
Бйнвдйа С указ на президента 
ма СФРЮ Йосип Броз 
Тмто 14 февру-от

Издател- 
братство'' е удо- 

Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе- 

в областта

ари 1975 г. 
ство 
стоен с

ни заслуги
информативната и 

графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството 
единството между на

шите народи и наро-

на
българската народност в са>р Югославия »

И

ГОДИНА XXII * БРОЙ Ю59 * 28 МАИ 1982 Г. ЦЕНА 4 ДИН. циости.

Докато сме 

ние,иТитоетук
Научихме с Тито,. че ве- 

ковете могат да. се съглас 
ят само в един 
век. Наследството 
торията на тази страна и 
нейните народи е че тряб 
ва по-бързо от 
ако иска да е в крачка с 
тях. Тито показа как по- 
бързо, само ако се вижда 
Достатъчно далеч напред 
и ако отговорите се търс 
ят у народа."

мунистите. Това е първа 
та голяма битка на тази 
младост, но битка без ко 
ято страната не може на
пред. Трябва да се произ 
веде повече и 
да се измисли неизвестно 

трябва да се работи 
трябва да

човешки 
на ис-

по-добре,другите
то,
и надработи, 
изнасям, трябва 
чи само заработеното, да 
се върне вече изхарчено 
то, а най-напред трябва 
всичко това да разберем 
Трябва да разберем, 
из тежкото време лесно 
не се може, а че се ТРЯБ 
ВА по пътя на истинско

да се хар

Така пътува Щафетата 
свод път от хиляди ръце 
носи със себе си силата 
на техните стиснени юм 
руци и цялата любов на 
-техните сърца. И разказ
ва своята приказка- Това 
е приказката за 90-те .го
дини ,в които съществува 
Тито, за борбата която 
кара сънищата да станат 
действителност, за време
то в което правдата, ра
венството, равноправието 
получават име«а на соци
ализма, самоуправление
то, не обвързването, в кое 
то омразата става брат
ство... Всичко това само 
за един живот.

че

самоуправление-

Всичко това от нас изи | 
еква да си направим про | 
верка на себе си, действи I 
телността и обществото | 
в което живеем, своите 1 
постижения и дори да из 1 
мерваме с човека,' а чове \ 
ка с други хора. Зашото | 
нашите най-върли врагове | 
са в самите нас: лентяй0 | 
твото, неорганизираност- | 
та, безотговорността, нез | 
наиието... Когато ги прео | 
долеем, онези другите ще | 
станат открити незащи- I 
тени цели.

Силата е в самоуправ- \ 
лението, силата е, в свобо I 
дната, независима и само 1 
в своята Югославия, сила | 
та е — У нас. От бъдеще I 
то не се страхуваме, то е 1 
наше!

Всяко време има 
борби. За Титовите бории 
някоя четиридесета 
ято и да е, самоуправле
нието бе само някоя мъг 
лява работническа правда 
някоя далечна цел. А ко- 

бълнуването сле- 
във фабриките, 

далеч от младостта, 
зи мрачна и неука, като 
постигнат

свои

ко

гато из
безе
она Братството и единство- 

бъднуван до- то е условие и единствс- 
сег. За днешната^ младост Ният начин на живеене, 
само Тито е действител- обикнове- 

Мла-
всекидневна, 

на действителност, 
дите не умеят и не 
кат по-инак да 
Не позволявам на никого 
да прави по-дебели 
ииците на картите, поне
же това не прави от на
ше име. Югославия не е 
сбор от републики и 
райнини, но братска об
щност на хора, които • в 
тях живеят, на техните 
народи и народности! Зиа 
ем, че на бюрокрацията ие 
е при сърце братството то 
но и тя на нас не е при

ност, а самоуправлението 
буквар и сметало начало 
на нейната част от истори 
ята.
Титова и тя иска 

крачки

ПОСЛАНИЯ ОТ КРЪСТОВИЩАТАис-
живеят.И тази младост е 

по не- Комунистът, войната, революцията...гра-
напред. 

само
говите
Ние развитието на 
управлението 
с годините си, знанието и 

И затова сме

измерваме
пок- 1928: ЗА СВОИТЕ ИДЕА

ЛИ СЪМ ГОТОВ ДА ЖЕР 
ТВУВАМ И СВОЯ ЖИ
ВОТ

На ..Бомбашкия 
цес” през 1928 — 
който беше осъден па пет 
годишен затвор, Йосип 
Ьроз Т ито, според 
кола, между другото, е 
заявил следното:

„Не считам този 
компетентен, н0 само съ
да па Партията. Призна
вам, че съм член на не
легалната ГОКП, призна
вам, че работех върху раз
пространението на

желанията, 
нетърпеливи когаго пра
ви застой, и сърдити сме 
когато не трябваше- За 
чакането историята "яма 
разбирателство.

нистически мисли и про
пагандирах комунизъм, и 
обяснявах какви 
дини се нанасят на 
летариата от страна на 
буржоазията... Аз Зако
на за защита на държава 
та не съм чел, но знаех. 
Че със своята

През своя дълъг богат 
революционен живот, Ти

несто говореше. По 
иай-сгьстен начин ще пре 
дадсм неговите послания 
на кръстовищата на вре
мето и историята- Най-иа 
пред ония преди войната 
и през време па войната.

неправ-
пропро- 

година, на

В тежкото време умор-
трябва Да освободят сърие- прото-ните

мястото на вдъхновените 
онези които повече не мо

постъпка 
греша против Закона. Аз 
Държа до това, че природ 
ните закони са 
ОТ ония, които създава ед
на класа за -да притисне 
друга. Аз за своите идеа
ли съм готов да жертву- 
вам и своя Живот ..,

(На 2-ра стр )

От Тито учехме как се 
върви напред, вървейки с 
него. Вървяхме постоян
но, без застои, без паде- 

Няма да спрем. Вър- 
напред- По Титовия

гат на онези, които вече 
могат. А това е 
време, време което търси 
храбра и определена 
дост в първите редове на 
борбата на Съюза на

съд за по-висшитежко

мла ния-
виме 

ко- път- кому-



В цялата страна тържествено чествуван Денят на младостта
ПОСЛАНИЯ ОТ КРЪСТОВИЩАТА

Свобода, независимост, самоуправление, мир
, обновите, върху които се 

истинско брат-лоциалиата зависимост, 
която им натрапиха така 
наречените западни демо- 

СТРА- крации след

(От 1-ва стр.) създава
ство и равноправие 
всички народи на Югос
лавия, основи на едно ст, 

истинско демок

иа
свършване-1937: ОТИДОХ В „

НАТА ПРОСТО - ЛЕТЕЙ- то на Първата империали 
ИЛ | _ ’ етическа война . ■. Друга

ри, пред нас настъпват ре 
шаващи дни. Напред се
кс в окончателна борба. 
Следващата конференция 
ще проведем в освободена

щинско, 
ратнческо народно управ
ление-.. Може би никога 
един малък народ не е та 
ка скъпо дошъл до 
да увери световната 
ществецост, че кръвта, ко 
ято е пролята в Югосла
вия, е негова кръ-в”-..
1945: „Да не спрем на по
ловин път- • •”

Спомняйки си за дните 
от 1937 година, когато по
лучи мандата за тенора- чуждегщци
лен секретар на ЮКП Ти ^талистп!"
то говореше:

това
об-

„Когато бях в Москва прт жир Н\при Димитров, а и на съв' 19^1: ОРьЖьЕ,
местното заседание, пред- ЬОРБА. 
ложих ЦК да бъде в стра 
ната, защото считах, че е 
аусолютно погрешно да 
бъде в чужбина. Димит
ров каза, че е съгласени 
че това е правилно. Бях ге 
радостен, че ще се вър
нем в страната, едва ча
ках това, и отидох там 
— просто летейки — да 
изпълня нареждането 
да подготвя всичко за 
ония, които трябва да дой 1 и техните домашни сл\ г , 
дат. Моята задача беше кръвниците на нашитена 
да отида в страната и да роди. Не отстъпвайте 
сьздада ръководство на пред никакъв неприятел- 
терена -. - ски терор- На терора от-

Непосредствеца след 
войната, в дните пред 
провъзгласяване на Репуб 
ликата, Тито каза:

;
На историчекото заседа 

4 юлн 1941 годи-ние на
на. Тито говори и негови 

думи изцяло Са вне
сени във възванието къ.м 
народа за въстание*

„ ... Сега е време, сега 
е ударил часът Да се ди- 

и щете всички ка го един в 
бой против окупаторите

юкп„Къщи ще се построят, тито произнася реч на Петия 
железопътните линии въз
обновят, но милион и 700 с превзимането на средст 
хиляди човешки животи вата за производство в 
повече не ще може да държавни ръце все ^ 
върнем. Всеки от тези хо ие е осъществен действи- 
ра е имал свой личен жи телният лозунг „фабрики 
вот, свои надежди, свои те на работниците — зем 
неволи, свои радости... То ята на~ сеЛяните” — не е 
ва е огромната цена, коя някакъв абстрактен пра- 
то трябваше да заплатим пагандистки лозунг, но 
за своята свобода... За нас ^ в себе си дълбок 
сега би било най-опасно съдържателен смисъл/' 
да спрем на половин път.
Това, което постигнахме \у.\. м^урът В С Ш ТЛ Е 
във войната, това е само НЕДЕЛИМ” 
началото. Едва сега пред м 
нас се поставят невижда 
ни задачи..

конгрес

системи. Мирът в света е 
неделим и 
войните еднакво са опас
ни..."

следователно
още

1978: ,НАШАТА СИЛА Е
В НАС” ___________

„Социалистическа, 
моуправителна и необвър
зана Югославия има здра 
ви и трайни основи,- си
гурни опори на своето бъ 
деще- Силата на Югосла 
вия е в геройството и кре 
пкостта на нейните даро 
ди и народности— Силата 
е в тяхното 
съзнанието, че това един
ство в днешния свят — в

са-

НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ
у

Силата на народа На Първата конферен
ция на необвързаните в 
Белград, Тито между дру

единство и
1948: СЛЕД НАПАДКИТЕ 
НА СТАЛИН И ИНФОР- 
МБЮРО ТИТО КАЗА:

„Титовото военно дело е част от всестра
нната му активност като марксист, революди- 
онер, народен вожд, стратег на НароДоосво- 
бодителната война и революция и творец на 
концепцията на всенародната отбрана и обще 
ствената самозащита. Тито третираше военни 
те проблеми като съставна част на революди- 

обществени отношения, в които ор-

гото каза:
„Миролюбивото съжи- който силата все оШе не. 

телство трябва да се при се е оттеглила пред разу
ма — условие не само за 
прогрес, но и за голото 
съществувание...”

„Обстановката днес е лага между държавите, и 
доста трудна, но ние бла то не само между държа- 
годарение на единството ^ и народи с еднородни 
на народа на нашата стра 
на ще надделеем и тези 
трудности и ще докажем 
че сме били неосновател-. 
но обвинявани. Да разчи
таме на ^собствените сили 
с убеждението, че правил 
ното дело не може да 
пропадне— Тук не става 
дума за този или онзи ръ 
ководител, тук става ду 
ма за социализма в наша 
та страна, тук се касае 
да докаяем
свят, тоест на всички на 
ши приятели — че интере 

националистически, 
нашата социалис-

онните
ганизираните и насърчени народни маси ста
ват не само решаващ субект на войната, но 
и огромна, неизчерпаема военна сила- Такъв 
фактор те бяха във въоръжената част на ре
волюцията, а също така и; в организираната от 
брана на страната и защитата на обществено- 
цдлитическото й устройство...

КАРДЕЛ ЗА ТИТО

Винаги намираше 

правия път
Тито израсна от Партията и работническо

то движение и в своята борба и своите усилия 
има постоянна опора, подкрепа и сътрудничес
тво, в партията и в работническата класа- 
Но Тито стана водеща творческа личност на 
нашата Партия и нашето революционно работ 
ническо движение благодарение на способ
ността си в многобройните дилеми, коиту на
лага борбата да посочи именно онези пътища 
и средства, които донасят победи и успехи, 
тоест които се потвърждават в живота револ
юционна практика- Понеже за нас, революци
онните марксисти величието на историческа
та личност се измерва преди всичко с нейната 
творческа роля в борбата за всестранен човеш 
ки прогрес и за освобождаване на човека от 
всички облици на експлоатация и подчиненост. 
Затова между историческите 
телно значение 

I ли не само израз на прогресивните стремежи 
на подтиснатата класа и човек и техен боеви 
вик, но на отделни исторически преломи твор 
чески
волюционни, прогресивни и хуманни решения, 
които действително донасят успехи и побе 
ди на такива стремежи.

Тито е едно от най-изразителните имена 
в редиците на такива исторически личности.

.. .Същината и силата на Титовата стра 
тегия се коренът върху отношението му към 
народа като непоколебима политическа и 
на сила”.

воен-
пред целия

Ъи,говаряйте с масов удар (. на
върху най-чувствителни- тическа страна не с ес. 
те точки на фашистките както ни ^ехвърлят, но 
окупаторски бандити..., ки на трудещите се от Че 
Да създадем от нашата че т ведно са йнтере- 
страна обкържена кре- ^шя свят, а по този 
пост за фашистките заво
еватели.”

