-ранш
ната стопанска структура и нест 
ответния подход към концепцията 

въз- на стопанското и обществено раз 
витие.

На"осзедната. съвместна сесия на
ДНО пзложен„:РзГчет1ригРодЛишВаДОСеГаШНИЯ Д™СКИ състав уво- 
СРС изнесе нейни«Г Н 1 активност на Скупщината на
Както се и оч^а^е ТайТ*” ПреДСедател Д*ШАН ЧКРЕБИЧ. 
светена на икономическите движениТ °Т Т°Ва изложение ^ п0‘

трите съвета на Скупщината
които проилизат от основите 

Е нашата
ка система. Нишо «е може да дс 
веде под въпрос нашите принци 

Йостиг на суровини, отслабна ка пи на националното равноправие

на
обществено-икономичес

производствения кръг поради не



Комунист 3
5? Р25°Д майските датиНА ИОСИП БРОЗ ТИТО дилеми: какво всъщност задачи то 

зи гитовски курс- Да останем по
следователни на Тито, значи пре

да се борим за един- 
независимаПоука от 

Титовото
ДИ ВСИЧКО
отвей а, свободна и 
необвързана Югославия 

[ правни народи и 
братството и единството, 
дъдбочаване на самоуправителна- 
га социалистическата демокрация 
и властта на работническата кла
са, така както е записано и в

СЮК

на равно- 
народности, за 

за за-

програмните документи на 
Конституцията, Закона з^ сДРУже 
ния труд. Обаче гази последова
телност се познава и доказва с 
акпия и дела. Титовата жизнена 
максима от думи към дела, греедело с аълната см актуалност във въл
ната на определен верб.ализъм и 
и декларативност, с които се сре
щаме. От друга страна, ние тряб
ва да бъдем съзнателни че 
ще има и определени сили, кои
то с. гласно позоваване на Тито 
всъщност ще работят против не- ' 
го. Цялата погубност на вербаггиз- 
ма най-добре се доказва в отно
шението към самоуправлението 
къде то на цял глас се заклиняме 
и водим битка за самоуправление 
а всъщност се пускат димни заве
си, зад които настъпват статисти
чески и административни мерки 
които тези „борци" приемат в 
името на самоуправлението.

Трябва да бъдем отбойни към 
някои подходи, които Титовото 
дело и мисли се опитват да до
живяват като догма, като книга,

всички добронамер в която е всичко казано и напи-
ни и злоради пророци за съдбата сано или сс Фетишизира негови-
на Югославия без Тито — днес пе ят рсволК)Ционен опит. Нищто по-
само че загуби от актуалността погрешно от това не може да бъ-

но става революционна мак* тС‘ А°ва е противно на цялото
сима. Тъкмо конгресите и конфе- аитово революционно битие, ако
Ренциите на Съюза на комунис- г? окаменим като вечна истина,
тите на републиките и покрайни- Ьъв всичко това се чувствува- с опасността с нейното прекалс- 1ппйГ^а^ИИТаТИ' С които ш€ 
ните. които са проведени, под- ше отсъствието на двамата вели- но подчертаване Да се прши ,Ъ чтитовската револю- 
го-говката за следващите такива и кани на нашето революционно опит за скриване на определена- ! 1К 1 КОИТО «тхвърлд
преди всичко за Дванадесетия кон Движение — на другарите И0сип та отговорност з1 несправяне не- РШ шаблони и
грес на СЮК протичат в знак на §ро3 Тнто и ЕДвард Кардел. Ьаз- способност и липса тареволюци “ и стР3тегията и
Решително продължаване на 1и °ира “■ Не можеше и да се онна храброст на форумите и от- лгатпшм ?а югославското рево-
товото дело. в препознаването и ̂ ^аа'л,че с отиването на гигант- делни личности предопределени вина™
търсенето на аФирмацията на ти- ските фигури на челните творци въпроси и дилеми във всекилнеп- пшкпосоояваше към кон-
тоеското търсене на изход от сло- на движението огромната празни- ната Революционна акцщюмот гРМяп™а1°в?я' служейки се 
жните обществени противоречия “а лесно попълнена и идейно-теоретическия полигон. Не тода~на и ме'
и съблюдаване иа насоките по ^п™Ра ""“а да се почVвствVва са потребни никакви мистифика- кя че ?аВ^,^°На Поу'
развитието в изграждането на со- чеиното Революционно цип: голям дял от грижите и лро- св6я жт»г а
циалистическата самоуправителна Н^СЛедСтво' трайното вдъхнове- блемите не са от вчера те обек- сетичогки Съ,с сл1ели те|>
демокрапия. Т ние за всяка прогресивна мисъл тивно би били и днес смо че с ™!”Щ*вания
„ През изтеклите години без * в нашрто общество. Ьъв Тито и Кардел много пмеко ц, О
Тито. челника, визионера и стра- конгРесни оценки тази бихме преодолявали. гЙ^таИте ^итови по''-
тега на Съюза на югославските “исвл' с пРзво се изтъква. Но, Не е имало никакви дилеми за люционнЛппякти?? ’1азпата рево" 
комунисти, нашите народи и на- Ръ“|5-та не 5И тРябвало да бъде Съюза ,на комунистите и за всич- изглежпа а6?113 И ДН5С
родности трябваше да решават обяСнение 33 всички ки социаистически сили в обще- социалистиче^я^^гг^па^™3'
многобройни трудности в общест- ЛР^6:' И' ° по_^ко да послу ството п0 отношение на последо- тоЧцзтъ кваше^Тчтг, й;в^КаК'
вено-икономическото Развитие, ко тяхното обективизиране, вателното продължаване на Тито- ва дилемата\-прТр' Л5 С у"
ито бяха диалектически плод на коет° тук таме се прави. Реална вия курс- Не би трябвало да има националното или класовото и.
развитието: но и рефлекс на съв--------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------- ване на вддаСтво «шПа ел
купната международна икономи- „ ното било на пжт-пТ т„
ческа и политическа обстановка Последователността на марксизма, непоколебимата вяра в еднакво неприешлит Той „22,
След това, така както можеше историческата мисия на работническата класа, вкореноегга в наро- ваше: „Не съществува напредни-'
гобройни °вран^с^иРситчЯХпазлич* Д"ИТе маси и техните освободителни тежнения, дълбокото разби- чзв' Действителен
н°иРи^ошРческиКпъ™аРо3тЛля: ра»е„на «сповннте теоретически и практически проблем,, на съв- Ги'"на работническия
во и Ог дясно От чужбина и от Ременното човечество, но и „а конкретния човек, цялостта на ми- класа. И обратно Р3 ническата
страната, очаквайки готови „деня сълта и нейната органическа дицамическа свързаност с прякото „чисто”
хнкс” и бързото осъществяване действуване — всичко това дава на Тито димензинте на велика,,
т|х,дая?Те„аГекстремеРР^еСвъв на рветов„ото социалистическо движение. Творчески прилагайки
всеки случай са контрареволю- марксическия метод, 1 ито дт»лооко проникваше в обществените 
ционните ст>бития в Касово. Оба процеси, в главните процеси „а съвременната история, съгледавай- 
че, не подценявайки тежестта ца ки изискванията и проблемите които тя поставяше 
трябвашеЖСдаИ бъдем"готови™™ Ясн° скриваше скрития смисъл „а събитията и тенденциите на 

съшестве 
многобройните 

слабости, опортюнизмът и непо
следователността .«а субективни
те сили в обществото начело със 
Съюза на комунистите. В негови
те редове се почувствува и опре
делена обърканост в изправяме с 
противоречията, с въпросите, ко
ито отново се поставят в диалек
ти ческото развитие на нашата со 
циалистическа революция, в мо
ментите когато трябваше да се 
открива перспектива както на 
плана на мисловното, така и иа 
плана на акционното творчество 
На тази основа се създаде един 
малък възел на 
контроверзи и тенденции, 
по-добре да се каже, в диалекти- 
ческо въздействие, които отстъп
ват от програмните определения 
и курса на социалистическото са- 
моулривително развитие и естес
твено внасяха объркване.

ПАНЧЕ ЗАФИРОВСКИ

Майските дати
годно разказване,

революционно дело 
малко допуска това. Нито дело
то, нито мисълта през последните 
две години с живото си присъс
твие в битието на Революцията 
която трае тук и днес, не позво
лиха да възприемат 
на някакъв паметник, но и 
тък са на кормилото на парахода, 
който плува, „към онзи щастлив 
бряг, откъдето започва Марксо* 
вото царство на свободата". Ло
зунгът „След Тито — Тито", кой
то в моментите на огромната бол
ка изплува от нашите сърца със 
силата на завет, и който бе ясен 
отговор на

карат на при- 
макар че Ти.

най-товото

очертанията 
ната-

си,

градеше и

като по-

национален ин* 
същото време не

теорията за 
националните интереси 

за тяхното „решаване" вън от со
циалистическото . самоуправител- 
мо общество представляват всъщ
ност опити Работническата класа 
да се изолира от постоянното издигаме н.а междупационалните отна дневен ред.
котения.

Но, онова което трябва специ
ално да се подчертае е, че съзна
нието за реалните трудности, в 
които се намираме ни посочва на 
1ИТОВИЯ охтит. че революционният 

дух никога не бива да падне пред 
трудностите^ но същите за 
трябва да бъдат още
предизвикателство* Титоше как се 
всички (явления, 
стой в

развитието и в оцсзи исторически моменти, когато мнозина губеха 
способността за ориентация. Малцина са великаните в историята 
на работническото движение в света, в чието дело се осъществи 
така нълца творческа спойка на мисълта и акцията, на научната 
марксистка теория и революционна практика.

Като пролетарски борец, мислител и революционен творец 
Тито не само разбра духа иа своето време, стремежа на класата, 
към която принадлежеше и интересите иа народа, за които се бо
реше, но и ясно видя пътищата, облиците и средствата да се пре
върнат в действителност възможностите които историята даде на 
неговото поколение. Благодарение на това създадени са обществе
ни условия, че работническата класа, като най-напредиичава сила 
иа народа, развивайки социалистическо самоуправление да осъще
ствява своята авангардна роля. С това югославската социалистичес
ка революция и в теория и в практиката остаца последователна на 
Марксовото схващаме, че освобождението на работническата кла
са е нейно собствено дело.

сложността на момента
но допринесоха

него 
по-гол ядго 

ни уче- 
противводи борба

които значат за- 
„ Революцията и сигурно е1е движението начело 
стоеше повече от 
дини.

на което 
четиридесет го- има сили и способност да 

почувствува пулса на момента 
да открие нови хоризонти. Усло
вието е като винаги: Съюзът 
комунистите трябва да черпае 
сили от тясната си свързаност с 
пародиите маси, разбирайки най* 
Дълбоко тежненията и интереси
те на работническата класа и на
родите и народностите на Юго
славия, да бъде единен по титов» ски начин.

наидеологически 
или

(От отчета на ЦК на СЮК за Дванадесетия конгрес на 
Съюза ца югославските комунисти)



4 Комунист
дат професионален съвет. В учи- 
дищсто за селското стопанство 
малко или въобще не се учи, а 
да ли през последните две години 
осемгодишните училища на село 
ако не и по-рано, не би можали 
да бъдат насочени — селскосто- 
паиско-животновъдии ■

ВМЕСТО ДНЕВНИК

Да не се започва винаги от а
В СР Словения, пише във ве-

Но, да ли не трябва да се прави те и ^а^н°^д"иието°Дна стдаци, старческите домакинстваразлика от случаи до случаи, от ло и да намали н елениет ^ стн ^аследнИЦИ или с наследни-
^мятаИТч°Рез

кайотаггеЛ“УТържественоб1'раз' ЗйЖ>?3вШОГО В™ “ ~0Сра1ви?ие" "-^вТ лодпомша даТХабо^аг
ПОЛГ^печатление. че този пм въЗ^=е ^ 7™.“Т З&к ТЛра^Т Ж Ги
изборите за скупщините на само- постите за които са ■ сформирани неверността «а Идае1^е. “а Йрйемат поканата и че са до-
управителните оощдасти на ннте- оез определени допълнения, не продаде "РО^еД от ■ 1!„„„ макар че им е тРУДно вед-
ресите, за делегации от конто ще може да има свободна размяна, а бреозането на пътната Р® йогата станат селскостопански
се изоерат делегати за скупщи- само частична. Те посочваха, че съобщенията жъм селата, н на тели. Но, да ли техните
ните на третия състав имат ия- съзнателното ограничаване на те- наето с гтоовка на деца тие обичат земята? Освен
какав особен тон на решимост хните приходи, при покачването ината и социална °ГИГТО а ш Я тм,^ческа мотивировка вер0- 
оше ло-упорито да се продължи Иа цените, слага под въпрос не селскостопанските произ: ди е кон 'Необходима и втората въз- 
по избрания конституционен, са- само свабодната размяна на тру- ли, неуспешният период на можност селскостопанският про-
моуправителен път. честитки на да и средствата и функциите иа типизацията (къс, а1° Я.^у;{Усвеп 1ИТел Сда се оспособява за
новите делегати, пожелания да институциите, но в областите, ка слсдици) в самото начало^ ен и д аб(^ л училището и ча- 
постигнат повече от тези пред тях квато е културата където се съз- в градовете масово се зам в св я_ м рабЬт„ИЧескш-е универ- 
и в по-добри икономически и оо- дават и произвеждат ценности ше в други страни. бега я о стно. на р Пр0феСи0нално сътРУ 
ществени условия- Пожелаваме като снимка, филм. нищи. музи- се завършат, ио не на ™о. пничег-тво с организациите които 
им да не започват от „А", като кално произведение, паметник повечето села останаха само изкупуване или преработ-
че ЛИ пред тях никой нищо не е реставрира историческата стой- ни иа възраст. “М“"?* п?тГехнитрУ произведения. Това 
работил, да имат доверие в дело- н0ст, приспособява паметник нд когото те п^яТ’ “ар ” л ®«пазопание не трябва да заоби-то на предшествениците, и ува- кулЛрата, поставя музейна изло- празни вили, занемарени лозя образовани деца Сега в
жавайки го да го надминат- но- я?ба — на това производство не овощни градини, ниви. на които каля и женс_ те ^ Изосха- 
желаваме им в по-сиокойна атмо- се дава възможност, а личните някога добре се раждаше пшепш- много с®ла’ активно се про-
Сфера. без отрицания, съпротиви доходи на заетите става социалиа па, царевица, овес... Да ™ ие- вении в главнотоТбреме се сва- 
подценяване да осъшествяват за- катщеррия- Казва се. че тези деи- кахме това да се сл'™;,11^5ялая извежда, гла н мъжете са
дълженията и правата си. Техни- НОсти се числят към потребление- не. През п°следннте годшш изгра ля на *е“иТ®'б? „ ‘градовете
те предшественици имаха и по- то, а то според общественитеизи- дихме много пътиша, започнахме потърсили ра°Ота ско за.
горчиви периоди, а не само онези сквания трябва да бъде ограииче- да се грижим за условията на жи Зеленият план “ ч-егтиз задача 
изпълнени с радост и удоволст- На. Личи че трябва оше дълго вота на село, започна културна дължение, но сь е н 
вие, поради, това, че наистина ола време да се доказва, че културни акция, изградихме културни домо в които ^вместно тря _ Д 
годарейки на обшата ангажира- те дейности ие могат да се чие- ве. възобновиха самодейните намерят и образовани V
пост в планирането, програмира- лят към потреблението, че са активности. Все пак, тенденцията турата-
нето. уреждането на отношенията час-г от сдружения труд, съвмест- на напускането на селата и по-
в културата, образованието, нау- на нужда и интерес на трудовия нататък е силна. _ РАБОТАТА И НИЕ
ката, социалната зашита, физичес човек, предусловие за развитие- Какво да се прави, един от
ката култура, здравното дело то на обществото. Във връзка със начините „е увеличаването цените Какво е отношението ни към 
детската зашита и така нататък свободната размяна на труда най- на селскостопанските произведе. радотатаз Срешу онези, които 
са дадени нови импулси и пости- тесно се намират стандарти и ния. Добре. А как стоим с повш считат че трябва да се обмисля 
гнахите резултати са безсъмнени, нормативи — стандарти за рав- шаването на производителността. за Пр0^ъЛжаваяехо На трудовия 
Но. защо се казва че са безсъм- нището на задоволяването на по- Поставям си въпрос: да ли оу>Ра- век или за изравняването правата 
неда? Защо това да се подчер- хребиуе (количествено и качестве ботването на площите и произвол жените да отиват в пенсия
тава? Затова защото успехите се но) и нормативи, условия за оказ- ството на храна при -нас се ечи- същите години по старост и
признават само в предконгресни- ваце на услугите. Без тях трудно та като професия, занаят? Ако е с -г стаж както и мъже
те резюмиета И новогодишните може да се дойде до цените на професия, тогава е единствена в се множество остри то-
специални приложения. В остана- услугите и до възнаграждаването номенклатурата -на всички заня- ■ съдейда според тях ра-
лите обстоятелства като че ли се на труда. Само-управителните обш тия. която до етапът, да кажем ■ - мнозина предста-говори само за онова, което не ности на интересите не бяха спо- „квалифициран - се учи само чрез о°тата на оше мнозина р д^та 
е постигнато и което е отрица- собци да ги изготвят, макар че практическото пренасяне на зна- яР5 м „ е начин на Само- телно. се застъпваха да се ръководят по нията в семейството от по-възра- но ореме. а не нач™ на с ^