1940: НАРОДИТЕ НА
ЮГСЛАВИЯ НЕ ИСКАТ 
ФАШИЗМА... НЕ ИСКАТ 
ДА СТАНАТ РОБИ”...

на
чин те са интернациона- 
листически и представля
ват немалко приложение 
за победата на 
ма в света”.

Сочейки смело, още 
през 1937 година, на опас
ността от войната, Тито 
за това отделно говори на 
Петата национална 
ференция на ЮКП през 
1940 година:

„Народите на Югосла
вия не искат фашизма, не 
искат тоталитарна систе
ма, не искат Да станат 
роби на германската и 
италианската финансова 
олигархия, както някога 
се примиряваха с полуко-

социализ1943: „ПОЛОЖЕНИ СА 
ОСНОВИТЕ НА НОВА 
ЮГОСЛАВИЯ”

имена изключи 
имат онези, които Са стана-кон-

1950: „ФАБРИКИТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ”

1 ;
Образлагайки пред На

родната скупщина на 26 
ЮНИ 1950 година първия 
закон за работничеоките 
съвети Тито каза:

„Приемането на този 
на Народната скупщина... 
закон ще бъде най-значи- 
телния исторически акт

На Второто заседание 
на АВНОЮ на 29 ноември 
1943 година, Тито каза:

„Положени са основите, 
върху които се строи ед
но ново, по-справедливо 
устройство в земите на 
Югославия са положени

влияят върху приемането на такива ре
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**^О^годишнината от рождението на Йосип Броз Тито

НАШЕТО ШШ [ ПО ПОВОДНАШЕ ДЕЛ1 ОТ ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО 
ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

МО Е В НАСнад фашизма. В тези опи
ти съществува подчертано 
иастояние да се премълчи 
величието на нашата въс- 
таническа 1941 година-

Защо се прави това и 
какво това обективно пре 
дставлява. Чрез . изопача 
ваце на историческите фг/ 
Кти за събитията на евро 
пейското бойно поле се 
настоява да се скрие дей 
ствителната картина за 
това, кой къде се намира 
ше в'тези драматични за 
човечеството дни, и при
носа на отделни страни 
в борбата против фашиз
ма. Чрез изтъкване само 
на събития, станали къ.м 
края на Втората световна 
война относно през 1944 
година, и с техното изкри 
вяване, същевременно се 
пели наистина твърде раз 
личните резултати в бор 
бата на отделни народи 
и страни да се обяснят с 
действуването на външен 
Фактор...

.. .Желая да припомня 
на онези, които забравят 
че войната трая четири 
години и че ние три годи 
ни и седем месеца сами 
освобождавахме Югосла 
вия, намираща се в евро 
пейската хитлеристка кре 
пост. От всичко „това; е яс 
но, че нашата въоръжена 
борба не може да се све 
де на съпротива. Ние раз 
полагахме с такива въоръ 
жени сили, към които из 
питваха страхопочитание 
враговете и на които все 
повече разчитаха нашите 
съюзници...

I «ши
* На тържественото събрание на органи 

Федерацията за образа 
Тито говори д-р ДУШАН ДРА-

те и организациите на 
и делото на др.
ГОСАВАЦ * Във величавата програма на стади
она на ЮНА участвуваха 7 260 младежи и де
войки от всички краища на страната * Сел
скостопанският производител 
ЛОТНИК предаде Щафетата на БОГИЧ БОГИ 
ЧЕВИЧ, председател на ССМ * Председателят 
на Председателството на СФРЮ ПЕТЪР СТАМ 
БОЛИЧ приветствува участниците в тържес-

ЦИРИЛ ЗАП-

ТВОТО.

Деветдесетата годишни
на от рождението на й0- ство, което се състоя на 
сип Броз Тито беше чест 25 май вечерта на Стади 
вувана на 25 май с търже она на ЮНА се манифес 
ствено събрание на всич тира великата обич на 
ки органи и организации югославската младеж към 
на федерацията. В Дома Титовото дело и нейната 
на гвардията на Топчидер. непоколебима решимост 
къдетЦ е бил проведен Пе да продължи по пътя, на 
тият конгрес на Партията чертан от Тито. Предавай 
присъствуваха ръководите ки Щафетата на младост 
лите и представителите та, 26-годишният селско- 
на най-висшите държавни стопански производител 
и обществено-политичес- от Кран Цирил Заплотник 
ки организации, предста каза: » Донасям Щафетата 
вители на съюзните об- на младостта, в която туп 
ществени съвети, право- тят 
съдиите органи, академи символ 
ите на науките и изкуст- обич
вата, университетите, об Тито и на предаността 
шественйте организации ни към неговото дело. Но 
и сдруженията на граж
даните, глави на рели
гиозни общности, делега 
ции на Белград и Кумро 
вец и членове на семейст Югославия”. След ка-ро 
вото на др. ТитО. прие щафетната палка

председателят на СК на 
ССМЮ Богич Богичевич 
се обърна към младежта, 
пионерите, трудещите се 
и гражданите на Югосла
вия: „Заряди това, че Ти 
то живя в наше време 
ние с оптимизъм гледаме 
в бъдещите времена- Не-

На централното търже

По случай провъзгласяването му за пръв
доктор на военните науки (1976 година), Йосип 
Броз Тито обширно говори за приноса на
шата Народоосвободителна борба към победа
та над фашизма във Втората световна война- 
Поместваме няколко по-къси извадки от това 
изложение.

... В Народоосвободите 
лната война ние със соб
ствени сили победихме 
чуждестранните завоева
тели и домашните преда 
тели. Нашето освобож
дение е наше дело. Тази 
непоколебима решимост 
на нашите народи сами 
да завоюват свободата 
си беше основен залог за 
нашата независимост и 
самостоятелност...

...Вече в първата, най- 
тежка военна година осъ
ществихме забележител

ни воецни и политически 
резултати. Около 80 000 
въоръжени бойци на на 
родоосвободителното дви
жение приковаваха на бой 
ното поле над 50 000 вра 
жески войници. В Югосла 
вия беше открито ново, за 
силите на Оста непредвиде 
но полесражение в поробе 
на Европа...

...Обаче и днес се прав
ят опити да се обезцени 
значението на нашата ос
вободителна борба, наши 
ят принос към победата

сърца/
нашата

нашите
на

другарякъм

сена е с хиляди ръце на 
побратимената младост на 
социалистическа самоуп- 
равителна и необвързана

■

Говорейки за живота и 
делото на др. Тито, пред 
седателят на Председа
телството на ЦК на СЮК 
д-р Душал Драгосавац ме 
жду другото изтъкна:Петнадесет години от 

Титовата биография
„Величието на нашата 

Партия и Тито ,е тъкмо в 
това, че умееха във вся
ко положение да видят 
всички възможности и да 
изберат н а й-б л а гоп ри ят 1111-

говото дело не е ограннче 
но нито с години, нито 
със столетия. Другарят 
Тито е наш Тито завина
ги. С Титовото дело кра- 

те за революционната си чим напред. С него ще бъ 
акция. Може да се каже дем усърдни строители и

добри самоуправители, 
храбри и устойчиви, спло 
тени и щастливи в брат
ската общност

ка да реафирмират Марк ноправните 
совата мисъл за необходи родности. Дадохме обет.

Знаем какво искаме и на 
къде вървим. Остава ду
мите да потвърдим с де
ла. ..”

Участниците

В своята 36 година стз 
ва политически секретар 
на Местния комитет на 
ЮКП за Загреб и веднага 
1928 година бива осъден 
на „Бомбашкия 'процес” 
на пет' години затвор.

Генерален секретар на 
ЮКП става в своята 45 
година, относно през 
1937 година- 

Върховен комендант па 
Народоосвободителната 

войска , и партизанските 
отряди става през 1941 го 
дина, когато навършва 49

Роден е през 1892 годи
на в село Кумровец, в 
Хърватско Загорие.

В осемнадесетата годи
на на своя живот, през 
1910, става член на Соци 
алдемократичната партия 
на Хърватско и Словения 

мобили

дан-г на въоръжените си
ли на Югославия.

През 1950 година в 58 
година ца живот Тито об 
разлага първия в света За 
кон за работническото са 
моуправлепие, с което се

че нашата Партия, нейно 
то ръководство, а-особено 
Тито, успяха на практи на рав- 

народи и на-

осъществява великият ло
зунг ма пролетариата „фа 
бриките — на работниците*.

мостта пролетарските ре 
полюции да критикуват 
сами себе си, постоянно 
да изсмиват слабостите 
си, за да могат контииун 
рамо да се развиват.

Участвува като 
зиран войник в австроуи 

войска в своягарската 
та 22 година в- Първата 
световна война през Г914 
година. Ранен, отведен е 
в лленничество в Сибир.

В своята 25 
през 1917, участник е в 
Октомврийската револю
ция в Русия.

През 1920 година става 
плен на Комунистическа
та партия в югославската 
секция при Олбасния кб 
митет на Руската комуни 
етическа партия (болше
вики) в своята 28 година

През 1953 година, кога 
то навършва 61 година, 
йосип Броз Тито е избран 
за пръв президент на Ре 
публиката и тази длъж
ност изпълнява все до 
края на своя живот.

За председател на СЮК 
4 Тито за пръв път е избран 

през 1966 година, когато 
има 64 години, а на Десе 
тия конгрес през 1974 го
дина е избран на тази 
длъжност без ограничава 
не на мандата. Това бе 
в неговата 82 година.

Почина на 4 май 1980 
година в навечерието на 
своя 88 рождеидеи. Погре 
бди е й Белград па 8 май 
същата година*

в тържес- 
югослав- 

младеж бяха привет- 
' ствувани от председателя 

на Председателството на 
СФРЮ Петър Стамболич, 
който между другото 
тъкна: „Щафетата на мла
достта всяка година е ра
злична по форма, 
година я носят различни 
ръце. Но тя винаги беше 

остава символ на брат
ството и единството на на 
шитс народи и народнос
ти, символ на нашата го

твото и цялата 
ска

година, С приноса си към раз 
Битието на необвързано
то движение, Тито откри 
политическа перспектива 
на света без блокове, по 
чието трасе новите об-

години живот.
Маршал на Югославия 

става две години по-къс
но през 1943, кОгато на-' 
Иълва 51 години живот. 
В същото време е избран 
и за председател ца Нади 
оналния комитет на на
родното освобождение на 
Югославия.

През януари 1946 годи- 
53 година Ти

из-

Всяка

ществени рили водят Ре
шителца борба против им 
пернализма неоколоина 
лизма, хегемоцизма, за 
нови равноправни между

на живот.
През 1920 година се за 

връща в Югославия и ста 
ва изключително деен син 
дикален и партиен работ
ник и деец. •

на в своята 
то е пръв председател на 
правителството на ФНРЮ 
и същевременно е цаиме 
нован за върховен комен

народни политически и 
икономически 
мия.”

товност да отбраняваме 
независимостта н свобода 
та на нашата страна”.

отиоше-
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РАЗГОВОР ИА НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ, ПРЕДСЕДА 
ТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ 

СТОПАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКО IО РЬКОВОДСЗАПОЧНА ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В 
СЪРБИЯ със

ТВО В НИШпо пътя
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 

шШт САМОУПРАВЛЕНИЕ
Решително на

ВСЯКО МЯСТО
НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ, 

председател на Председа- 
на СР Сърбия 

на 24 май води разговори 
стопанско-политичес'

югославска общност. Със сдружени си 
ли на по-широката общност, а особе-Вчера започна Деветият конгрес 

на Съюза на комунистите в Социално-
тичеока република Сърбия. Делегатите но с усилията на трудещите сс от не 
на това най-високо събрание на кому- развитите краища, продължи ицтен- 
цистите, както и на всяко друго, и зивната инвестиционна активност, 
във всяка акция, обърнаха се към Ти- която преобладаваха капиталовлож • 
товите поуки, Титовото епохално твор- иия в стопанските мощности, селското 
чество и дело, човека, който десети-' стопанство и спомагателните

намираше начело на револю- Създадени са условия за по-оьрзо зае
мане на работна сила, а инвестицион
ната политика даде възможност по- 
бързо да се активизират разполагаеми 
те развойни потенциали. През изтеклия 
период, в недостатъчно развитите кра
ища, се кредитираше изграждането настои-

телството

СъС
кого ръководство 
шка община- В разгово
ра участвуваха и РАДО 
ВАН ПАНТОВИЧ, под
председател на Председа 
телството иа СР Сърбия,
МИЛОШ МИЛОСАВЛЕ- 

ВИЧ, подпредседател на 
Изпълнителния съвет на 
Скупщината на СР Сър
бия,. ДРАГОМИР МИЛО 
ЕВИЧ, член на Председа 
телството на РК иа ССТН 
ДЕСИМИР ЙОВИЧ, прел 
седател иа Междуобшин 
ската 
пост в
ДЪР ЙОВАНОВИЧ, пред- 

МОК на СКС 
в Ниш, СТАНИМИР СТА- 
МЕНКОВИЧ, председател 
па МОК на ССТН, пред
ставители на обществено- 
политическите организа
ции и общности и дире 
ктори на по-големите сто 
папски организации в 
Ниш-
гтдВп т/и рСЧ- Изтъ.квайки, че и пред-ДАР иОЦИЧ, председа- стоящите конгреси на СК 
тел на Оощинската скуп в Сърбия и на КЮК ще 
щина а Ниш запозна Ни бъдат конгреси на акция, 
кола Любичич ^ и придру Никола Любичич изнесе, 
жващите го дейци с осно че в предстоящия период 
Вните характеристики на нямат- място опортюниз- 
Нишка община, изтъка11 мът„ вербализмът и 
ки при това, че преработ- Очакват ни важни зада- 
вателният характер на ни, ИЗХЪКна в по-нататъш 
нишкото стопанство в Н0т0 си изложение Люби 
наи-голяма степен опре- чич който особено подчер 
деля възможностите и значението на стабили
развойните насоки, а НОВИЦА ФИЛИПОВИЧ, запията на износа и пла 
председател на ОК на ' тежоспособността на стрз 
СКС в Нищ запозна гос- ната- Който не е в състо 
тите е дейцостта на пар- яние да се ангажира мак 
тайните организации. ' сималНо> да не се хваща

в хорото — заяви Люби
чич.

Нииа

летия се 
цнонвите пропеси сред масите.

Тито и Партията ни изведоха от 
националното и социално угнетяваме 
от материалната и културна изостана
лост от капнтглистическате, експлоа-
татоРски течения, от оратоубийстве- 594 -инвестиционни програми ца 
ните изтребления и ни въведоха в све- ност от 22 944 милиона динара, от ко
та на нови о-дюшения — социализъм ито 5.942,5 милиоцд са средства 
в международната общност, където се Фонда за «дсърчаваие развитието 
зачита и цени нашата страна, поради неразвитите кранша. 
големия принос, който даде ца междб- 
народен план. Титовото име и дело са 
вградени като вечна придобивка от 
революцията и наш-тта обша -история 
Със своите идеи и акции той даде пе
чат на нашето социалистическо раз
витие в периода на възобновяването и витпе неминуемо поражда и 
изграждането на страната и през вре- налистическо съзнание. Върху 
ме на преобразованието иа пялото об- . тмческата платформа на СЮК за ак 
щес.ч-ш) върху основите на социалисти циите на организираните социалистиче 
чесад самоуправление. Без колебание ски сили за пощататъшною укрепване 
пазеше свободата, независимостта на и развитие на социалистическото само 
страната. братството и единството управление, братството и единството 
въз основа на равноправието, интере- и задружността на Косово” се моби- 
сите на работническата класа и един лнзираха всички прогресивни сили. за 

Съюза ца комунистите. Не- да може дългосрочно, със съдействие
то на цялата югославска общност, да

обще-

ма
па

Н, ЛЮБИЧИЧ: който не е 
в състояние да се ангажи
ра, да не

регионална общ- 
Ниш, АЛЕКСАН-Съюзът на комунистите и пялото 

ни оОшестЕР в този период се изпра
виха пред опита за контрареволюпия 
на Косово и дойдоха до убеждението, 
че автаркията в икономическото раз

нацио- 
„поли-

се хваща в
хоротоседател на

тежшда, върху които да 
насочваме акциите. Тряб 
ва да тръгнем в решитеш 

акция. Всеки на свое
то работно място трябва 
по-активно и по-отговорно 
да се отнася към поставе
ните му задачи.

на

Ството на
говото дело остана като пътеводител 
на всички ония. които се борят за 
правда, братство, единство, мир и сво
бода между всички народи на света во изживява.

Раздвижена беше акция в Съюза 
Периодът .между Осмия и Деветия На комунистите в Сърбия и в пялата 

конгрес на “Съюза нд комунистите в страна, срещу етатистическото и бю 
Сърбия е означен г по-нататъшно за- рократичй»ко затваряне на всички рав 
силване на социалистическото самоуп- нища ча организиране. Налице е необ 
равлеЧие, развитието на самоУправи- ходимостта от задружност във всички 
телните отношения и с Ръста на про- области на живота и тРУДа,- На три- 
изводствените сили в обществото, но дневното заседание на ЦК на СКС 
едновременно дойде и до изостряне на през декември миналата година бяха 
противоречията в икономическото и об назначени областите на изоставане в 
шественото развитие. Съюзът на кому развитието на задружността. изявена 
нистите се налагаше борбата за ико- беше висока степен на единство е 
номическа стабилизация, тясно да свър Сърбия със стремеж да се премахват 
же с борбата за по-нататъшно разви- причините и по-бързо да се развива 
тие на садчоуправителните обществено- социалистическата задружност. Четири 
икономически отношения, да осуетява годишната дейност на СК се характе 
наследените статистически, бюрокра- визира с последователната мобилизира 
тично-либералистически тенденции в. ност в акциите, при което се изграж 
икономическия и съвкупния обществен даше единство за осъшествяване на 
живот. В премахване на икономически- задачите от Осмия конгрес на СКС и 
те трудности се засилваше съзнанието Единадесетия конгрес на СЮК. 
че.те могат да се преодолеят само 

.последователна борба за социалистиче 
ско самоуправление, сдружаване ' на 
ТРУД и средства, с развитието на деле 
гатската система и социалистическата 
демокрация — това всъщност е убеж
дение на цялата работническа класа 
Акцията се водеше в първичните орга 
низашти на Съюза на комунистите в 
общините и по-широко, 
забележителни положителни резултати

се преодолеят политическите и 
отвените проблеми, които САП Косо-

пр.

/ '
В продължение на раз

говорите, с текущата об
становка и развойните
планове на Електронната 
промишленост гостите бя 
ха запознати От Любиша 
Игич, председател на 
ловия отбор. Игич изтък 
на, че този най-голям тру 
дов колектив -в Ниш вече 
има сключени договори 
за пласмент на своите про 
изведения на чуждестран- ката класа, на народите и 
ния пазар на стойност от народностите, както ни 
над 90 милиона долара, 
което е със 168 на сто в по

Посочвайки по-нататък 
необходимостта от реши
телна борба на Съюза

с
Съюзът на комунистите в Сърбия 

наброява над 900 000 членове, органи 
зирани в повече' от 25 000 първични ор 
ганизапии, а преди четири години СК 
имаше 7 478 първични организации 
по-малко.

В широкото и съдържателно рази 
скване във връзка с конгресните до- 

което даде кумепти в предконгресната дейност 
както и по доклада „Съюзът на кс 

в осъществяването на- запланираното мунистйте в Сърби- в борбата за об- 
равнище на. промишлено производст- шествено-икономическя во. в- забавянето на ръста на всички шествено икономическа
видове потребление, увеличението 
износа, намаление на платежния деФи 
пит, установяването на по-благоприят-

де на комунистите за един 
ство по всички въпроси 
Никола Любичич изтъкна 
че трябва да се борим за 
единството на работничес

учеше другарят Тито.
Трябва да се изхожда 

от това, каза Любичич 
че основата на братство
то и единството на юго 
славските народи и наро 
дности се състои в един
ството
ческата
лата страна. Поради то
ва трябва да се направи 
всичко ■ възможно за ре
шаването на въпросите 
чрез договаряне и осъще
ствяване на договореното 
с постоянна борба срещу 

до икономическото, култур
ното и всяко друго затвар 
яне.

стабилизация
върху основите на социалистическото 
самоуправление", изнесен от д-р Тихо
мир Влашкалич, председател, на ЦК 
на СКС. се дава пълна възможност на 
присъствуващите делегати и гости в ра 
зискванията да посочат предстоящите 
задачи.

на
вече от миналогодишните 
резултати, и то на коцвер 
тибилния пазар.ни отношения в разпределението 

дохода и личните доходи, а се увели
чава. и участието на стопанството 
общото разпределение на обществения 
продукт/

Една от най-важните акции и за
дачи на Съюза на комунистите в най-широките народни маси 
Сърбия в изтеклия период беше по-ус- продължи по Титовия път

на • социалистическо
на братство и единство и

потвърдената задружност на всички на
ши народи и народности.

на
Участвувайки в разго 

вора, Никола Любичич 
най-напред изтъкна, че в 
момента нашата страна 
се намира в затрудено 
положение.

в
работни- 

класа от ця-
на

Съществува ясна насока сред чле,- 
новете на Съюза на комунистите и

да се 
по ПъТя 

самоуправление 
исторически

— Добре ще бъде, каза 
Любичич, ако 
те, през които сега мина 
ваме ни помогнат да 
мерим и отстраним прйчи 
ните, които доведоха 
това и да се организира
ме по-добре, намирайки

кореното Развитие на недостатъчно ра 
звитите краища, а в реализацията 
тази задача УКРепваще единството 
задружността на народите и народнос
тите в СР Сърби» и в цялата наша

тРУДности-

Борис Костадинов
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НЛ 18, 19 И 20 МАИ В САРАЕВО 
В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА СЕ СЪСТОЯ ОСМИ КОНГРЕС НА СК

РЕШИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 

ШОУПРАВНТЕЛННЯ ПЪТ
1," «с? Ж" „Е„«
дишен мандат избран ХАМДИЯ ПОЗДЕРАЦ а 
БРИГИЧТаР "а Председателството на ЦК ИВАН

херцеговските комунисти 
е залог, че приетите кон 
гресни документи, пре
ди всичко Резолюцията 
на Осмия конгрес, с уси 
лията на 400 000 члено
ве на Съюза на комунис
тите в Босна и Херцего 
вина и всички трудещи 
се и граждани в тази ре 
публика, ще бъдат претво 
рени във всекидневна ак 
Пия- В тази насока кон
гресните поръки и заклю
чения ще бъдат голямо на 
сърчение за още по^усиле 
на работа и по-отговорно 
действуване на всички, 
субекти, на обществено- 
политическия живот в СР 
Босна и Херцеговина.

Момент от заседанието на Издателските 
на „Братство"

В изключително 
жателните

съдър 
разисквания, 

които се водиха на плену 
мите и

ПРИЕТ ОТЧЕТА ЗА 1981 И ПРОГРАМНАТА 
ЦЕПЦИЯ ЗА 1982 ГОДИНА В ИЗДАТЕЛСТВО 
„БРАТСТВО”

Това идейно-политичес- 
ко единство на босненско

заседанията
конгресните комисии___
бено се изяви идейно-поли 
тическото единство на ко 
мунистите в тази релубли 
ка и определението им за

на
От 133 членове на 

новоизбрания ЦК на 
СК в БиХ 46

осо По-голяио внимание към 

усилията на трудовия човек
са ра

ботници в непосред
ственото производст
во и 4 селскостопансамоуправителния, Титов 

пт,т в по-нататъшното раз 
витие на социалистическа 
самоуправителна Югосла 
вия.

ски производители.
Председателство

то на ЦК на СК в 
БиХ са избрани два 
ма работници.

В

Широко воденото публи то и другй забележителни 
чно обсъждане по отчети исторически дати. 
те на изданията на „Брат Сумирайки разисквани 
ство" през 1981 и програм ята и оценките на изда- 
ната концепция , за 1982 
година приключи тези 
дни с провеждане на засе 
Дание на Централния из 
дателски съвет. Обща 
оценка е, че и „Братство", 
и ..Другарче", и списание 
„Мост" през изтеклата го 
дина с усп^х са изпълни 
ли отговорната си общес
твено-политическа задача 
И в трите издания — в 
седмичника .Братство", в 
двуседмичника „Другар
че”, както и в списание 
„Мост” и книгоиздателс- 
ка дейност не е имало не 
сполуки, а че са били на 
пълно в съзвучие с полити 
ката на Съюза на комуни 
стите, като постоянно са 
давали съдействие на ме 
роприятия за осъществява 
не на стопанската стаби 
лизация във всички пори 
на обществено-икономи-

телските съвети в „Брат
ство”, „Другарче" и 

„Мост”, Централният 
дателски съвет, председа 
телствуван от Илия Пет 
ров прие отчетите за ра
бота на изданията за 1981

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ В ДИМИТРОВГРАД
ИЗ-

СТАБИЛИЗАЦИЯТА ИЗИСКВА И 
ПЪЛНА ИНФОРМИРАНОСТ и програмните концеп

ции за 1982 година.На проведеното на 20 
май заседание на Полити 
ческия актив на комунис
тите
производители в Димитров 
град, бе обсъдена инфор
мацията за стопанисване 
то на димитровградските 
стопански 
през първото тримесечие 
на годината- Встъпително 
изложение във връзка със 
същото изнесе Милан Ка 
ладжиски, началник 
стопанството в Общинска 
та скупщина. Покрай дру 
гото той подчерта, че въ
преки затрудненото снаб
дяване със уровини и про 
изводствени 
недостигът 
средства за оборот и из
казаните от някои органи 
зации загуби, през първо 
то тримесечие на година 
та димитровградското сто 
ланство осъществи поло 
жителни делови резулта

10 794 000 динара. Същата 
по отношение на минало-

щият по отношение на 
първите три месеца от ми 
палата година е увеличен 
с 71,3 на сто. Същевремен 

изразходвани 
470 972 000 динара и отчи
тат увеличение от 81,6 на 
сто. Това пък е имало от 
рицателно влияние върху 
икономичността на стопа 
нисването и същата в сра 
внение със същия минало
годишен период е намале 
на с 8,6 на сто. Чистият 
доход
115 240 000 динара и е уве 
личен с 50 на сто- За раз 
ширение на материалната 
основа на труда и за ре
зерви
42 730 000 динара и тези 
средства са увеличени със 
125 на сто, а най-голяма 
заслуга за това увеличе
ние имат ООСТ „Младост" 
(Конфекция „Свобода"), 
„Търгокооп", „Балкан” и

В уводното изложение 
което направи директо
рът
Дактор на „Братство" Бо 
рис Костадинов, изтъкна, 
че трудещите се в изда
телство „Братство" прие
мат направените забележ 
ки във връзка с работата 
през изтеклата година, ка 
то е направен извод зана 
пред да се положат още 
по-големи усилия за из
пълнение на набелязаните 
задачи.