Откъде това? Има хора, кои- критерии, оценки, възнаграждава стните на по-младите. Това е един аР л на младите (квалифици то се страхуват от новото, има ги нето за програмите. Да бъдем яс- стаената професия, в която може заемането на младате иозалифици 
които са лежко доживяли загу- ни: това не е работа на профе- да има доктори ка науката/.щ- ран^е “ ]?^“^!!1<?.ацТРа™ТкоИто 
бата на административната мощ сионалните служби на общности- женери. техници, но не и квали- то ли че по^гат на онези ^оито 
на отделни лица, има ги които те, а известно време всички бях- фицирани и вцсококвалифици- считат че ида голяма дадашшгия 
Вярват само в .себе си в онези ме убедени, че точно те трябва рани работници, поне не на соо- оня. които се е нараоолил и
над тях. Имаше и има съпротива това да направят. Проблемът е ствения имот. А всички; знаем, че Да отиде по-рано Чначи
срещу самоуправлението, което се югославски и вероютно е, че само две трети от селскостопанските “ • ■ • ла се ™сладжава 
явява от името за уважение на със съвместни сили може да се производители идват от индивиду оезделието е наслаждаваш;. моу1 
човека, работника. Има повърх- дойде до някое решение... алните произвадители- Ако не са е въпросът ако няма сила, ако
ностни хора, които целят удобст- учили какво представлява съвре- човек е оолен. по, защо се за-
вото си и ако преценят, че атмо- КАКВА КВАЛИФИКАЦИЯ? менното селско стопанство, живот г°ваРя дори и принудително пен-
сферата е изгодна нещо да се новъдство, кой тогава им помага сиониране «а възможно
атакува — първи оа, очаквайки Зеления план приехме като ну- да постигат по-добри резултати в хора с цел. уж, да се освободят 
евентуални точки за своята си ре- жност и обществена неминуе- производството? Недостатъчно об места за младите? А да ли фон- 
шителност- Има хора, които са мост. Производството на храна е заледените служби за тази цел в довете на социалната осигуровка 
гледали и гледат само своя тесен стратегическо производство, ни- общините, опитът на онези кои- 11'е оъдат достатъчни за пенсиони- 
интерес и така нататък... Някои що по-малко от производството то са се самообразовали или по- Райе на новите (непроизводител- 
страхувайки се пряко да нападнат на нефт, така се казва. Но, на нещо научили от агромерите на ни) ползуващи тези фондове? 
системата с дърво и камъни се кого е изоставена тази стратегиче обществените селскостопански 
хвърлят срещу общностите на ин ска задача? През първите години организации, комбинати и под.) Поставям си въпрос, не ли е
тересите и върху онова, което в след освобождението много сг Почти че ндма учители, които по-добра -японската формула: на 
техната работа не ни задоволява застъпвахме да увеличим градове живеят на село да могат да да- Работника с определени години

трудов стаж и години на старост 
постепенно се намаляват задълже 
нията и работните часове. Ако е 
имал отговорно място, замества 
го по-млад работник, а постарият 
остава с цел да с.е ползва неговия 
опит- Работи докога може и ис
ка. В повечето случаи е инструк
тор или .съветник на младите за 
определени по-сложни професио
нални въпроси и ще е пречка в 
заемането на младите. Несъм си
гурна да ли имаме средства из- 
р.еднаж да приложим японската 
Формула., но може би някой заем 
или самооблагане (строго предназ 
начени и под по-голям контрол от 
предишните) за масово заемане на 
работа на младите би -ни помог
нал да решим две неща: ако мла
дите започнат да работят ще да- 
дем нов им-пулс на нашето разви
тие, особено -на икономическото 
и -те осуетим нарастването на из
куствения антагонизъм стари — 
млади . .. Смяната на поколения
та би имала природен, конструк
тивен ход.
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нова фабрика
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „АВТОТРАНСПОРТА” В 
БОСИЛЕГРАД

Почин с положителни 

резултати
"“н=° * -■ НУ*

и стипендия.
Тук те имат възможност 

не само теоретически. Но 
и практически да се под 
тбтвят за предстоящата си 
работа.

Годишно ще произвеж 
дат около 3 000 000 чифта 
детски чорапогащници и 
мъжки чорапи. По-точно 
в Босилеград това произ 
ведение ще се оплита и 
ушива, а в Лесковац ще 
се доработва, боядисва г 
опакова за пазара. Целоку 
пният доход годишно ще 
възлиза
150 000 000 динара, 
тият доход трябва да въ: 
лиза на 15 000 000 динара

Според приетата дина 
мика, както заяви Драга 
нович, цехът в Босилеград 
ще започне в производст 
во от 29 ноември тази го 
дина. Съвсем реално е 
каза той, всички срокове 
да бъдат спазени понеже 
за голяма част от бъдещо 
то производство са склю 
чени договори за плас 
мент.

В тази най-стара стопанска организация в 
общината се предприемат сериозни мерки, да 
се възнаграждава труда.Към края на миналата 

година в Босилеград бецГе 
положен основен 
на един нов 
ствен обект

Както ни уведоми Сло- 
бодан ДРАГАНОВИЧ, ди 
ректор на фабриката за 
чорапи при ОСТ „Зеле Бел 
кович” в Лесковац, вече г 
някои кадри са обезпече 
ни. В този цех, ко*го ще 
се обособи 
ще бъдат заети 150 работ 
ника, от които непосред 
ствено в производството 
ще работят 120 души. Не 
че 21 души

В Автотранспортната ор шение. 
ганизация в Босилеград, в В приложението ща то 
която понастоящем са за ва ще посочим и няколко 
ети около 170 работника, примера: при товарния 
започнаха сериозна разпла транспорт: Димитър Ди 
та с безделието- Това с м-итров, през март е изми 
години вече намалява де нал над 5160 км. осъщес- 
ловите резултати, а сред. твил доход от 128 594 дина 
ният личен доход е най- ра и разбира се съответен 
низък в общината. на това личен доход от

Изхождайки от решени 14 100 динара. Боян Зарей 
ята на Третия конгрес на с изминати 4150 км. е осд 
самоуправителите, търсят ществил доход от 125 400 
се начини и критерии да дан. и личен доход от 
се възнаграждават резулта 11 400 динара, 
тите на труда. Основно В пътническия трансп 
мерило за разпределение- орт най. голям доход през 
то на личните доходи да тоя месец е осъществил 
бъде осъщественият доход Милан Лазаров 211043 
на всяко работно място дин. с изминали 10 790 
На тази важна за по-на- км и осъществен личен

доход от 9540 динара. Нс 
има и такива трудещи се 
- водачи на товарни, ками 
ни и автобуси, които са 
взели по 5000 до 6000 ди 
нара.

Посоченият
но говори, че само разпре 
делението въз основа нз 

пр- труда може да мотивира 
личния
тно да въздействува вър- 

от ху повишението иа произ 
водителността на труда.

камък 
процзвод 

• цех за
производство 
чорапогащници и мъжки 
чорапи, който строи ОСТ 
„Зеле Велкович” от Лес. 
ковац. Инвестиционната 
стойност на цеха е околс 
166 700 000

на детски

като ООСТ

на околс 
а чиединара, коитс 

средства са обезпечени. С 
тази са на подго 

товка в Текстилния обра 
зователен център в Лескс 
вац. Там се подготвят за 
майстори, контрольори и 
ръководители на смени 
Обучението им ще продъл 
жи шест месеца. През ме 
сец май ще пристигнат 
още 30 души, а през юни 
на подготовка ще бъдат 
изпратени още 60.

На всички кадри, нами 
ращи се на обуч^щте сг 
подсигурени храна, жили

сума ще бъде за-вър 
шена сградата, ще бъдат 
набавени необходимите 
машини и ще се разре 

спомагателните пре 
блеми (вода, ток и пр.)

„Изградня” в Босиле
град трябва да завърши 
строителната част на обе 
кта до 1 септевмри настоя 
щата година. И нужните 
машини ще доставят Че 
хословакия Германия и 
Италия.

шат

тагьшното стопанисване 
задача все повече се моби 
лизират самоуправител- 
ните органи и трудовият 
колектив. Така например 
успешно изпълнилите тру 
Ловите си задачи, и на 
по-рационално изразход
валите нефт, масло, ав
томобилни гуми и 
относно спазващите мер
ки по икономическата ст? 
билизация, получават 
15 до 20 на сто по-голям

Б. Костадинов

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОКТ „КОМУНАЛАЦ" В БАБУШНИЦА пример яс-

Занапред—по-уснпено организацията, въобще не 
може да се съмнява в ре
ализацията на годишния 
план и в по-нататъшнотС 
по-ускорено и по-стабшвде 
укрепване на организаци
ята. Понастоящем строи
телите от тази оргаяиза 
ция изграждат една жили 
щна сграда в Бабушница 
(20 двустайни и едностай 
ни апартаменти и 4 гар 
сониери), а апартаменти 
те се изграждат за прода 
жба. Пректосметката на 
същата е 20 милиона ди
нара и ще бъде завърше 
на през идващата година 
а през настоящата от съ 
щата е заплануван обш 
доход от 18 милиона ди
нара. През юли месец ще 
бъде завършен и обектът 
на Средношколския- обра 
зователен център в Бабуш 
ница, чиято проектосмет
ка е 11 милиона динара 
От завършаващият се обс 
кт на фабриката за произ 
водство на глинени строи 
телни изделия ще осъще
ствят общ доход от 8 ми 
лиона динара, както и 3 
милиона от амбулантори* 
та в с. Звонци, която е 
в приключителен етап и 
се очаква да бъде завър
шена през май месец- При 
това те са запланували да 
осъществят и 4 милиона 
приход от водата, и 2 ми 
лиона от транспортни ус 
луга. При това през тече
ние на годината и от из 
граждапето на водопрово 
дна и канализационна 
мрежа в града в дължина 
от 2000 м. ще осъществят 
3,5 милиона дин. В. Б,

труд и благоприя

В края на миналата година 150-те труде
щи се в ОСТ „Комуналац” в Бабушница 
финансови).- си годишен план бяха запланува
ли през настоящата година да осъществят обш 
доход от 56 700 000 динара и същият по отно. 
шение на миналогодишния е увеличен с към 
20 на сто. Тазгодишният доход трябва да въз- 
лезне на 22 680 000 динара и да бъде увеличен 
с към 30 на сто, а чистият Доход, който тряб
ва да се увеличи с към 12,5 на сто, да достиг
не на над 16 444 000 динара.

във

Добри резултати 
през март

Пътният и товарен транспорт при Автотран 
спортната организация в Босилеград, през 
месец март тази година постигнаха завидни де 
лови резултати- Именно пътният транспорт 
който поддържа 14 редовни автобусни линии 
е осъществил 3 742 050 динара общ доход, а оа 
превезени 61 027 пътници и изминали 168 271 ки 
лометра.възлиза на 2,5 

динара отчита 
с 27 иа сто

Как се осъществява за
плануваното, т.е. какви 
са и колко обещават фи
нансовите резултати, по 
стигнати през първото 
тримесечие на годината/ 

През първите три месе 
ца трудещите се в 
трудова организация салс 
стигнали положителни де 
лови резултати, но вмес 
то да реализират над 14 
милиона динара те са ос'1 
ществили общ доход от 
около 10 милиона динара 
Не става дума, че органи 
зацията не е имала обез
печена работа — тук из 
тъкват, че единствената 
причини за това е лошо 
то време. Обаче и покрай 
всичко това, тоя осъщест 
век общ доход по отноше 
ние на миналогодишни; 
По същото време е уве
личен със 105 на сто. До 
ходът е увеличен с 36 на 
сто, а чистият доход, к°

ито сега 
милиона 
увеличение 
Да добавим, че по отно
шение на 
ния период личните дохе 
ди цялостно са увеличе
ни с 36 на сто и средни 
ят доход по трудещ се 

иа околс

Товарният транспорт, за този месец е 
осъществил общ доход от 2 454 323 динара. 
Същият е осъществен с 21 камиона, с които 
са превозвани различни товари от 4088 тона 
и изминали около 86 592

миналогодиш

км.тази
Най-мн0то е превозена кварцова 

Бооилеград до Владичиц
РУДа отсега възлиза 

6000 динара. Факт е, че 
тоя личен доход е все още 
малък, а като причина за 

—1 в организа 
че около 46 на

хан.

това, казват 
цията, е 
сто от заетите са неква
лифицирани работници 
Да добавим, че се полагат 
усилия за подобрявано из 
жизненото 
трудещите се — 
получават безплатна топ 
ла закуска и всичките те 
по 5 хиляди динара са полу 
чили като субсидия за го 
дишна почивка.

Като подчертава Йосиф 
Александров, директор т.

личен доход, от онези кок 
то поради едни или дру
ги причини не са изпъл 
нили нормите си.

Разбира се, че това са все 
още начални резултати. 
Занапред те трябва да се 
развиват укрепват и усъ- 
вършенствуват, като при 
това се изнамират 
научни и критерии, не 
само в посочените трудо. 
ви единици, но и в оста
налите, а преди всичко и 
в администрацията.

Това особено добре се 
товарния иравнище на 

всичките отчита при 
пътнически транспорт, до 
като при останалите тру
дови единици —

нови

ремонт 
пата работилница, бензи
ностанцията и ад министре 
цията пес още ие е наме
рено най-подходящо рс- М. я.
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НАШ РЕПОРТАЖ

В полите на Видлич
За село Височкй Одорол сутрин по-рано, или вечер И““е Т*У® дЗИ годи_

ии тръгнахме с «ел да късно- Инак няма да ни ^ зас%,
пишем за проблемите на намерите в къщи- пекапа 18 с цареви-
овцевъдството, но научих Като не можахме да на т „Л^йкам с Фу- 
ме още редица други но мерим Новко, които от- ца, нД , 20 де
внниЩЩом пристигнахме гледал 150 овце (най- раж - ес~ ” над^е 
в центъра на селото и много в цялото Забърдие) ^ао т одоровският 
излязахме от колата, жена отбихме се при Драган Хубав с^^Д
паосрП^ННа ВЪЗРаСТ НИ второ” място’ 'С<—Т°С1к: & добитък Само за агие^ 

— По-добре да бяхте Драган Стоядииов нивъ тази пролет взех“е и ' 
лекари — ветерирани, от веде в къщи на топло и 200 ^ 3 ^
колкого журналисти. Ве- изнесе бира. Имаме вода в къ^, ‘ ’
че няколко дни гледам — Вижте какво, — каз още не сме се 
болно теле-и никой неми па Стоядииов. Не е лесно паи-дооре. 
се притича «а помощ. Ще тук на село, но е и хуба-

зашото

имот

и тук на село
пата общност пак ще раз 
движи акция за поправка 
на пътя. И дано този път 
имат повече щастие със 
строителите.
и с кооперацията ще се 
намери „общ език” 
всички въпроси, а ветери
нарната служба ще 
бъде от полза, не ще гле
да само своята сметка . -.

Матея Андонов 
Алекса Ташков

Д. Стоянов: Хубаво
пет мои сестри се 

омъжиха и всичките жи- 
Сега за

на,

на град-— Правим план да се 
обзаведем със съвремен
ни мебели ' и електричес- 

уреди. Пари имаме — 
казват Стоядинови.

Интересувахме се защо 
мнозина от

веят
празника всички ще 
дойдат на гости. Ще зако 
лем агне, ще се 
лим, и те Ще си заминат, 
а ние ще си продължим 
с нашата работа казва
той.

во. Не е лесно, 
нямате помощ от кошера 
цията. Ето, да речем, раз 
боли се добиче — 
начин Да му се помогне 

но Или пък ако ветеринари 
няма- те дойдат — много 

мат брате...
Драган Стоядииов, 38- 

годишен производител' и 
съпругата му Мира имат

, го загубя • ■ ■
По същото време при- 

Сми-
а-ш

Вярваме, че
стигна и рейсът от

, завъртя с на мег- 
и от него наизлязо,

повесе-няма ки половци 
дана
ха десетина пътници, им

и те, както 
тяхното село, не са пот'ьР 
сили препитание в града

взн-ветеринарен лекар 
ше ...

Учителката, която сто
еше на спирката попитах 
ме знае ли кой е НН, сел
скостопански производи- три деца, казват, че са ми е и тук 
тел и може ли да ни по- доволни от дохода 
мотне да стигнем по-лес- осъществяват от 

стопанство:
— През миналата годи- 

„чисти”

**
— Как да ви кажа — 

започна Драган — хубаво 
на село. Исти

Височки 
Одоровци с вяра, че мест

Напуснахме

който
СРЕЩИ II РАЗГОВОРИселско

но до него.
— Не го зная • •. макар 

чд( пе^, години работя тук, На ни останаха 
аз идвам сутрин, изкар- 150 000 динара, 
вам часовете — и си зами 
навам за Димитровград- ви. През миналата година 

Един от слезлите пътни предадохме на коопераци 
цц ни помогна да се опра ята 8000 литра мляко, 
вим. Заведе ни в двора на 
производителя, който тър ностИ се справяте тук?^ 
сехме. Но той го нямаше. — Друг проблем, който 
Нямаше никого там. Мал- ни измъчва — каза Стоя-

това е пътят.

надежда и оптимизъм
Покрай всички разноски 
годишно ми остагат най- 
малко по 50 хиляди дина
ра. Това, разбира се, не 
е много, но според усло
вията, аз със жената и 
сина ми сме доволни — 
казва Стоянов, като под
чертава, че доходът е в 
зависимост от техния вло
жен труд и че същият мо 
же няколкократно да се 
увеличи.

Рангел Стоянов от с. кооперацията. Освен това 
Ракита е един от по-ак- произвежда фасул, карто- 
тивните обществено-поли фи и пр.и сигурен е, че 
тически труженици в се- целокупният излишек те 
лото. Покрай останалото превърне^ в доход. Има 
той е и делегат в Съве- казва той добри усло- 
та >на сдружения труд към* вия за работа. Около Ь ха 
Общинската скупщина в площи са му под^ изкуст- 
Бабунщица. От него деле- вени треви, а имайки пред 
гатската база сигурно вид недостигът и доста 

високата цена на фуража

Отглеждаме още 5 кра-

— С какви други труд-

кото му момченце, което динов 
се мръзнеше на сокака се Виждате и сами; че пане* 
съгласи да ни води да по- го едва се минава с пре- 
ятата, където трябвало да возно средство. А 
бъде баща му. Новко. До- една година събрахме па- 
там едва някак си приети рИ в местната общност 
гнахме по силния вятър и платихме на „Градня” да 
студ. Но там вместо Нов- го направи — и нищо не 
ко, намерихме майка му стана! „Градня" взе пари- 
и сестра му как разхвър- те, а по пътя навхърляха 

някакво блато и го пона- 
— Новко е в планина- тъпкаха. Пътят просъщеС: . 

та за дърва. До довечера твува само за кратко — 
сигурно няма да дойде- И сеГа пак сме си без път 
като- ни съжали, че сме — оплаква се СтояДинов 
били толкова път, добави: Драган и Мира Стояди

при нови казват, че
нас лете — или идвайте им е трудно на село.

много очаква и, както ни 
осведоми тази твърде отго за добитък, той всяка го- 

■ дина обрботва по 3 хани-предп ворна задача сериозно е 
разбрал. Но поводът за 
срещата и разговора ни е 
съвсем друг 
един от по-добрите сел
скостопански производи
тели в селото и е сдру
жен със Земеделската кс 
'Операция„Ерма” в Звон

Как и има ли условия 
за това?той е и

Ние селскостопанските 
производители от селото 
имаме трудности с преда- 

р ването на млякото, под
чертава той. Имайки пред 
вид трудностите с пътя 
млякото все още носим в 
Звонии. Понастоящем пък 
той всекидневно може да 
предава по 25 литъра мля
ко, но същото не може 
да занася До 4 км. отда
леченото село. Когатовсе 
кидневно би предавал це
локупното количество, са 
мо от млякото сегашният 
доход най-малко ■ двойно 
би увеличил. Той се на
дява, че и този проблем 
успешно ще се реши, по
неже кооперацията върши 
подготовка за изкупуване 
то на млякото и в тя^о 
то село.

ЛЯТ тор.

ци.