Занапред ще се полагат 
усилия трудещият се чо 
век да бъде в центъра на 
вниманието. Отделно вни-

годишната е увеличена с 
19 на сто- Загуба са отче
ли: „Циле" — 3 068 00 ди
нара,
3 489 000, „Изградня" — 
3 568 000, „Пекара” — 
329 000, „Комуналац" — 
281 000 и Ветеринарната 
станция — 59 хиляди ди-

непосредствените и гл. и отговорен рено са
„Нишава”

организации

нара.
Както бе посочено в 

информацията в уводното 
изложение и в разисква
нията с цел да се премах
не това състояние в орга- 

стопанисвали

по
навъзлиза

низапиите 
със загуба, нужно е всич
ки субекти максимално

ческия живот У нас.
Разискванията, водени 

в организации на Социа
листическия съюз в Ди
митровградска, Босилег- 
радска, Бабушнишка и 
Сурдулишка общини във 
воъзка с изданията на 
„Братство”, че още не са 
изчерпани всички възмож 
пости и че може да се 
направи още много за 
внедряването на делегат
ската система и развитие 
то на социалистическото 
самоуправление във всич 
ки пори на живота и тру 
да. Значително място 
своите страници 
нията на„Братство” са да 
ли на
дейност и па предизбор
ната и изборна дейност за 
делегати и делегации. В 
това отношение в. „Брат 
ство" е изпълнил и отдел 
па програма, приета от 

Междуобщин- 
оката конференция на Со 
циалистическия I 
Ниш и Лесковац.

Всички 
дателство

отделениматериали, са
да се застъпват за спазва
нето на икономическите 
закономерности. При то
ва още по-сериозно тряб
ва да се преразгледат въ
трешните резерви, като 
изцяло се осъществяват 
мероприятията по иконо
мическата стабилизация.

В разискванията, в ко
ито взеха участие почти 
всички членове на актива, 
обаче се посочи, че инфор 
мирането на трудещите се 
все още не задоволява. 
Както подчерта Живко 
Виденов, въпреки че прн- 
ключава и второто триме 
сечие в пито една органи 
запия не е обсъдел триме 
сечиият баланс на стопа
нисването. Имайки пред
вид, че информирането 

-има твърде важна роля, 
обществено - политически 
те организации в органи
зациите на сдружения 
труд, както бе подчерта
но, трябва Да изпълнят ро 
лята си и занапред за ре
зултатите, успехите и тру 
дностите трудещите се да 
бъдат осведомявани. Всъ
щност това е и едно от 
условията за премахване 
на субективните слабости.

А. Г.

валутнина мание ще се посвети 
по-нататъшното развитие 
и внедряване на братство 
то и единството между 
всички наши народи 
народности, 
та и пр.

Изтъкнато беше, че 
„Братство" ще трябва по
вече внимание да посве
ти на теми от югослав
ско значение, като помес 
'гва материали за успе
хите и на другите народи 
и народности навред по 
страната.

Резултатите, които са 
осъществили „Братство" 
„Другарче" и „Мост" през 
изтеклата година са пос
тигнати благодарение 
ягането на колектива на 
издателството, 
сто пъти е изправено и 
пред Финансови 
пия.

И от началото на нас
тоящата година Издател
ството е имало проблеми 
с обезпечаването

на

и
задружност

Димитровград".
Обаче въпреки положи

телното стопанисване 
целокупното 
шест
сдружения труд имат за
губа и същата възлиза

ти.
наПрез посочения период 

организации стопанство,стопанските 
в общината са осъществи 

доход от 
626 261 000 динара и съ-

н аорганизации
общли ма

на
изда-

На посещение в Кумровец и Белград предконгресната

7000Дина стреляха над 
хиляди невинни гражда
ни и ученици. В Кумро
вец те посетиха родната 
къща на другаря Тито, а 
в Белград Мемориалния 
комплекс „Йосил Броз Ти 
•го" където пред вечния 
дом на великана на сто
летието и твореца на бра 
тството и единството и 
задружността на нашите 
народи и народности сс 
поклониха и почетоха па 
метга на вечния ни учи

През миналата седмица 
курсантите от третия ви 
пуск на 
школа на Общинския ко 

СКС в Босилег-

зал
Политическата което че-

страца цамитет на
рад направиха тридневна 
екскурзия като посетиха 
няколко градове и истори 
чески места в страната

затрудне-
съюз в

издания па из- 
..Братство — 

„Братство”, „Другарче” и 
„Мост” сънно в програмна 
та си концепция за наето 
ящата година

на сред
ства. Преди всичко, Някои 
общини, не 
време сумите,

Между другото те посе 
тиха Спомен парка „Шума 
рице” в КрагуеваН, исто
рическия свидетел на зло
деянията на фашистите и 
домашните предатели кои 
то на 21 октомври 1941 го

са превели на 
получени 

за рсализирацо на провра 
мните концепции на 
дацията.

осъществя 
ват програми по чествува 
пе 90-годишиицата нз-тел. от ро
ждецието па другаря Тцм. я.

М. А.
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ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИИЗ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕЦ „ВЛАСИНА" — 
СУРДУЛИЦА Липсата на материали 

забавя производството
ВъЗПРОИЗ- чие е изпълнен. Общо за 

планувано е да се произ- 
150 634 микромото-

Работят за последния 

квартал
* ОСТРИЯТ НЕДОСТИГ НА 

ВОДСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ ДОПРИНЕСЕ ЗА 
ЧЕСТИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО- в Д ^ 
ТО В ООСТ „ПЕТИ СЕПТЕМБАР” И ПРЕДИ- ^ зд7 

ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕ-

Към средата на май Власинските водоцен- 
трали изпълниха плана за последния квартал 
на настоящата година. Именно до 12 май са 
произведени 223 милиона киловатчаса електро 
енергия, което е с 56 милиоиа по-малко от 
годишния план-

са реализирани 
, което ще рече, че 

планът е реализиран с 67 
па сто. На купувачите оба 

доставени 114 966 мц

ЗВИКА ЗАГУБИ 
ЧИЕ

че са
кромотори ,тъй като една 
част "е реализирана от ми 
налогодишното

Значителното преизпълнение на плана да- 
за осъществяване на добри Й-де възможност и 

финансови резултати. Общият доход е увели
чен в сравнение с предишната година с 
39,27 на сто, доходът с 27,9, а чистият доход 
с 36 на сто. Личните доходи са увеличени 
за 17 на сто. За разширяване на материалните 
основи «а труда са отделени средства в раз- 

42 824 000 динара, което е с 43 на сто

1шш произвол 
така че общо пла-I ство,

‘ Чът за тримесечието е из 
I пълнен със 76 на сто.ш

Подобно е и с останали 
те видове продукция. Та
ка например запланувано 
е производството на 51800 

стъ.клочистач-

щЖШтмер от 
повече от лани.

Акумулацията на Власинското и Лисинско- 
то езеро е достатъчна за работа на 
агрегати през следващите три месеЦД — из
тъкна председателят на деловия отбор Миодраг 
Ристич. — Всичко това ще допринесе Власин
ските водоцентрали в Сурдулица да постигнат 
нов рекорд в производството на електроенер 
гия. Именно, досега рекордна бе 1980 година, 
когато са били произведени 324 милиона ки 
ловатчаса електроенергия, а за .настоящата го
дина се очаква производство от 350 до 400 
милиона киловатчаса.

щ
й-'всички - мотори за

ки, а са реализирани 
ЯИ 31 736, относно заедно със 

38 404.

ш ' %5-
. ■ залежалите стоки 

% Планът пък за мотори-ох- 
| ладители за тримесечието 
* е 67 050 парчета, а са про 

изведени 45 662, 
със залежалите от мина- 

продукдия

ШШ ' ь ^>5 ШЯДш
„5 септембар”: още по-го; яма мобилизация на силите

Неуредиците на пазари- на. Подобно е и с остана 
те за възпроизводствени лите коопериращи основа- 
материали, както и нере ни организации на сдру- 
гулираното (донеотдавна) жения труд. Поради иедо 
разполагане с валутни ставка на магнитни сег- 
средства, предизвика сери менти от „Еи Ферити" 
озни нарушения в произ Земун 12 дена не е рабо- 
водството на фабриката тила монтажа на мотори- 
за авточасти „Пети сеп те 13 ГМ. Също така по 
тембар" в Сурдулица. От ради липса на колектори 
делни линии са имали за за моторите 13. ГМ проце- 
стои и по няколко седми са на производството е би 
ци. Така например пора- ло прекъснато 5 дни и 
ди недостиг на елиси мон т.н.
тажната линия не е рабо Всичко това зле се е 
тила 51 дена. Причината отразило върху стопанска 
е, че ООСТ „21 актобар" Та ДейноСт на тази оонов 

1л по на организация на сдру- 
вместо да достави 3 жения труд: нито физиче
е доставила само 14 850, ският, нито финансовият 
или 42,60 на сто от пла- дял за първото тримесе-

докато

логодишната 
общо са доставени 56 323 
бройки.

Всичко това е 
ло ООСТ 
бар" да не изпълни свои
те задължения нито към

СТРОИ СЕ РИБНИК
Власинските водоцентрали строят рибник 

долината на река Върла. Капиталовложени
ята в 13 басейна за отглеждане на мади на
стърви ще възлезат на около 3,37 милрона ди
нара. Строителните работи изпълняват работ- 

строителната трудова организация

повлия-
,Пети септем-в

купува-чуждестранните 
чи. Счита се, доколкото 
приливът на възпроизвод- 
ствените 
преустанови и 
нормално снабдяване, пла 
нът за полугодието щемо 
же в общи черти да се 
догони. Това изисква оба
че още по-голяма мобили
зация на силите, съзнател

ници
„Зидар" от Сурдулица.

Годишно тук ще се отглеждат от 50 до 
100 хиляди млади охридски пъстърви, които ще 
бъдат пускани във Власинско и Лисинско езе
ро. Това ще допринесе да се възвърне рибния 
фонд във Власинското което преди петнадесе
тина години беше изключително богато.

от

материали се 
започне

С.М.
БОСИЛЕГРАД: но отношение към труда 

и повишаване качеството
Ст. Н.Дефицити за неспокойствие на изделията

В изготвения анализ на 
финансовите резултати на 
стопанските организации 
на сдружения тРУД в Бо 
силеградска община през 
първото тримесечие на 
настоящата делова годи 
на се посочва, че стопа
нисването им, не е в у ни 
сон със Закона на сдруже 
ния труд и утвърдените 
отношения в разпределе
нието на общия доход, до 
хода и чистия нохоД. 
посочения период пре
вишено заплащане на ли 
чни доходи са отчели В е 
теринарната станция 
088 динара), „Слога” (548 
402 динара), „Изградня"
( 2 929 323 дин). Същевре 
менно превишено запла
щане за съвместно и об
що потребление са отче
ли: Ветеринарната стан
ция (704 дин.), „Услуга” 
(22 228 дин.) и Общата 
служба при Комбината 
(36 846 динара). Тези фак 
ти показват, че икономи 
ческата стабилизация все 
още не. е залегнала в сто
панисването на организа
циите,-на сдружения труд 
в босилеградското сто
панство-

Общият доход в стопан 
ските организации през

първите три месеци на 
тази година възлиза на 
109 940 000 динара и съ
щият с 30 922 000 динара 
е по-голям от тоя в мина 
лата година, относно с 
39 на ехо. За осъществя
ването на тоя доход са 
изразходвани 81 417 хиля 
ди динара и в сравнение 
с тези на миналата годи 
на са по-големи с 32 на 
сто. Осъществен е доход 
от 28 524 000 динара и съ 
щият с 11 396 000 динара 
е по-голям от юя през из 
теклата година или с 66 
на сто- Чистият доход съ 
що така бележи увелцча- 
не с 60.на сто и възлиза 
на 26 334 000 динара- Бро
ят на заетите е увеличен 
с 15 на сто и числото им 
възлиза на 774 души.

Според анализа «а фи
нансовите резултати за 
първото тримесечие загу 

отчитат ООСТ „Нап
редък” (133 019 дин.)
ООСТ „Изградня” (4 395 
852 дин.) и Автотранспорт 
ната организация (1090 
875 динара) или общо за 
губата възлиза ща 5 619 746 
дин- и същата с 1 511 162 
динара е по-голяма от та
зи в миналата година-

М. я.

В ООСТ „ЛИСЦА” — БАБУШНИЦА

Трудностите продължават...
ПОСТИГАТ 

РАЗХОДИТЕ СА НАМАЛЕНИ С
* ВЪПРЕКИ ТОВА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИПОЛОЖИТЕЛНИ 
45 НА СТО.