Факт е — казва Стоя
нов, че в борбата заико- 

стабилиза-— Когато идвате инак не НОЛ1ИЧ;. ската 
ЦИя II в постоянните Об- 
ществепи усилия за уве-

,ЖЪЛТОТО ЗЛАТО“ 
ИСТИНСКО ЗЛАТО

пичено производство на 
храна и селскостопански
те производители от по- 
високите планински села 
могат да имат твърде ва
жна роля- Т« па още пове 
че ако тези селскостопан 
ски производители са 
сдружени с обществения 
сектор и гко в това до
ходно свързване виждат 
перспективата си. Аз пък, 
както и останалите 40 
сдружени производители 
от селото с кооперацията, 
разбира се и тя с нас, се 
стремим да дадем принос 
за тази борба и считам, 
че резултатите, не са мал-

В нашата страна тази година ще бъдат 
засети - около 2 300 000 ха царевица. Самата 
плоац вече показва значението, което се при 
дава на тази селскостопанска култура. „Жъл 
тото злато” дава и най-големи приноси на 
единица площ, така че тази година се очак
ват приноси по-големи от 10 милиона тона ца 
ревично зърно. Промишлеността е в състо
яние да преработва всички части на царевич
ното стъбло, от което се получават около 500 
вида различни произведения-

Поради голямото значение на цареви
цата за стопанството на нашата страна, увели
чението на приносите е една от най-належащи 
те задачи на онези, които работят в тази об
ласт- Проектите на развойните планове 
ското стопанство4 се базират върху увеличени
ето на производството на царевица и обезпе
чаване на производство 
тона.

Р. Стоянов

Усилията, коию полага 
като
производител са налице.

селскостопански

Но, доволен ли е и колко 
от сдружаването, от до
хода, какви са му надеж
дите, перспективата...

— Селското стопанство 
предлага хубава перспек
тива. Затова и синът ми 
Ще остане на имота. Ние 
сдружените производите
ли и „Ерма” в самоупра- 
вителните си планове има 
ме запланувайо изгражда 
не на мини-ферми. Наме
рението ми е да потегля 
кредит от зеления план и 

Не да уредя една миниферма 
за 10 крави- Убеден съм,

— Кооперацията ни по
мага. Снабдява ни почти 
с всички потребщийи, раз 
бира се съгласно възмож
ностите си. Въобще не 
страхувам да ли излише- 
ка ще предадем или 
— винаги сме сигурни, че 

се каже, от всичко по не- няма да остане при нас. 
ЩО. Покрай другото в не- Изплаща ни по пазарните 
говня обор има 6 крави, 
няколко телета, 13 овце, а 
агнетата вече е предал на

ки.в сел
Този сдружен селско

стопански производител 
вече шест години споделя 
трудностите и успехите с 
„Ерма”. Като производи
тел произвежда, така да

от над 12 милиона

В този смисъл е организирано и състеза 
ние на селата за производството на царевица, 
в което намери израз сдружаването на труда,’ 
професионалните знания й науката, 
първата година (1975) участвуваха 43 села" с 
площ от 23,7 хиляди хектара, за да станат през 
миналата година приблизително 300 села с 
площ от 90 хиляди хектара.

През
че това ще направя —
с оптимизъм казва Стоя
нов.цени, а на края на дело

вата година правим ба
ланс на постигнатото. В. Б.
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ЖтоОДботЕИв1Ю^ театър ДИМИТРОВГРАД
ОТ 14 ДО 17 МАЙ — СРЕ?ЩА НА 
УЧИЛИЩА НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ В СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ОСНОВНИТЕ

Комедията 

натъжи зрителите Юбилейно братсно хоро
До започването на XX- двора на училището, 

та, юбилейна среща на 
основните Училища на 
народа и народностите в 
Социалистическа репуб
лика Сърбия остава още 
една седмица, а в Димит
ровград и околността ве 
че кипи оживена подго
товка. Именно, на Димит ските отряди, 
ровград се падна да бъ- В 10 часа ще бъде про- 
де домакин на ХХ-та юби изнесена реч от' страна 
лейна среща, а именно от на покровителя на среща 
Димитровград и започна та. 
тази хубава I изява на бра 
тство, 'единство и 
жие под

* На следващия ден, на 
15 май, в 8,30 часа ще 
бъде открита изложба на 
детски трудове. В същия 
ден от 9 до 9,30 часа Ще 
стане дефиле на участни
ците в срещата, а 
9,30

Едва ли
похвали, че 'ш^толкова“прекрасна бпеТилМ^°РИеНТИрОВка съвсем Д» 
театрална публика, като Жии™ » илюстрира най-новата несполу
1рад. Тук илга д0ста да^овим Лз Ботев” Т™ДеЙНИЯ т,еаТъР ”ХРисто 
вънредни артисти-самодейци и че е стерша” к”а "Госло*а миш>' това град „а самодейци ” струва пос^Говка7
бва да сеТ^и^а^е,ПчеТаР;кТеРЯи ДеЙ™ ^
публиката, която умее богато да во и без 
възнагради всичко хубаво

след
преглед на пионер

несъгласувано, трюма- 
оглед, че се касае за

ттг™ едно медия на велик майстор на театпятт.
представление, да прости за дребни нот0 перо, публиката не^се разсмя 
те пропуски и недостатъци, но и пу нито има основание за това Тмбва 

държи ДО своя театра- ше Някак си да се издържи всичко 
лен вкус- Димитровград е град с бо- ™ва да свърши. И тъкмо с това 
гата и дълга традиция, която вина- представление театърът „Христо ьо 
™ 'рижливо и с голямо себеотри- тев” представя Димитровград на ре- 
цание пазят именно самодейците — гионалния преглед на самодейните 
артисти... Сега обаче е време в треатри в Алсксинац. м°Деияите

- ,™еТ^ Н„а любовта към тази тради- Разбира се, реномето е смачкано 
ЦИЯ да поговорим за неща, неприем- па се поставя открит въпрос: има- 
ливи и изненада за публиката. ло ли е някаква селекция на общин-

През последните две-три години ско равнище и кое жури е' одобрило 
именно несериозно, безотговорно и това представление да се състезава? 
непрофесионално се подхожда към Веднага след това изниква и ДРУГ 
треатралната работа. Сякаш поста- въпрос: къде е известният самодеец 
новчик трябва да бъде всеки, кой- постановчик Слободан Николов, кой 
то това пожелае, сякаш артистите се то няколко пъти спечелва бройни на 
подбират без селекция и насила гради и признания на регионални 
докато изборът на драматични тек- па и на републикански състезания? 
стове до такава степен са неподхо- Къде са и какво работят сега онези 
дящ«, че не може друго и да се оча- маестрални артисти-самодейци: Сло 
ква, освен несполука. Чувствува се бодан Сотиров, Александър Злата- 
желание да се постигне много нещо нов, Васко Каменов, Никола Андо- 
за късо време да се лапне голям за но®, Николинка Ранчева.,. Защо те 
лък, 'относно ,,за нощ” да се под- не се явяват, има ли за тях съответ- 
готви голямо представление- Това на роля? 
разбира се, не се удава нито на най- На публиката трябва да се да- 
големите, нито на ' професионални дат отговори на тези въпроси, 
тук нещо не е в реда, на нещата. -----__.... .. __ Садик Хамидович

ко-в

Вече в 10,30 часа ще 
бъде изпълнена програма 

наз от училището — домакин 
а в 12 часа председател
ят на Общинската скуп
щина Петър Тасев ще ус 

а в него се хванаха по-къ трои прием за участници 
сно и децата от сръбския те в срещата. В 
народ, па унгарчета, сло- ден- От 15 до 17 часа ще 
вачета, албанчета... и та- се проведат спортни 
ка през изтеклите 20 го- стезания и игри. В 19 ча- 
дини, благодарение тази са продължава културно- 
среща се завързаха без- 'художествена програма, 
брой познанства, разме- * В третия ден на сре- 
нен беше опит, обогатява щата — на 16 май ще се 
ше се задружността ме- организира излет по жи 
жду нашите народи и на вописната долина на река 
родности. Ерма, където ще бъдат

Уточнена е и програма организирани и 
та за тазгодишната сре- ния по секции и кръжоци 
ща „Братско хоро”. в природата. В 16 часа ще

* На 14 май От 15—16 се устрои тържествено 
часа в Димитровград — заседание на пионерски- 
посрещане на участници- те отряди, а след това към 
те в срещата, като от 16 19 часа —■ ще бъде изпъл
до 16,30 часа се създаде нена подбрана култур- 
колона от автогарата до но-художествена програ- 
основното училище „Мо- ма, с което ,.Братското 
ша Пияде”. От 19 до 20 хоро” ще приключи, 
часа ще се устрои лагерен то на следващия Ден ди- 
огън с подходяща прог- митровградчани ще 
рама, а от 20 до 21,30 ча пратят своите гости, 
са — танцова забава

задру-
популярното 

вание „Братско хоро”. Де 
цата от българската на
родност поведоха хорото

СЪЩИЯ

съ-

занима-

БОСИЛЕГРАД ка-

Образователно-туристическа екскурзия ИЗ-

в М. А.
но-историческите знамена 
‘гелности, в Мостар — мо 

Неретва, в Сарае 
во — Националния музей 
и „Скендерия”.

имам голяма полза. МйоПрез последната седми 
учениците го неща, които досега изу 

теоретично, сега
ца на април 
трети клас в Образовател 
ния център „Иван Кара
иванов” в Босилеград с 
класните си ръководите- 

седемднев-

ДИМИТРОВГРАДчавахме 
видяхме ма практика. Раз 
бира се, това ще ми по
мага в по-нататъшното обу 
чецие. Най-много неща ви 
дях и научих в целулозна 
та фабрика в Лозница.