та година е увеличен с 30 
на сто- Съобразявайки се 
всекидневно с трудности 
те, трудещите се с обще
ствено-политическите си
ли начело, са предприели 
една твърде важна задача 
— възможно повече да 
намалят .разходите.. Същи 
те са йъзлезли на 4 .370 984 
динара, т-е. с 45 на сто 
са по-малки от запланува 
ните. Доходът и чистият 
доход са реализирани с 
по 80 на сто от заплану
ваното, като, доходът въз 
лиза на И Т25 997, а чисти 
ят доход на 8 216 851 
Въпреки затруднените ус 
ловил на стопанисването, 
благодарейки преди всич
ко на пестенето, във фон 
довете
2 579 424 динара й тези 
средства по отношение 
на миналогодишните са 
увеличени дори със 133 
на сто. За лични доходи

са разпределени 5 642 712 
динара, т.е. 69 ца сто от 
заплануваните, а средни
ят личен доход възли
за на 7635 динара. Да до 
бавим, за всички трудещи 
се в обществения стол на 
организацията е обезпече
на топла закуска. За съ
щата дневно заплащат са 
мо по 3 динара.

През първото тримесе
чие на настоящата дело 
ва година трудещите се в 
ООСТ „Лисца” в Бабушни 
ца (работят 220 души, пре 
димно женска работна рь 
ка), вследствие липсата 
на суровини и произвол 
ствени материали са на
малили физическия обем 
на производството с око- 

20 на сто. Но докато 
от една страна не са има

В

(17

ло В организацията изтък
ват, че проблемът с мате
риалите и занапред про
дължава понеже снабди
телите им, какъвто е на
пример „Весна” от Ойени 
Це нередовно ги снабдя
ват-
Поради недостиг на про- 

материали

ли възможност да ползу
ват всички производстве
ни мощности, осъществя
вайки мероприятията по 
икономическа стабилиза
ция, на друга — те са осъ 
ществили положителни де 
лови резултати.

Изхождайки

ба дин.

изводствени 
през януари всичките :ра- 
ботници са били на 6-дне 
вна почивка. Поради съша 
та причина от началото 
на този месец средно по 
20 работника на ден не
работят.

от посоче
ните трудности общият 
доход е осъществен със 
72 на сто от запланувания 
и възлиза на 17 014 835 ди
нара, а по отношение нт 
същия период на минала-

са внесени

В. Б.
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БелградИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Бъдещето не се трябва И да знае кои вълни хва
ща „поколението със слушалки 
на ■ Ушите. пък да проникне със 
своята програма. Ако не 
те, това вече правят други, както 
вече се уверихме.

а тези и за всички остана
ли проблеми на младите не 

може да се говори извън 
ста на действуването на 
на социалистическата младеж ка
то' най-широк фронт па социалис 
тическото определение на младо 
то поколение.' Младежката орга- 

. низация не се е оспособила да 
се изрази като реална идейно- 
политическа сила, която ще отго
варя на исканията на младите и 
ше оправдае своето място в по
литическата система и във фрон 
та на организираните сили- Ьез 
изнамерен метод и съдържание 
на работата, о/не повече без сила 
реално да влияе за решаване на 
жизнени™ проблеми на младите 
ССМю
на младите при реалната опасно- 
ст да вегетира като прост елеме
нт на политически протокол. Гол
яма част от отговоргфстта за сла
бостите принадлежи на непреодо 
ляното старо съзнание V голям 
брой чланове на СК, които младе-

К искат

А енят на младостта е праз
ник изтъкан от най-хубавите сим
воли, които имаме: Тито и млади
те. май и щафетата. Тазгодишни
ят Ден на млядосхта е и деветде
сетият рожден ден на другаря 

. 1ито. И без Тито между нас, той 
остана онова което беше — маци 
фестация на свързаността на Ти- 
товото дело и мислите му с иска
нията на младото поколение, кое 
то тича своята отсечка на Щафе
тата на младостта, манифестация 
у а предаността и любовта към Ти 
то внедрени в нашите народи и 
народности. Но. тазгодишното че 
ствувдне н.я Д?ня на младостта 
поради повече причини надмина-, 
ва своето основно значение и 
прераства в своеобразно, може да 
се каже, плебисцитно потвъ.ржде 
ние, че нашата младеж, работни
ческата клаС2. и -Съьозът на юго 
славските комунисти пазят споме 
на 3^ Титовата личност и делото 
му и решително продължават со 
циалистическото самоуправцтел- 
но развитие по Титовия път- Това 
потвърждават средите с Щафета

контек-
Съ-юза

остава извън интересите

жката организация виждат като 
трансмисия и от която се търси 
главно да организира трудови ак
ции и чествувания на Деня на мл
адостта. Нейна собствена отговор 
пост е, че все повече бюрократи 
чески се изопачава и свежда на 
форуми, че своето мощно полити 
ческо оръжие за аргументирано 
и ефикасно поставяне на пробл 
емите на младите 
та система — не ползува достагь 
чно. че младежките

та на младостта във всички мес
та по страната където мина 
това нещо решително изразиха 
проведените конгреси и конферен 
циите на СК в републиките и 
покрайнините-

делегатска
За отношението на Тито към 

младежта и ца младежта къ-ч Ги- 
то, почти всичко е казано, а пак 
изглежда, като че ли не е до
статъчно казако. Днес, това чув
ство е по-силно отколкото кога-
то и да е. по-оано- Отношение- пвеетш в това време, мо
то на Тито към младите преди сейки бремето на ъсички обще
всичко значеше диалектическо ствепн затруднения,
разбиране на революцията, която от дилемите и търсенията на об
у младите не търси само своите псегвото и от своите съшевремен
последователи, но сили. които ше но младото поколение има пра-
я развиват по-нататък по мярката по на творческо недоволство, но
на своите визии и искания, над- не на деФитпзъ-м и резигнация, на
минавайки своите резултати. То- очакване някой друг да му реша
ва бе отношение на безгранична Снимка: Никола Янчич ва проблемите и Дарява обеща-
вяра в силата и готовността на развойните плацове и избора ма же горчиво да излъже. Казваме: ното бъдеще. Да се последва Ти 
младите да понесат най-тежкото технологията, а образователната нашата младеж е определена# за товнят път. значи смело изправя 
бреме на всички начинания. да пол-щика най-после да се сьгласу самоуправителеи социализъм. Ис- 1,0 поед трудностите, които има 
..шУРМУват небето", вяра която ва с исканията па сдружения тима е това. по-точно казано, ме 11 последователно изпълняване 
младежта никога не изневери, труд. Цехът па стабилизацията ие касае се за най-гол яма част от на задачите, които се задава конти 
Затова Тито безброй пъти изтъ.к- Трябва да платят младите школу- младите. Но. този Факт взимаме 11 Уитегьт на революцията. Във. 
ваше. че младежта е бъдешето ваци кадри, които търсят рабо- като нещо дадено, като нещо ко всички преломни моменти на йе
на страната и че страна, която ха Те имат и знание и ентусиа- сто само по ссбс си идва- Забравя торията Тито най-вече разчиташе 
има такава младеж ие трябва да Зъм, което толкова недостига, на ме. чр трябва да се борим за все на младите. Днес, изглежда, ка 
се грижи за своето бъдеше. стабилизационните мотори па ки млад човек, да го спечелим за т0 че ли ци недостига това титов

стопанството, обществото като Дя идеите и погледате, да възприеме ско Доверие в младите, в тяхна- 
азбира се, в бъдещето се вли- ло Предизвиква оправдано медо- пашата хуманистическа система та сила. знание и искане да заво 

Ц&Оа през широкото поле на на ВОлствис фактът, че и проекторе- на стойността- и мисловния апа- ювават бъдещето. Те би трябва- 
сТояшето... А това настояще золюдията на XII конгрес на рат. Не сс касае за идеологиза- ло ^ Тито да възприемат храб- 
мислим на обществено-икономиче- сюК тези парливи въпроси по- ция, по за една цяла възпитател- р°стта. Решителността и яснота 
ската позиция, жизнените и тру- схаВя меко, с езика на незадъл- по-сбразователна процедура »а 1а на определението, че с Револю 
довите условия, възможностите Жавашо обобщаване- Конгресът прогресивна пооминенция- циоината оорба да осъществяват
за творческо и трудово участие Сг.-ш0 хака би трябвало по-дълбо- историческите цели на Работниче
във всички обшественО-политичес- ко да осветли явлението на «а- Така пи се случва, че контра- ската кдаса и вд народите и наро 
ки решавания на младите — е маЛена застъпеност на младежта революционните събития в Косо- -ДнОгтите, към които принадле- 
таковя че предизвиква някои не в Делегататскйте структури, коя по разбиват иа пух и прах това Жат* 
мяпхеи неловолегвия. При ооеза- се вИДя в два та предходни из огледало. Учудване и въпроси как тт
тел ното му зачитане на -усилия- бори, а има много причини да бе възможно. Колко-го и да бе Цека остане максимата: общес 
тя койтп обществото полага, при Се ГОвори за о!Де присъствуващия болезнено това. трябва да приз- гво което има такава младели, не 
всички разбирания за изшиочител патерНализъм и оживелото сек- наем. че това дето една ме мал- Т^ова да се грижи за своето бъ 
по гложиитг икономически проо ханСко отношение към младите, ка част млади бе завербуваии и Дете. По да я Допълним с още 
лами г кпито се срешаме. младо които не е имунен и Съюзът се отлъчи ма вражеска страна еДиа: общество, което има бъде 
то поколение Ие може никак да а комунистите. поел став ял яда повече поражение има. със себе си младежта. Со
ттигмг птучтьлго време Наличната ма Съюза па комунистите оТкол- Циалистическото самоуправление,
инертност с която обществото се дворът на фразата и свое КОто успех на предентистите и и единството.
отнася към основния човеЩКИ и ^образната митомаиия пс ъР‘ националистите. Поука трябва да па бяхп ^ >С1!;<2ЯоДаТа * ^нто — то ся поя пгеки чо- ■ /.рпчибилитетът па съвремен- ^ у 14 1 Дс‘ ва ояха И остават идеалите ня
политческп въпрос^3 се рабо. * с® лад човек. Такова обръща- се извлече. Съюзът па комунис- ито младото поколение потвъР 
•га и жилиш! 'Политиката по на- "" към него ие с ефектно, а от тнтс и преди всичко Съюзът па ^»ва себе си и завоювала своето 
станяваде Та6 работа %Рябва Да стРг№,а да се Държи пред се. социалистическата младеж тряб-
въшурие своите елементарни кла и разхубавената картина мо ва да бъде с младото поколение,
сово хумацни белези, да зале* с

делегащш и 
делегати по правило са най-мал
ко активни и храбри.

разтерзано

незавн

Паиче Зафнровскн
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Значи ли това, че е желал 
Председателството да се оспо- 
соби за колективна работа и 
когато не бъде вече учасуву- 
вал в работата му- Инак той 
бе много за_ут с тази идея и в 
обществеността често говоре
ше за това.
— Точно е. често говореше за 

колективната работа. Предупоеж 
даваше, че в условията Иа лидер
ско поведение на отделни хора 
не може да има демократизъм п 
работата на форумите, нито мо
же да се изяви творческата'иии 
ниатива и отговорността на всич 
дп негови членове. Той считаше, 
че в борбата за социалистическо 
самоуправление такава творческа 
инициатива и отделна и колектив 
иа отговорност на всички члено- 

- ве на Форумите има изключител
но голямо значение, особено в 
многонационалната общност как- 
ваго е нашата- Затова и считаше 
че не е достатъчно само вербал
но да се осъжда лидерското по
ведение. всемогъшиетО на отдел
ни хора, форуми и подобно, но 
че трябва да се изнамира-т и ре
шения в системата за осуетяване 
на такива явления- Оттам и него
вата идея за колективната рабо 
та и едногодишния мандат-

Има мнения, че след Тито 
решенията се приемат по-бавно 
и по трудно, отколкото бе слу 
чай за живота му. Народът в 
голяма степен, а и масата ко
мунисти, тоаа приписва на ав
торитета на другаря Тито и 
неговата способност по-лесно 
да намери синтеза на различ 
ните интереси. Какво вие мис
лите за това?

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮБЕСЕДА С ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ, ЧЛЕН НА

Нашият югославски кораб 

твърдо държи Титовия курс — Тито беше огромен автори
тет за всички наши народи и 
народности, за всички хора в 
югославските форуми и във фо
румите в републиките и покрай
нините. пак и неговата дума се 
уважаваше, имаше голяма сила. 
От друга страна, Тит0 като ви- 
зионер. като човек с огромен 
,опит в изграждането на нашата 
Федерация, в приемането на ре
шенията. в нея от първите дни 
на създаването й и като дългого
дишен председател на СЮК да
ваше непосредствен значителен 
личен тшнос за изграждането на 
най-важните решения. Всичко то
ва допринасяше на процеса по 
съгласуването и качеството на ре 

— След като се запознаваше с шенията, които се приемаха-

Деветдесетогодишнината от рождението на Йосип Броз Тито бе повод за разговор който е, 
другаря. Видое Жаркович - дългогодишен Титов сътрудник в Председателството на СФРЮ — води 
заместникът главен и отговорен редактор на „Комунист" Джуро Джурашкович

Вие сте член на Председа- осъществяване равноправието на лите сътрудници той също прекар 
телството на СФРЮ от осно- народите и народностите, се ста- ваше много време в консултации 
ваванетсг му. тоест от 1971 го- рае за съгласуване на съвмест- договарян^. И в това се изразява 
дина. Първите три години ка- ните интереси на републиките и ше тежнението му в Председа-
то председател на скупщината покрайнините, в унисон с тяхна телството да развие колективна
на СР Черна гора въз основа та отговорност за осъществяване работа,
на поста си, а от 1974 година на правата и длъжностите на Фе
бяхте избирани за член на церацията- 1
Председателството на СФРЮ в Тито девет години като прези- 
два мандата. Как и колко Тито дент на Републиката съшевреме- 
приживе влияеше на това, че нна и * председател на Предсе 
Председателство1*^? успешно да дателството на СФРЮ. Т0й желае 
се оспосоои за функцията на Председателството ох;е за жи 
колективен шеф на държава- в0'та му да се оспособи за из-

Дали нешо от тези 343 часа 
контактиране с 1ито, а касае 
Се за ролята на Председател- 

Ви е остана-ството^ специално 
до в спомените?

пълняване на тези функции, поне- предложението да се свика заое- т 
— .Председателството, както же същите с преставане на фуц- дание на Председателството й се ' 0гоб н^пгя^Р?1И^а ™

се знае е основано по Титова кцията президент на Републиката запознаваше с дневния Ред, той „щТД’ еН°пКОГат° Се к1сае" 
инициатива. Когато през 1970 го съгласно Конституцията, тр^ва, — доколкото се касаеше за въп- “ *въпроси, осооено 
дина „обосноваваше своята идея ше Да се пренесат на Председа роси със стратегическо значение ПЛ-По.,' ,,бб11б. съществено се ка

телството ма СФРЮ. — най-често настояваше да ка- саеха за материалните отношения
съставено - . '-'е какво мисли за тях Но при Републиките, и цокрайни-

От представители на всички ре- ТИТОВИЯТ СМИСЪЛ ЗА КОЛЕК- това Не пропускаше да подчер- ни»е- У-читаше, че нито той. ни- 
публики и покрайнини — ще бъ ТИВНД РАБОТА И ДИАЛОГ тае: това трябва добре да се об- ТЯ к.°и и ЛЯ е отделен човек ня-
де важен фактор на стабилност- „ ' съди от Председателството, пък , .а80 да -пресича .но че ре-
та на нашата общност, от първия Своите програми Председател- заедно ше видим какво дефипи- Щението тРяова да се търси съв- 
ден на учредяването му, а осо- ството утвърждаваше заедно с -тивпо ше направим. местно, чрез диалог, със сърласу-
бено в бъдеше. Очевидно е, че с Тито. Всички здседания се подго- ване на интересите-
това подчертаване той е имал твяха с_ негово съгласие. На гол- Само в един случай наблегна 
предвид необходимостта, че с не- ям брой заседания иа Председа- Да пренеса до Председателството
говото отиване от функцията пре телството и почти на всички за- Да се застъпи за становището та- ше върху диалектическото един-
зидент на Републиката възможно седания на Съвета за народна от- ка както той го бе формулирал Ство на отделните и общите ин-
по-безболезнено да се пренесе, Фуц брана на Председателството на тереси
кцията на шефа на държавата на СФРЮ лично председателствУва- Винаги ще умереше време в рес' в к°йто не се съдържа
колективен орган — Председател ше, а на останалите заседания съшия или на следващия ден да отделният интерес на републики-
ството на СФРЮ. г0 заместваше подпредседателят ме приеме да го запозная как е те и покрайнините. Разбира се

Изхождайки от това. Тито за- на Председателството. Но и за за преминало заседанието. какво не Цялостно, не без остатък. А от 
едно с Едвард Кардел активно ключенията от тези заседания Ти- Председателството мисли по опре д°Уга схрада. подчртаваше и то 
участвуваше и в конституционно то желаеше и биваше изчерпател делени въпроси и какви заключе- ва' Че обшият интерес не може 
то внедряване на Председател- но осведомяван от страна на под чия е приело. Да се постигне ако всяка репуб-
ството, в- утвърждаване на него- председателя на Председателство лика търси нейният интерес без
вите компетенции, състава му и то най често чрез непосредствен Как съобщаваше своите остатък цялостно да се
начина на учредяване. разговор -с него. критически забележки? зашото с това ше се накърни ин-

От първия ден, Председателст- Колко бяха чести контактите и торееът на някоя друга републи-
вото е замислено и конципирано. на президента Тито с подпредсе- -■ Непосредствено. Тито не Ка. 
не само като хяло което представ дателд и членовете на Председа- °°ичаше да заобикаля- Своето мие „
лява СФРЮ в страната и в -чуж- телството най-красноречиво, на- 11116 изразяваше непосредствено 1с>й имаше голямо разбиране
бина, и което е най-висш орган пример, говори факта, че аз по по сю™ начин в диалог при ?? °таелните проблеми и специ- 
на ръководенето . и командуване- време на едногодишния мандат ка КОедо събеседника си равноправ- личностите нз всяка република и 
то над' въоръженихе сили в мира то подпредседател прекарах с не- 5° третираше, куражеше го

та?

той специално подчертаваше, че 
Председателството .

Той последователно отстоява-

няма съвместе.ч инте-
и

приеме,

--------- -...... .........-- — —^ „с- _ - -----------V, сво- покрайнина, обаче в
и .войната, което има непосред- го общо 343 часа — докладвайки 00Ду° Да се изясни по определе- съвмес.тните интереси, 
ствена компетенция в областта му, участвувайки заедно на засе: ни въпроси. ■

изитгатнв Следователно, след Тито оста- 
„ иахме без^ голям авторитет и без'

човек, който можеше неоценимо

рамките на

на външната политика и защита- данията. които той ръководеше
та на конституционната система или присъствуваше. по време на спокойно храбрейки 
но и като тяло. което в рамките почивките като негов гост и '
на своите правя и длъжности, за други обстоятелства. И с остана-

Своите забележки
„ _ събеседни-
в ка и той свободно да казва 

во мисли. как-
(На 3-та стр.)
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Беседа с Видов Жарковкч, Председателството на СФРЮчлен на
(От 2-ра стр.)

С Тито заедно, с конституции- ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОИТО ВО- републики и покрайнини, но и са 
много да допринесе за ината реформа от 1974 година ние ДЯТ КЪМ СТИХИЙНА РЕВИЗИЯ моуправителна общност на тРУД°
не на колкото е възможно Дърлихме дългосрочната копнел НА’ КОНСТИТУЦИОННИТЕ вите хора и граждвн™е'рЧ,С1Т°®5
бри решения. С това Д ци* по изграждането на нашата РЕШЕНИЯ се искало да се изрази, че всички
1'оляма празнина която Л С?-?пи юг°славска задружноУст и укреп- интереси не може да се сгъстят
«ТЖ Да "" ^ -иТе&ХаЛ,'е' ц,еИк^^'ч^а;^е^ ^^л^ваГ^мГ по^ством 
ди това че изчезна. чопД^гД, пора" известно — е обогатено равнопра на затваряне на различни рав- осем самоуправителни или дър 
то „пресичаше”, започи^'’ к°и* виет° на народите и народности- ниЩа, в регионите, републики- жавни републиканско-покраи ин 
бавно да се решават П0" те и На Републиките и покрайни- те и покрайнините и набляга- ски. структури.
и гтпиемат Решенията т п ”?6Мите ните. а всички институции на по не върху държавността, дого- 
цията. Мисля, че реш^и ФеДера литическата система на федера- варянето на държавно вместо 
Федерацията по кр\тгт^*Та ВЪВ ЦияТа са \'чре.це.ни върху базата на самоуправително равнище 
си главно не се пгшроо1 въпро- на равноправна застъпет-тост на на сдружения тРУД?
„ отколкото това бе ?л^°ав' Републиките и съответна застъпе 
Титово време- Зашото съяВ ,ност на покРДйнините. докато на
тогава и днес се ппирмят те 11 ЧИнЪТ На тяхното функциониране съществуват две тенденции, 
мократичен днрлпг и ЧРе3 Де" главно се опира ия споразумява- то водят към стихийна ревизия 
да дойдат до ичакя може мето и договарянето на републи- на конституционните решения в
тереси л отделните ин, ките и покрайнините. тази област — в югославската за-

дружност. Едната е с унитаристи
г- С Тито. заедно циментирахме ческо-централистическо естество л„/.гто
'п1РаВО МОЖе да основите на цяшата задружцост която всички затруднения вижда че отношенията, които изгражда- 

1 председателството които почиват^върху социалисти- в републиканските икономики и ме са напълно нови. Теоретичес- 
пп неп°сРедственото ческото самоуправление на осво- с Конституцията утвърдените пра ки възможно е било глобално да 

свосття СТв° Утвърди и бождението на работниците от ва на републиките и покрайнини- се осмислят. Обаче, ничии чужд
п„ес ппгонГоп,?1151' която има ограниченията на старото общест те, като самоуправителни обшио огшт не може да ни помогне, 
налнитр^гт;^ЦИяТа На • професпо во и развитието на нови, по-широ СТИ 1* държави в процесите на Какво имаме ние? Имаме про- 

к е служои и нормативните ки простори за неговата свобода общественото възпроизводство грамни цели. които поставихме 
пг г' „3 основа на които работи н творчество, — с една дума Такава тенденция съществува, ма пред себе си и имаме нашата 

изгради стила на своята ра- върху изграждането на югослав- каР че няма някои големи шан- практика. Това, което трябва — 
й , а’ 0116461111 голям опит и се ската общност на труда. сове да стане доминантна в на- е постоянно критически да апали-
асрирмира в страната и света още шата система, просто заради то- зираме собствената си практика
за живота му Подчертавам: и в Следовдтслно. основното с.ъдър ва, че републиките нямат право и да я сравняваме с тези цели, 
света, защото Тито много често жание на нашата задружпосг в на вето при приемането на все- да видим колко тя «оди към те- 
изпращаше отделни членове на Югославия е интерес на работни- ки закон в системата- Обаче, та- ви програмни цели. а' колко не 
Председателството в негово име ческата класа, интерес на рево- кава зенденция подхраняват тех- води и тогава да изнамираме 
Да заминат на възвратно посеще- люцията и социализма. но-бюрокоатичните отношения
ние на ръководителите на отдел- които съществуват в обществото рят при^гцжавячето ни към тези
ни държави. С Титовия лозунг за братство- въобще — в общините, републи- цели. Това трябва да правят ор-

то и единството ние през въоръ- ките, покрайнините — и логично ганизиранете сили на социалисти-
Следователно, президентът Ти- жената част на революцията от ..търсят" засилване на централис- ческото. съзнание, Съюзът на ко-

то настояваше в периода от де- пепелта възобновихме Югославия тическите тенденции във федера- мунистите преди всичко, а да
ветл^дини — колкото бе предсе- като социалистическа ^едератив- цията. предложат на самоуправителите
дател на Председателството — в на република. Днес, на . възможните алтернативи на реше
този орган да развие, колкото е тази велика освобождаваща хума Същствува и друга тенденция нията. зашото до съшите не мр-

• възможно в по-голяма степен, пра нистическа идея -на братството и за стихийна ревизия иа нашата же да се стигне стихийно,
кт^ката на колективната работа единството, добавяме ново съДъР- Конституция, която също така е 
колективното решаване и отго- жание — свободното самоуправн- от техно-бюрократично естество 
ворчост, която !шес -съшо така е телно сдружаване на труда и до-' Това е разбиването на единство- сили, т.е- Съюзът на комунистите 
твърде изразена. Всичко това до- хода в югославски измерения. с2 то На югославския пазар и него- трябва да живее с живота на са-

организиране вото превръщане в някакъв съв- моУправителната база. обезател-
премълча- но да се занимава с проблемите 

ваното ревидиране на духа на с които се занимава базата, а не 
конституционните решения за то- с други проблеми. Това значи да 

Новият начин по организира- ва че републиканските и покрай- 1,е Решава в името на самоупра- 
не и функциониране из нашата Минските стопанства съшествУ- вителната база. но да помага на 
федерация съгласно Конституция- ват V нас в условията на съше- Работниците, че в самоуправител- 

НИЕ ДНЕС НЕ СМЕ ПРЕД ЗА- та и решенията на Десетия и ствуването ма единния югослав- пата ба-в самоуправлението и де-
Единадесетия конгрес на Съюза ски пазар, което е в интерес на легат^ата система да намерят Ре- 
на югославските комунисти в всички. Съществуването на един- шения- 
практиката се потвърди и по мое иия пазар съществено влияе вър- 

Тито бе неуморим борец за мнение, показа своите предимст- ху характера на републиките 
братството и единството, кое- ва- Ние Днес не сме пред задача- и покрайнините като обшестве-

та да правим някои завои в раз- цо-политически общности и дър- 
на витието на нашия Федерализъм и жави във воденето на икономиче
да нашата задружност- Ние се нами ската политика. Зашото, единнн-

раме пред задачата, че система-' ят пазар значи и свободно наета
та. която Утвърдихме в тези об- идване иа работа на гражданите

__ На въпроса за братството стоятелства колкото е възможно свободно движелпе и сдружава-
и единството на югославските на- по-последователцо да осъществя- не па труда и средствата, свобо- _
поли и наподности Тито винаги ваме в практиката и в унисон с дна Размяна на стоките и услу- Имате пълно право. Иконо-
ппипяйянгр пт.пвостепенно значе- опита от практиката да я доцз- гите. на научните постижения и логическите 1Троблеми, с които 
ние Считаш? че това е основа граждаме. на професионалния опит ча терн- се срещаме днес ме са само ка
та — не само на крепкостта на , торпята на СФРЮ. Топа предно- проблеми, това са световни
нашата обтног” условие на кей- Тъй както начинът иа функ- стави, единна монетна и валутна проблеми. С такива п подобни 

по Угкопето развитие и ук- «ионирането на всички имститу- система, единна- система и обща проблеми сс срещат и развитите 
П?пя„нена нейната международна иин на политическата система политика на икономическите от- страни иа Западна Европа и нз- 
!™™! и гип. - „о и за съше във Федерацията главно се опи- пошения с чужбина, единна мит- точноевропеиските социалистаче 
гтиувя ние-го иа всеки наш народ оат върху споразумяването и до- ническа система и обща митпиче скп страни, както и Развиващите 
I тпплштг като свободен народ, говарянето между републиките и ска политика, единни основи па се страни.