ста на

Новини от 

културния живот
В Белград трето ; 

класниците посетиха
ли направиха 
на екскурзия по СР Сър 
бия. Черна Гора и Босна 
и Херцеговина.

Екскурзията имаше об 
разователно 
ки характер. Посетени са 
известни промишлени 
плекси и исторически и 
туристически места: „Ру 
бин" в Крушевац, „Първа 
петолетка" в Тръстеник 
в Титово Ужице — оръ
жейната фабрика — му
зей, „Вискоза” в Лозница 
и индустрията за мотори 
в Раковина, както и рек- 
реационният център „Зла 

мост

КОМ
„Йосил Броя 

Цветния

мемориалния 
плекс 
Тито”. В 
дом почетоха памет

най-великия , 
учител, другар и при , 
ятел на младите, ка | 
ХО още един път Да- | 
доха обет, че ще бъ 
дат верни последова 

неговотс

МИЛЕ ИВАНОВ от ма
шиниата специалност: — 
Имахме възможност да 
видим много и считам, че 
всичко това ще ни бъде 
от голяма волза в по-на 
татъшцото 
Много
процеси докато не ги ви
дях, не можех да си ги 
представя. Сега много по 
вече схващам значението 
ма практическото обуче 
ние.

СЛОБОДАНКА МЛАДИ 
НОВА от дървообработва 
телиата специдлцост: — 
За мен тази екскурзия ще 
бъде незабравима, защо 
то за пръв път видях го
лям град, фабрика, влак.. 
С една дума казано, за 
мен това е като приказка 

М. Янев

туристичес
* На 28та на - април пред димитровградската

реалшпща

Гъ^щ“8 ^РеТ'солштДбГд.гае

КОМ

школуване
производствена)

I тели на 
грандиозно револю

ционно дело.
I

да
и Сдружението Нищ.

Екскурзията е проведе
на със средства, обезпече 

ученически внос- 
1500 динара ини чрез 

ки от по 
сума, отпусната от учщп 
щния фонд за екскурзии 

впечатленията на 
трима екскурзианти:

МЛАДЕНОВА

тибор”, известният 
на река Жела и възпоме- 
нателния парк „Сутйес- 
ка”, където гостоприемни 
те домакини им прожек
тираха филма „Битката н.з 
Сутйеска”. В Дубровник 

средно

на музнкалщ1хе педагози4"?Ето

ЛИДИЯ 
от природно-технически, 

_ От екскурзията
А. Т.босилеградските 

п/колци разгледаха култур отдел:
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П(е понеса ловджийска пу
ми' чакам зайци, които са

й ' тип м ПГНИкОА /11\Л .орад КОЗИЧ:ЕРМА СЪОБЩАВА... Ш)

ДАННИТЕ СА СЪБРАНИ

кого. 
шка,
нападнали лозето ми. вие се дръ- 
жте за рдце, уж сте любовни 
ап ... Срещата ще стане край 
първия селски път, който свие., 
вляво. Оттам сме заедно.

В

$
Незабелязано стиснаха до сел- 

път, Драган и Станко, като% екия
сенки вървяха след тях, но само 
дотам. Върнаха се в канцелария 
та, като мълчеха. Ох, как на дра
го сърце биха активизирали по- 
теря там и на място да очистя-,- 
тези предатели. Разбира се, това 
ис можеха да строят зарад Сте
пан, както и зарад по-натагьшни 
те планове..-

НАБЛИЖАВАМЕ селото - със себе си. десетица снимки за 
предупреди подофицерът. Вие ше увеличение и, естествено,
кафаието°край' Щеип^ве- ЖГ®»! прш- в ранните утринни часове. «
ткКти колило щете- телство.ЦГова не беше само прия- последния ден па септември 1951

^ ™ -ЕЖпъНгкжЖЕлЕ
забранено за граж- възмржност - • • та, хдърли въдицата във водата,

дански лица, впрочем, почакайте Вечерта, когато падна мрак, съо-
па питам капитана. Докато вие -------------------- ------------------------- — ра прибора си и се върна в гра-
изпиете--нешо. аз ше се върна ДАННИТЕ СА СЪБРАНИ________..да- На връщане, спря "ВЮД къща-
Пийте на моя сметка. та на. Стеван и го извика, почака

Докато влизаше в малкото и Стеваи се завърна от Ско на улицата, докато. той да се при- 
селско кафене, в което се нали- пие. получи няколко сведения от готви и след това заедно поеха 
•раха неколцина сънливи селяни железоичаря. Но и данни за вое- към къщата ца художника, 
играещи на домино, те вдигнаха н ите поделения в гарнизона в Стеваи предчувствуваше, че 
глави и с голям интепес я наблю- Витоля Оценено беше, че и едни- шом художникът го вика, тази 
даваха. . те,н другите данни не могат „да нощ Ще имат среша, но сега вс-

Щом Г.една- сервитьорката дол- т в Оборс)т” защото дай- че нямаше начин да не се ооа
де при нея- ните «а железничаря бяха по-не, ди... Художникът и въпреки

— Един „крушковац , моля- значителНи, а данните за гадни- всичко, беше предпазлив- В къща 
Не мина дълго врме, а кафе- зона в Битоля бяха стари поне та свари Марчето, топло облече-

1-гето набързо започна да се пъл- е годш№ Най-вероятно, получе- на, с червени ботушки, докарана 
ни с хора. Неколцина младежи, „ лице което по-рзно се като за нлкакъл ваисен излет-
някои и железничари, двама вой- намирало на служба, или пък от я води и нея, разбра Стеваи. 
ници, заеха масите. Момчетата лице к^ето е поело задачата да Той беше решен да издърж 
шумно започнаха да коментират, а да ни 0 по „неизвестни всичко, макар че много се оос- 
да й. подхвърлят, че не идва все- причини дава застарели сведе- ше. Все пак, реши да върви към 
ки ден такава мома в тяхното се- НИя". Марче донесе скица на си- неизвестното. Срещата с 
ло. Чуха се и коментари, че уж стздшта от укрепления при Вела въорт^жени хора можеше^ да свър 
имала годеник тук. паланка. При нова среща с подо- ши и зле за нег0. Особено ако

— Не и е годеник, гао мъж, фицера ой с хвалебство" обяс- са се усъмнили у него. Спомни
млада се омъжила- Тя си живее ттше’ Цялата система, докато тя си как бяха ликвидирали дядото
както си иска, а той работи. се уДИВЛяваше" от нашата готов на Мира на поятата, а от Мира

Войниците, по всичко личеше ^ говореше: „Само тези нямаше нито следа!
че са далматинци, започнаха тъж- вагаб0нти да дойдат!" Естестве- Художникът беше при голямо 
на далматинска песен- Пристигна но ,и та31И| сюша можеше да „вър настроение, 
подофицерът, с него и капитанът защото в нея имаше много — Нощес ще ходим на среща
В кафенето зацари тишина. верни елементи, особено такива с нашите обърна се той към

Това е моето момиче които се виждат от далечина Стеван и добави: Ще видиш
представи я подофицерът и мно- ВСичко друго беше дезииформа- не това са все хубави хора.
гозначително намигна на момата цИя Скицата предварително бяха — .Далеч ли ше хрдим ин-

Тя му отговори с няколко на- .направили органите по сигурност- систираше Марче. Готви се да хо-
мигвания. Хитър е този — помие- та Петров доволно триеше с ръ диш пеш, сама
ли си тя. Добре ще е да играя це 
ролята на негова девойка. Ще мо-

СЪЩО ТГТя ОТИДЕ НА СРЕЩАТА...
беше------------------

ПРИ ДИВЕРСАНТИТЕ

Тройката бавно се движеше 
ло селския път край лозята, сви- 
ваш в ниската гъста гора над 
града. Напред вървеше худож
никът, слеД него Марчето, а на 
края Стеван. Марчето 
беше изплашена,- често спираше 

хващаше Стеван под Ръ
ка. Ръката й беше студена и тре- . 
переше.

Когато* пристигнаха до 
връх ца Козарипа, зачу се тиха 
свирка, първо веднаж, сетне още 
веднаж. Художникът съшо отго
вори със свирка. Стеван оше по
вече се изплаши, а Марчето про
сто висеше на рамото му.

предам портрета. 
— Там е

очевидно

и често

самия

Пред гях излезе, човек, среден 
на ръст, но не многи млад, обле- 

облекло* с гумени 
държеше

чен в зелено 
ботуши. 3 ръцете си 
шмайсер. След като се разцелува 
с художника, доближи се до Сте
ван и Марче. Докато се здравис- 
ваха дт.пго ги гледаше в лицето.

тези

Вървейки след. него, навлезца- 
ха дъбоко в гората. На една ма ь 
ка гвдяпка — седнаха. Стеван не 
видя никого освен него но му се 
струпани*, че ьа полянката ги 
има поне още двама.

—- Всичко >ш »- в ре д— попи
та III ТОЙ.

— Всичка е в гед — отговори 
художникгт и като се обърна към 
Стеван и Марче. каза:

— Топа е запитан Добрич.

искаше да тръг
неш.

Наближаваше деня на среща- Той даде още някои напът- 
та с диверсантите. Това беше към ствия:

1951 година.
га по-често да го посещавам.