™ ^ и мошиа Югославия - покрайнините, тогава централни- кредитната система — и подобно.
Еез здрава и мощна ”г"щДавИтито ят въпрос е: как да се увеличи Обаче, онова в което се раз-
мнвГ Лшн наш народ и народ- ефикасността на договарянето иа ® условията на едмщшя юго- ^4аваме °т тях се състои във — нито един наш народ и ^ ~ славски пазар те тези свои ком- ч)акта, че ние имаме вече нчтп
ност сами но биха могли да съ- републиките и покрайнините чрез петемции осъществяват в най-го- Дела концепция за преодоляване 
щрствуват като свободни, а не работата ия съюзните органи? По ляма стпеп съвместно чрез Скуп- иа обществените противоречия по 
ли да се борят за своето услсш- ^ози пъПГЮС ппсз последните ме- шината иа СФРЮ. където са рап Пътя иа социалистическото пмо'- 
но материално Ровите за из- имаШе много разпс- мопраоно. паритетио застъпени и управление. То у нас се потвърж-
граждането на самоуправителна сени V и г имат право иа пето п приемането дава Като щ.,т, който разотчл,жгп,
та социалистическа система. Ь квания. особено в Скупщината на решенията в сферата иа съвме ва човека, издига творческата л»у 
Сплит през 1962 година той до- Председателството иа СФРЮ. стната югославска икономическа инициатива и с това поппомтг-. 
словно каза: „Нито една. наша ре политика в единния югославски Разрешаването на ' натрупаните
публика не би било нищо, ако нс Ако се съди по всички пока- па3ар. По мое мнение, укрепване икономически проблеми 1 упашпе 
сме всички заедно!” затели па развитието, по позна- то па единния югославски

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ 
ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕ С ЖИВОТА 
НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА БА-НО

— При нас днес, казал бих ЗА 
кои- отношенияТака сложните 

не функционират без труднос
ти?

Трябва да тръгнем от товаМисля, че 
се каже. че 
на СФРЮ 
Титово

под

всички решения, които ще уско-

Това значи, че организираните

принесе. Председателството след моуправцтелното 
Титовата смърт успешно да про- на сдружения труд без межди и местен пазар, относно 
дължи изпълняването на сложни граници, 
те задачи, които се намират пред 
него.

ДАЧАТА ДА ПРАВИМ НЯКОИ 
ЗАВОИ

Колко години без Тито 
твърдихя убеждението, 
Рай-добър начин

пе
че по 

можем да на
мираме^ решения За настанали
те проблми, само ако последо
вателно вървим по пътя на Ти
товата идея за развитието на 
социалистическа Югославия?

то считаше — както и всички 
крайъгълен камъкние

Югославия. Какво можете 
кажете Днес за това?

пазар ^
„ „ ,,,, Г|ПГ| „„ята и определенията, стигнал р съществено условие за гъществу Следователно, никаква програ-
Но, Тито същевременно под когато ни е цеоб- ваивУ° вя такава Югославия. Нси- Ма по икономическата стабцпнза-

чертаваше, че Югославия може ме до! степента, когато пи е н о чко ; би водило къ.м -него- Ч“я в нашата страна не може па
да бъде крепка само ако всички ходима следващата крачка в ук- вото превръщане в съвместен па- бъде успешна, ако не е погпопп

„ 'КВ== = ЯЙРЖ ~
народностите и тяхната солидар 077, л„ппппнтрлни основи А ^а1ПО:го *,ашатч общност с слож- ,г,|нциативата и всестранното
пост, ако се развива върху после- ся па самоугшалнгелни основи, л ,„а „иалектмческа цялост. И в оацце „а рпботшшите

укрепване на-класо- това е по-бързата самоуправител- Конституцията с каза„о. чя Юг0- цията „е можт да про™ ' 
на това равнопра интеграция иа югославското славил с общност па рпинопр-ш- те „ , проведем. Две

т"-

отношения в 
се развиват

ста-
лователното 
вата съшност 
вие — върху 
самоуправление.

*



4 Комунист ___________
СК В СЪРБИЯ МЕЖДУ VIII и IX ЦОНГРЕС

Критически за слабостите
8 8ЯЛ: Р» «8Г5в Г=.,а“

В конгресните разисквания, ко Даше към нереалната роля на
„__ ге миха в Съюза на кому т.н. дежурна критика- Гя вииаш
пистите вЩСъРбия с“ изкристали спечелва на тежестта си когато 
»нПа и тематй която отново се Чяма жив и динамичен идеен жп
1к?уализира когато обществото вот в самия С-ьдоз на комунисти-. Ли ..грешници' завинаги, 
се стълкновява с големи тРУДнос — Прагматичният дух це прите-
оеб^аЛпт0поИголямаа1щейна3аполп . °т ДРУга страна, в някои сре жава способността да съблюди ця тИворечиви
тическа°и акционна способност Д" Някои тенденции и явления отношенията и събити писто. които се даваха в първич
«ГСъюза нааВД™иститеСв ?ова ^™«лГите Г“—ятщ &з ".инакви скрупули, той пите организации и общинските 
шГ^опблеми еНов1? противоречия на контрареволюиионните съби разделя и разпределя хората па ис к°ми^ти на съи^з ^ а

много*^,? ^ пазениСЛ в т^.ск„ и лъжовни борци, и тота отделни
менти нИ нашето .обществено “адв^с*ак Събитията и Косово п па. когато за това "яма добр амбиции на хора, там, където ги
развитие излиза че акцията на Сь ’ ай-остпата си форма потвърдиха причини и Факти. Такъв дух не машс Които са схванали власт-юза на комунистите се рсииид- __
няваше и загубваше от остро- та класически
гата са тогава когато СК не бе пост за управляване с хооа. пол
достатъчно идейно и политически лупайки всички привилегии. 11о
способен. Само боеви и единни оади липсата па разграничаване
Съюзът на комунистите можеше и сВоеобразната му
да се намери в сърцевината па пост — въпреки че почти
живота — не заместваше идеално се набляга на него — някои
то с действителното и не се под- комунистивеждаше за лъжовната картина членове ма Съюза на комунисти-
на света. С въпросите. към кои- те се намериха прел съда. без да
то трябва да се пристъпи друго е имало предварително Реагиране
яче — всъщност подробно и пое 
ледователно— са много. Оттам 
следва и ясният иск: необходим 
е по-задълбочено да се навлезне 
в слабостите на самия Съюз на 
комунистите, преди всичко възоб

• МИРКО АРСИЧ
ята и полемиките, които се водят 

за тяхната иДе 
би би

ЛИДЕРСКИТЕ АМБИЦИИзд младите хора и 
йна ориентация, как те не

Своеобразен политически опит 
следната проява: става думае иза различните, често път и про 

оценки на положе
те.

като възмож-

непопуляр- 
вина

срещу тяхното поведение-

За да се минава по-бързо от 
думи към дела и по този начин 
намалява разрезът между норма 
тивното и действителното, особе 
но е важно да се води последо 
вателна борба срешУ форумно 
то Решаване, защото то води 
към пасивизация ца„членовете на 
Съюза на комунистите. Също така 
с пълно основание опортюнизмът 
е провъзгласен за най-голямата 
болест на нашето време.

коитоновячане на тенденциите, 
водят към сливане на Партията и 
властта’ и които намаляват 
тичността и самокритчиността на

кри-

комунистите.

ДЕЖУРНА КРИТИКА
В изминалия период общество 

то и Съюзът на комунистите бя
ха изправени пред много отрица 

Често пъти нерв В периода на по-трудни, по- 
комплицирани условия за живот 
на обществото, колективите и 
гражданите, множество от случи 
лите се събития въздействуваха 
неблагоприятно на хората. Само 

-критическият подход към собстве 
наТа практика може да гаранти

телни явления, 
но и повърхностно се Реагираше 
ца някои тенденции в общество 
то. кОию се нареждаха в катало 
га ня отрицателни , и нежелани. Необходима е по-тясна връзка между базата и ръководствотоНякои явления, които не получи
ха идейна и политическа квали мисълта. по к.оято премълчаване- може или не иска да приеме,, че. 
фикапия в Съюза на комунисти то и мистифицирането не водят пашата младеж не се примирява
НИ и м”ъси интерпретации^ от“ изход от трудностите, в които
В недостиг на по-динамична иде .рат. Премълчаването на негатив- а не примиряването със съшеству западна обществото, а това тота
йна борба, някои поводи и явле- ностите е над-добрият начин те ващото положение на пешата, ва ще води към критика, размипп да станат легитимни. Там където „ „„ ,

политическата прагматика се йз- ’ ' Със с шствува1лите слабости наваща се с онези които от ня 
дига ца равнище на принципи, об е елно от значителните принципи кого получават ,зелена светлина"
шеството става инертно и анеми- на нашето комунистическо дви- да критикуват. С това ще се сте

жецие. Зя хора, които га погълна

ния бяха поедимензионирани. 
лучаваха значение, което обекти 
вно нямат. Когато за някои явле
ния липсва поне малко по-аргумен чно. ени просторът на онези, които еД 

привилегиите Ва чакат Да играят Ролята на ар 
на работата не е битър и които не може, а Да не 

значителна, значителна е някоя

тирано становище, надвисва опаг 
ността от Разводняване на идей

ти от властта и
Много е значително предвари- публичността 

ната борба, от надвикване, Фак- телно да не се раздават етикети, 
тите се заместват г мястото, кое хората да не се нареждат в та- тайнствена ■ политическа логика опростят до вулгарност мотивите 

и идеите на хората, да извращат 
и банализират същината на неща 
та за да извлечат някаква полза 
за егоистичните си цели.

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

Секретар на редакцията: Споменка Топа-

Комунист
Значи, стремежът към по-висо 

ка идейна и политическа подгот 
веност на Съюза на комунистите 
напълно е основателен. Идейно' 
и политически подготвен Съюз на 
комунистите Няма да си позволи 
да го изненадат и изпреварят съ
битията. щцо пък те поеме ри
ска да стои зад отрицателните 
процеси и прояви.

Съществената критика на Д° 
сегашните слабости и пропуски 
трябва да бъде основа за истин
ски разговор във връзка с прог 
реса в периода, за който се каз- - 
ва, че е един от най-сложните в 
нашето следвоенно развитие и в 
който съществуват и таканарече 
нито бюрократически деформа
ции на действителността-

С указ на президента 
22 декември 1964 година „Комунист” е отли 
чен с Орден народно освобождение, а с указ 
От 30 декември 1974 година с Орден братство 
единство

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

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

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

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

на Републиката от

лович.
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БОСИЛЕГРАД: ЗА ХИГИЕНАТА, ОЩЕ ВЕДНАЖ НеволятаНЕОТЛОЖНИ ЗАДАЧИ учиНеведнаж е константи- 
рано, че общата хигиена 
и чистота в Босилеград и 
околността му не са на 
завидно равнище. Това е 
и оценка на почти всич- 

обществено-политичес 
ки органи и тела. Обаче 
неотдавна Изпълнителни
ят съвет на Общинската 
скупщина беше

уредената част на Добро- 
ДОЛСКИ поток.

Гражданите,
циите на сдружения труд 
и магазинерите се задъл
жавах да оставят боклука 
на определеното за — 
цел място. Комуналният ин 
спектор се задължава да 
засили дейността си дабъ 
Де по-енергичен срещу вси 
чки, които не спазват 
стота, като при това при
лага предвидените 
ни санкции.

Безспорно, инициатива
та и мерките на Изпълни 
телнця съвет заслужават 
вниманието, заЩото е кра 
йно време за решителни 
крачки в тази област. Раз 
бира се, тези мерки не* из 
ключват необходимата об 
ществено-политическа ак 
ция, в резултат на която 
трябва да се осъществи 
пълно единодействие на 
субектите, отговорни за 
състоянието в областта на 
хигиената, и да се извиси 
отношението и отговор
ността на гражданите за 
жизнената среда.

■■■
Така би могла да се 

озаглави историята на 
мнозина погановчани, ко 
гато се засегнат отног^ 
нията с ООСТ „Нишава” 
в Димитровград.