След няколко чашки „крушко- края на септември
вац" и две бутилки вино, те си Нека, нека се срешнат — беше — Ще вървим по пъ-тя към 
тръгнаха. Отидоха до.бараката, заключено на заседание на-отго- Козарица.Аз ттте вървя сам, а вие 
където войската уреждаше двора, варните в Службата по сигурно- двамата заедно. Аз имам отговор (В следващия 6ро~: „НАШИТЕ

Когато се в_ръщаше т* носеше сгга. - - —— къде^ще~ХЩйм ако срещнем ня- * ТИ СЕ Е-ЪЗХИШАР/.Т". . )
ТРУДОВО САМООБЛАГАНЕ В ДОЛНА ЛЮБАТА

ДИМИТРОВГРАД

БЛАГОУСТРОЯВАТ СЪС СОБСТВЕН ТРУДУЧРЕДИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ * Долна Любата е първата местна общност 
в Босилеградска община, която тази 
въведе местно самооблагане

рия ще бъде изграден? 
помощна постройка, в ко 
ято ще се съхраняват дър 
ва за потребите на тези 
ведомства. Тук ще бъде 
построен и явен клозет.

Запланувана е и акция 
за поправка на кооператг 
вния дом и приспособява
не на една негова част за 
в селото. За тази цел ве 
че стоят „заледени" изве 
стни средства в Самоуп- 
равителната общност на 
интересите в културата. 
Доколкото тези средства 
не се „размръзнат”, дол- 
нолюбатчани ще предприе 
мат мерки само за заши 
та на сградата, тъй катс 
.дъбът" на времето, а Дс 
известна степен и небре 
жието, сериозно я застра 
шават-

Доброволният труд има 
дълга традиция в Долна 
лябата. Затова никой не 

този вид помощ от Общиг се съмнява, че и тазгоди- 
ската скупщина в Василе 
град.

Край сградата на поща 
канцела-

годинаНа 27 април се проведоха заседания на 
Скупщините на СОИ за култура, физическа 
култура, образование и възпитание, отдих и 
почивка, - на които са избрани органи и тела на 
същите.

Пред празника на труда 
жителите на село Долна 
Любата, заедно с ученици 
те от основното учили
ще „Христо Ботев”, про-

по 3 относно 4 трудодни 
Подобряване състояние 

то на пътната мрежа в 
селото е една от основниВ СОИ по култура за председател на 

скупщината е избран Васил Величков, зает в 
ТО „Компас”, а за председател на изпълнител
ния отбор Кирил Петров. За делегат в Репуб 
ликанската общност е избран Слободан Алек- 
сич, завеждащ отдел самодейност при Цен
търа за култура.

В СОИ по физическа култура за пред
седател на скупщината е избран Александър 
Петров, а на изпълнителния отбор Милорад 
Йорданов. Делегат в Републиканската общ
ност е Слободан Митов, от конфекция „Сво
бода".

те задачи, ко»то ще се ре 
караха водопровод в дъл ализира с доброволен 
жина от 1 км, с който дс труд. Запланувано е да се 

почистят всички махлев 
е ски пътища. Най-важната 

акция на този план ще бг 
де разширяване и попраг 
яне на пътя, свързващ мг 
хала Гащевица с центъ
ра на селото. Тачи акци, 
трябва да бъде и един вид 
акция на махалата (Гаще
вица ще получи ток от да 
лекопровода- за селата 

ще се реализират с добре Църнощица и Дукат, кой 
волен труд на население- то наскоро трябва да бъде 
то в това село. Именно, да прокаран). За успешното 
21 съборът на мест провеждане на тази акцш
дата общност е приел ре ще бъде необходим и об 
~Цза въвеждане да щаденият булдозер и

само°благане, г долнолюбатчани очакват рамките на което всички 
работоспособни 
от 18 до 55 (жените) от 
носно до 60 годишна въз 
раст (мъжете) ще дадат

ведоха вода в новопостре 
ения интернат. Наред 
това беше проведена и ак 
ция за увеличение количе 
ството на вода, необходи
ми за нормална работа 
на здравната амбулато
рия-

Това бяха първите две 
от редицата запланувани 
комунални акции, коитоВ СОИ по образование и възпитание за 

председател, да скупщината е избран Зоран 
Андонов, досегашен председател на ССМ в 
Димитровград. За председател на изпълнител
ния отбор Дадаца Иванова, а за делегат в Ре
публиканската общност Бояна Виденова.

В СОИ по Отдих и почивка за председа
тел на скупщината е избран Светозар йовано- 
вич от „Димитровград”, а за председател на 
изпълнителния отбор Стоян Давидков. жители шцото самооблагане ще 

даде очакваните резулта-А. Т.
ти.

К. Гта и местната
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Физическа култура БОСИЛЕГРАД: СНАБДЯВАНЕТО СъС СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ......^
__ ■' ___-.*ЯШЛ .Непостнг на шити циментВРАНСКА БАНЯ: ФК „МИНЕРАЛАП" ДОСТ” 2:0 (1:0) «ЬРАЛАЦ __ ФК „МЛА

Груба игра на 

доиашнин отбор
сега към 120 тона напъл 
но ще задоволят нуждите 
от този строителен мате
риал. Тъй като досега 
ООСТ „Слога” няма склю 
чени договори с фабрики 
те за производство на 
желязо (а се снабдява 
главно чрез търговски ор 
ганизации) досега едва 
са обезпечени около 50 
тона.

Строителството — Полагаме усилия да 
осигурим и останалото ко 
личество, но едва ли ще 
успеем, изтъкна Глигоров, 
като по въпроса за цимен 
та добави: — Поддържа
ме делови отношения с 
циментовата фабрика „Ус 
йе" от Скопие и досега 
редовно ни снабдяват с 
цимент. Освен това склю 
чили сме договор със 
Стопанската камара от 
Лесковац за обезпечаване 
на около 200 тона вносен 
цимент, с което считаме, 
че ще задоволим -потреб
ностите в общината.

Според думите на Глиго 
ров добро е снабдяването 
с керемиди, тухли, които 

обезпечават от

на жи
лища и други обекти (в 
частния и обществен 
тор) в Босилеградска об 
1Дина започна, 
предвид досегашните про 
олеми в снабдяването с 
различни строителни 
териали от по-рано, отне
сохме се до Симеон Гли
горов, отговорник 
бдяването

сек

Имайки

ма

по сна 
със строител

ни материали при ООСТ 
„Слога”.

През настоящата 
на проблемът 
крит, както и през пре
дишните

В неделя във Вранскг 
баня шраха ските Футболисти

жиха срещата с 8 играча 
'Понеже във Вранска Ба 
ня бяха отишли 
11 играча).

Па 5

домашнй^т 
отбор ФК „Минералац" и 
отборът на ФК „Младост' 
от Гбсилс.црад. В груба т 

“ некоректна на моменти 
Д<- ри и опасна игра, домг 
шният отбор се наложи < 
резултат 01 2:0.

И този път, както пове 
че пъти восега, футбол не 
тите на ФХС „Минралац' 
настояваха да спечелят п_ 
бедата на всяка цена, та-

годисамо с остава от
ми; у ти пред кра* 

на срещата домакините 
успяха още един път Дс 
вкарат топката в мрежат* 
на М. Чипев — 2:0 
воюваха победа.

ФК ..Младост 
спеши* състав:

М. Чппе|. — В. Ивков I 
С. <\.асов — Б. Тасев, В 

срещата прибегнаха към Тасев и 3. Младенов - 
груба и некоректна игра С. Николов, А. Васев, ; 
Особено с опасна игра се Георгиев, Ж. Евтимов у 
прояви състезателят на дс Д- Владимиров, 
машния отбор с номер 
10, който повече ударяше 
краката на играчите, от 
колкото топката. При та 
кава игра още в началотс 
на първото полувреме от 
борът на „Младост” оста 
на с 9 играча. Най-напред 
поради повреда 
напусна 3. Младенов, 
след това поради повре 
да на аркада и В. Тасев 

С двама играча 
на ФК „Минералац”

години. Особе
но остро се чувствува не 
достиг на строително же
лязо. Поради липса 
пухни средства за вносни 
суровици и

на ва
И III главно се

фабриката за керемиди в 
Лесковац и Кикияда, а 
тухлите — от Вранска ба
ня. Подобно е и с пар
кет, керамични плочки, 
прозорци, врати и дру
ги строителни материали. 
С една дума, имайки 
предвид общото състоя
ние на пазара на - строи
телните материали, снаб 

Щ дяването на Босилеград е 
навалица за желязо сравнително добро, 

считат, че в Босилеград

възпроизвод- 
ствеии материали, фабри
ките произвеждат 
тел но желязо с намален 
темп.

игра т
строи-

ка че още в началото нг Обратно, потреби
те от година на година 
се увеличават.

Миналата година за 
задоволяване на потреб
ностите в частния сектор 
са изразходвани

След тази среща „Мла 
дост' заема 6 място на 
табелата, а в 
кръг ще играе в Босиле
град срещу ФК „Алакин 
це”.

около Ц -
100 тона строително же-1я :
30 с

следващи*
различен профил. В Една 

ООСТ „Слога” м. я.
В неделя игра и младеж 

кият отбор на ФК „Мла 
срещата ДОСт”. Този път те се на 

2 мериха на много по-добър 
от тях отбор — младеж 
кия отбор „Радник" 01 
Сурдулица и претърпяха 

. „ не ‘високо поражение от 8:1
беше трудно в 2з минута Единственият

улучат мрежата на дите босилеградски фут 
„Младост ' 1:0 за дома болисти отбеляза В. Вой
кипите. нович. В последния кръг

И във второто полувре те ще играят в Босиле 
ме футболистите от Враг град срещу ФК „Челик” 
ска баня продължиха дг от Прешево. Засега с 8 
играят грубо. При едик точки заемат 5 място на 
сбл-ьсък се повреди и Ь таблицата.
Тасев, така че босилеграг

Турските извори 

за Цариброд (Димитровград)
повече

гол за мла

Според турските извори нощувания на Царския 
(тефтери, пътеписи, преб- ни под едно име като Ца 

риброд.
От горното може да 

заключим, че Цариброд 
в турските извори се спо 
менава

друм, е забележил пътепи 
сецът Шепер, докато пък 

ни записки и пр.) идваме Ханс Дерншвам 
до заключението, че се-

М. я роявания, административ
записва

Цариброд през 1555 годи
лата на територията на на като „бедняшко село", 
днешна Димитровградска Турските източници бе 
община са съществували' лежат Цариброд през пър 
още преди 1447 година. То 
ва потвърждава и пребро 
яването °т 1447 година 
когато са внесени в спи
съците спахилъците от 
този край. За днешния 
Димитровград първите да 
нни се появяват значител 
но по-късно

I вата половина на следва 
Щия — XVI век.

Ето някои автентични

под името на 
две села, като 
Малък Цариброд, 
же да се предпочете 
че, че и двете 
правили една 
р. Нишава ги

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Голям и 
Мо- 
оба 

села са
вата половина на XVI 
век, и то като село Ма
лък Цариброд, който 
имал 47 къщи. пет неоже 
мени н три 
общ доход на селището 
от 7509 акчп. Интересно 
е, чс през следващите де 
сетилетця на XVI век

Големи щети от Цялост, а 
е разделяла 

на две селища. Че се ка 
сае за едно селище 
же да заключим и според 
записите на пътеписците 
в XVI век — Шепер, Дер 
ншвам и други, които Ца 
риброд записали като За- 
риброд или Зарин Брод.

И през следващите ве 
кове, все до освобожде
нието на Цариброд 0т 
турчите (1877 г.) Той се 
споменава като 
пътна пощенска 
ва и керванска станция- 
Село, което поради благо
приятното си местополо
жение на

вдовици с
мо-времелошото през пър-

турските извори редовно 
бележат две села,
Мал-цк и Голям 
брод- Жителите на Голе 
ми Цариброд били улак 
джин, което ще рече, че 
населението му е принад 
лежало на полувоенна ор 
гаиизация, чиято задача е 
била да пази и храни по- 

Селого 
къщи, докато 

пък населението на Мал 
кия Цариброд имало 53 
къщи и плащало 
повече данък от Големия 
Цариброд, което 
да се прОтълкува 
привилегия, поради 
рецата лм задача да паз
ят пощенските коне. Съ
ществува и помен за те-

и то: 
Царм-

източници, които 
в ят за Цариброд:

Пърдите данни дати- 
I рат от 1521 година, кога 

то турската войска, лре 
двеокдана от султан Су- 
леймац Величествени, по 
щувала в Теквур Винари 
(Царски бунар), което ще 
рече, че това е и турски- 
ят превод на селището.

Безспорно елшцето е 
съществувало и много по- 
рано от тази година, но 
не е известно как се е иа 
ричало преди и затова ме 
сме в състояние да сле
дим историята му. През 
1533 година Цариброд, ка 
то място определено за

говор-бъде по-малък.
В по-високите места 

общината снежната 
ривка достигна и до 40 
см и предизвика големи 
затруднения 
въдствбто, тъй като 
много животновъди запа
сите на храна за добитъка 
бяха към края.

Лошото време .просле
дено със снеговалежи, 
слана и дъжд, което през 
последните десетина дни 
на април захванаха Боси
леградска община, на
несе големи щети на сел 
ското стопанство.

Специалистите от ООСТ 
„Напредък” преценяват, че 
от снега и сланата са по
страдали над 90 на 
овощни дървчета в Боси
леград и по-низките села. 
Впоследствие на лошото 
време в тези места закъс
ня сеитбата на царевица 
и засаждането на зелен
чук. Агрономите предвиж 
дат, че и сенодобивът ще

пок-

село, по- 
войско-в животно-

при
щецскпте коне. 
имало 57

международ
ния път, често било 
макин на различни

войски, най-раз 
лични Дипломатически де 

както

Изобилните валежи акти 
вираха много 
по дължината иа пътища
та Босилеград — Карама. 
цица и Босилеград — 1ор 

Любата, така че .рей
совите линии се поддър
жаха при големи трудно 
сти.

До-двойносто свлачища пътеписци.може
като легации и прочие, 

и село, в което покрай 
местното население 
веели още турциу чоркезн 
и други.

цове
иа

жи

- *•-
М. Яцев /(0 ^-ссли^а'^1с |^са записа-“9- <]Я2. Кирил Т- Тодоров
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Усчцшр НАРОДНА ПЕСЕН

Застанало слънце
безспокойствие

небоЗастанало слънце на сред 
слънце на сред небо,— Мислех, че си годе 

на за Жико ловеца не 
едър дивеч?
_ Бях, но скъсах! Един

в стаята с трофеите 
„Мила, колко XV 
а имаш!"

застанало
застанало чудо загледало 
застанало чудо загледало, 
колко се е вера разверила 
ни се знае, ни по-стар, 
ни се знае рода коя е.
Сестра брата за 
майка шерка за робиня знае.

ни по-млад,ден 
ми каза: 
бава кожа либе го знаейе кусо.. ПРИЧИНА

вредните действия на ал 
казаното П°Д‘

За путат од Поганово до манастират съм 
а изгледа йош много чеписувал много пути, 

има да пишем. Нели знаете онуя народнуту: 
„Що е бързо, оно йе и кусо” ... Тека га напра- 

погановчане с путат. Давамо, дава- 
пак си

МИСЛИ
кохола и 
крепя с примери. Децата са цветя 

на земята
имо и ние
мо, давамо паре, дава и СИЗ-ат, а пут 
немамо. А защо, че речете? Защото при про 
биването на ждрелото не се найде човек да 

камикат да не се нарева у рекуту, него 
извлачи. И кво напраимо: нищо и по

— На всяка крачка з8 
белязваме вредните деи 

алкохола. 1ова <■
Дори *
Сложете

отвия на 
ясно на всички, 

магарето.

4

каже
да се 
ловина-?

Скалете пробимо, ама рекуту 
са щом падне по-голем дъж, кико тия дни 
реката излезн© на путат (мора и она да минуе 
некуде) и га однесе.

И ютре, айде пак да събирам0 паре, та 
да га насипемо. Тека беше досъга...

Сигурно, че йе тека и съга. Пут ни требе 
че требе да га поправимо да си можемо иде- 
мо у село...

Чуди ме само защо не седнемо и да напра- 
вимо едну просту сметку: дали тея паре дека 
Би врлямо у рекуту, не би било по-арно да 

динамит и да разбиемо навр-

на един съД с ви 
вода. Ког * Бащата открива колко малко знае, ко- 

започне да му задава въпроси.
О. Балзак

* Сърцето на майката е неизчерпаем извор 
на чудеса.

пред него 
но и един съд с 
съд ще избере?

1 запишимо. И
гато детето

оба— Съда с водата
от публикатажда се глас

_ А защо тъкмо тозг
съД? — попитва лекторът 

— Защото е магаре. ^

Беранже
‘ Родителите прощават на своите деца най- 

тези пороци, които те самите са внедри-малко 
ли у тях. Шилер

* От гнездото да лещояда рядко излиза
ИЗГЛЕЖДАХА МИ 
ПОЗНАТИ

сокол- У. Скот
* Едно дете — вечни тревоги за майката

Бенгалска
* Много по-лесно е да станеш баща, откол 

кото да останеш баща.

искористимо за 
лянете скале по коритото, та ем и реката да 
си тече мирно, ем и нийе да се смиримо еднуш 

Не смо толкова заможни да се играемо еМоже
Съдията попитва подсъ 

димия:воденуту силу. Она не знае за шалу. 
едън дън да се деен и жертве да има, па после 

бийемо у главу: защо не направимо пу
тат кико требеше... „

Ете, това могу да ви пишем кико наи-важ- 
но оди празникат из Поганово. Место да се 
буде убаво и весело, оно излезе пак с триста 
страове и муЬе.

С тия пут още од край пойде тека: че 
буде рейегче нече, час водата га однесе, час 
онова... Све нещо се изпречи да не може да 
буде кико йе ред.

Ега и надлежните прочету това, па да се 
найде лек и за тия пут.

В. Ю. Клюбевски
* Децата са живите цветя на земята.

' М. Горки
забел.

пор
— Трябвало е даче се

жите веднага, че 
фейлът, който намери-;'и 

не е ваш!
* Роднините са добри, когато живеят Да

леч, а съседите — зад висока ограда.
Китайскана улицата

* Кръвта вода не става.
Немска— Другарю съдия, аз 

белязах, че! портфейлът 
е -мой, ама парите, ко . 
бяха в него ми изглежд; 
ха познати. СъобщениеКАКВО ЧАКА

Поради голямото увеличение цените на
Двама приятели се сре

щнали на автобусната стан 
ция:

хартията и печатарските услуги бяхме прину
дени да увеличим цената на вестник „Брат
ство” от 3 на 4 динара.

Трудовата общност на Издателство 
„Братство”

— Миле, все още ли не 
си оженет?

— Несьм.
— И какво чакаш?
— Автобус.
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