— Водех си книжка, в 
която изкупчикът редов 
но внасяше колко килог
рама малини съм предал 
всеки ден — казва Спас 
Денков. И когато дойде 
на ред да взимам пари — 
оказва се, че 30,5 килогра 
ма ги няма никакви. По 
молих момчето за справ
ка: излезе, че в главната 
книга изкупчикът не е 
внесъл точно толкова 30,5 
килограма малини...

— Подобно нещо ми се 
случи неотдавна с мляко
то- Когато измерихме мля 
кото — то показа 4,1 мас 
лени единици. И винаги 
когато се правеше про
верка, се движеше около 
тази бройка, над 4 масле 
ни единици. Когато дой
де ред да ми се заплати
— в книгите внесено, че 
млякото, което съм имал 
е 3,5 маслени единици...
— оплаква се Денков.

Денков отказал да взе
ме пр^ите и за малините 
и за млякото, отишъл в 
управлението на коопера
цията и оправили някак 
си сметките.

Но историята не свърш 
ва тук.

Тези дни Спас Денков 
е получил призовка да 
отиде в ООСТ „Нишава” 
в Димитровград, за да си 
уредят сметките. От него 
се търси да върне пари, 
надвзети за 30,5 килогра
ма малини.

Какво да се прави?
Спас Денков ще остави 

полската си работа, която 
сега е в пълен разгар, и 
ще отиде в Димитровград 
за да урежда уредени сме 
тки... Обаче има ли някой 
отговорен в тази основна 
организация на сдружения 
труд, който да поиска сме 
ткй от изкупчиците на ма 
лините, млякото и др. 
селскостопански продук
ти, зцщото по тяхна вица 
Денков ще денгуби още.

Какво да добавим към 
гази история? Да добавим 
само това, че случаят 
със Спас Денков не е у са 
мотен. Още мнозина дру 
ги селскостопански прои 
^водители в Поганово (а 
може би има такива и в 
другите) села, с основание 
се оплакват от работници 
те на ООСТ „Нишава", за 
щото често правят „греш 
ки" за сметка на произво 
дителите-

Неволята ги е научила, 
производителите в Пога- 
ново добре да научат ма 
Тематиката. И да не до
пускат някой да им про
бутва фалшиви сметки- 
Но дали по такъв 
работниците 
пропагандират развитие
то на селско,|> стопанст
во? М. А.

организа-

ки
тази

принуден 
да константира още вед- 
наж, че липсват конкрет
ни резултати в раздвиже
ната акция за подобрява
не на хигиената.

Изхождайки 
за поддържането на 
тотата в града еднакво са 
отговорни 
лужната организация „Ус
луга", комуналният 
пектор и всички гражда
ни, членовете на Изпълни

чи-

ПРОКАРВА СЕ ...закон-

Път Димитровград — Градиниот това, че 
чис-

от името на самоуправи- 
телната 
ща върши надзор в изгра 
ждането на пътя ще 
спестят значителни сред
ства, защото СОИ ще ва
лира пътя с парния валяк.

Наскоро ще се улесни 
движението от Димитров 
град за Градини и югос
лавско-българската грани 
ца. Покрай международ 
ното шосе, край левия 
бряг на река Нишава се 
прокарва път за кола с 
животинска тяга- 

Строителната трудова 
организация „Градня" в 
Димитровград усилено ра 
боти върху настилката на 
пътя.

Както ни уведоми Алек 
сандър Кръстич, който

комунално-ус-
общност за пъти

инс- се

телния съвет 
ца мерки за разрешаване 
то на този наболял 
рос. Отсега 
длъжна 

23 400 м2
устройствената част на 
града, вместо досегашни
те 13 000 м2, и да се гри- 

състоянието на

взеха реди

въп- 
„Услуга” е 

да почиства
Този път ще бъде от гол 

ямо значение сега, когато 
движението от Димитров
град към Градини и Баче 
во и югославско-българска 
та граница се задръства.

площ в градо

жи за М. Янев А. Т.
БЕЛЕЖКА

ГЛОЖИЕ

Пример ко безотговорност Курс по здравеопазване
община, в организация на Общинската орга-

Тези дни в село Гложие, Босилеград ска 
низания на Червения кръст и Здравния дом, за
почна курс по здравно просвещение на селско
то население.

Посоченият курс се провежда в рамките 
на програмата на Червения кръст на СР Сър
бия по Домакинско образование и възпитание 
на населението в селата. Курса посещават 16 
домакини от Гложие, които ще изслушат сказ
ки от областта на домашното лечение, оказва
нето на първа помощ на болни, повредени и 
ранени, уреждането на жилището, поддържане 
то на обществена и лична хигиена, правилното 
хранене и друго. Лектори ще бъдат здравни ра 
ботници от Здравния дом в Босилеград.

След завършването на курса курсантите 
ше държат изпит-
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Изкупуване на телета в Д. Невля
това поведение, по-добре 
казано за проявеното 
своеволие. Никола Дими 
тров, завеждащ селскосто 
панска служба в ООСТ 
„Кооперант" в Димитров
град буквално казва: из 
купчикът въз основа це
ната на месото сам опре 
деля цената при изкупува 

в нето. Например, телешко 
то месо се продава по 
160 динара. Ако той пре
цени, че телето ше даде 
В0 на сто месо той живо 
тегло ще го заплати по 
80 динара. Ако селскосто 
папският производител ле 
иска да го предаде иа 
„Сточар” може да го за
кара в кланицата и месо 
то Да му заплатят по 160 
динара? II!

От споделеното с него, 
а имайки предвид, че в 
селото живеят предимно 
стари хора, поставя се 
един ДРУГ въпрос — мо
гат ли те, вследствие 
нечия воля ца правят „Ра 
зходки” и да 
всички изнудвания и до
кога произведенията си 
ще дават по цена която 

(без тях) формират 
А. Т.

В годините когато се
борим за увеличено произ 
водства на храна и кога
то в тази борба имаме 
доста успехи се чувству 
ват и слабости, които съ- 
пътствуват усилията ни и 
забавят хода на селскосто 
ланското производство. 
Примерът за изкупуване
то на телата и агнета 
Долна Невля до. известна 
степен свидетелствува за 
забавянето на този ход. 
Ето защо:

Неотдавна в това село 
когато към 20 души сел
скостопански производи
тели бяха докарали да 

телата, разбира

М. Я.

ИЗ СОИ ЗА КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ 
В БАБУШНИЦА

Предстои усилена работа
През настоящата година СОИ за комунал

на дейност в Бабушпица е запланувала изгра- 
улици в новопостроени

те квартали: „Лозщце”, ..Яснка” и „Ливадйе". 
както и тротоари на улиците „Борис Кидрич” 
и „Ратко Павлрвнч" в дължина от 600 м и 
един прелез за пешеходци на моста на река 
Лужнииа към автогарата. Очаква се наскоро 
да започне извеждането па работите, а според
ляппппп г- необходими са средства4 800 000 динара. Средствата са обезпечени от 
продадени парцели за индивидуално жилищно 
строителство и общинския бюджет

ждането на няколко

проектосметкатапредадат 
се отгледани с много тРУД 

изкупчикът 
им „ус- 

На
и лишения,
Делча Димитров 
трои’' една изненада. 
Васил Иванов тоя запла
ти 80 динара за килограм 

Генади Со 
70 динара и т.н.

са ваис-

* *
Неотдавна Скупщината на тази СОИ чрез 

конкурс в местността „Плужине" е разпреде
лила 24 парцели (от 450—550 мг) за изгражда
не на индивидуални жилища. Понастоящем 
геодетската служба в общината в същата ме
стност и „Белградска" улица върши парцели- 
зация. за още 80 парцели за индивидуално жи
лищно строителство. Очаква се същите да бъ
дат разпределени през настъпващото лято

В. ' Б.

живо тегло, иа 
колов по 
имената вече не 
ни. От значение е това, че 
селскостопанските 
водители, на които 
заплаща по 70 динара гу
бят добра част от Д°хо' 
да си- С какво право?!

Потърсихме отговор за

иа

издържатпроиз
той

начин 
от ООСТ

други
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БАБУШНИЦА ФЕСТИВАЛНИ (НЕ) СПОЛУКИ
БОСИЛЕГРАД: УЧЕРЕДЕНА СКУПЩИНАТА 
НА СОИ ПО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВЪЗПИТАНИЕ 1)ш га аъбага 

на учениците
Без ток, без звук, без...

Пред сериозни 

задължения
Съвместният фестивал Братско хоро на 

основните училища и „Майските срещи
народностите в Димитровград, кои 

привлече

на
В годините когато 

всред пионерите м учени 
ците се чувствуват сериоз 
ни заболявания на зъбите 
и трудности в опазването 
им, основното училище 
„Иво Лола Рибар” и Здра 
винят дом в Бабушиица 
откачалото иа годината 
издигнаха една хубава 
инициатива — организира 
по и със съвместни сили 
да се грижат за запазва
не на зъбите при учени
ците.

народите и
то се състоя преди десетина дни, 
особено внимание. Няколко хиляди граждани 
от града и околността бяха се събрали на 
градското игрище, където трябваше да се из
пълни част от програмата. Тук бяха и някол
ко стотици гости от училищата на народите и 
народностите от цялата Република и едно учи 

СР Словения- С една дума, наистина

На 21 май т.г. в Босилеград се проведе 
заседание на Скупщината на Самоуправителна- 
та общност ца интересите по основно образова 
ние и възпитание, на което 31-те новоизбрани 
делегати, от които 11 от делегациите в местни
те общности и 20 от делегациите на сдружения 
труд избраха органите на Скупщината. За пред 
седател на Скупщината бе избран Борис Стои- 
лков, първоначален учител в подведомствено
то училище в село Бранковчи, а за заместник- 
председател Стефан Божилов, прогимназиален 
учител в основното училище в Босилеград.

На заседанието бяха учредени и двата съве 
та на Скупщината, и избрани техни председате
ли и подпредседатели. За председател на Съвета 
на ползуващите възпитателно-образователни ус 
луги (наброява 18 делегата) е избран Мплча Ио 
рданов, административен работник, а на Съве 
та оказващите образователно-възпитателни ус
луги наброява 13 делегата Стоян Василев, първо 
начелен учител в село Милевци.

Освен това на заседанието делегатите из 
браха и изпълнителен отбор от 9 члена, а за 
председател на същия е избрана Славка Глиго 
рова, секретар в основното училище в Горна 
Любата. В Скупщината на Републиканската 
СОИ по основно образование и възпитание от 
Общинската скупщина на СОЙ по основно обра. 
зование и възпитание в Босилиград е изабрана 
Лиляна Георгиева, прогимназиелен учител в 
горнолисинското основно училище.

На заседанието Делегатите обсъдиха и

лище ог
прекрасен амбиент.

Надошлите с нетърпение 
започне тържеството. Но то не започна нитб 
след час—два-.. Причината: няма ток. А щом 
няма ток — няма и звук- Нетърпението расте- 

граждани напуснаха игрището, 
въпреки че и голямо число остана. Едва тогава 
организаторите „си спомниха за агрегат и за 
възможността той Да се задвижи. Но, за съжа 
леиие и той се оказа „неподготвен”...

Бяхме свидетели как на едно от децата 
прилоша. За щастие, тук бяха няколко лекари 
(като публика), които се притекоха на помЦгц. 
Но линейка нямаше. А трябва ли да се посо

тържества всичко

очакваха да

ше и мнозина
Понастоящем организи 

'раните лекарски преглс 
ди и интервенции се вър
шат в Здравния Дом, а 
както подчертава дирек
торът на 
нислав Митрович, търсят 
се възможности тази сто 
матоложка служба да 
бъде организирана в учи 
лището. Очаква се с орга 
низирането на детската 
стоматоложка служба в 
училището ефектите да 
бъдат още по-големи, по
неже сега децата изоста
ват и от часове. Единстве 
ният проблем за осъщест 
вяване на тази цел засега 
е обезпеч аването на съот 
ветни помещения, и учи
лището полага усилия да 
разреши и този проблем.

училището Ста

чи, че при такива масови 
може да се случи. Обикновено, за да се предо 
твратят нежелани случки, относно да няма из 
ненади, осигурява се медицински екип, който 
е подготвен веднага да действува. Такъв екип
на тържеството нямаше-

Следователно, може да се отчете, че за 
тазгодишното тържество не сме подготвили 
най-добре. Не става дума за програмата, коятО 
между другото не можа частично да се изпъл
ни и поради тази наша неподготвеност.

Оттук се налага изводът: наистина ли 
трябваше да ни се случат толкова неприятни 
изненади? Поуката от станалото може да бъде 
само_една: при организиране на подобни тър
жества винаги трябва да се подготвяме така, 
че наистина нищо не бива да ни изненада. 
Още повече, че има у нас една такава акция: 
„Нищо не бива да ни изненада”.

някои текущи въпроси в компетенция на тази 
самоуправителна общност. Между другото деле 
латите на Скупщината изтъкнаха, че занапред 
по-голямо внимание грябва да се обърне на хи 
гиената в училищата и да се подобри възпита
телно-образователния процес. В. Б. Ст. Н.М.я.

Съобщени! оа Издателство 

„Братотво“Резултати от младежкия конкурс 

на списание „Мост“След обстойно разглеж
дане на 
творби за награди на Мла 
дежкия творчески награ
ден конкурс журито в съ
став: Ванче Богоев, пред
седател, Стефан Николов 
и Денко Рангелов, члено
ве, на 24. V 1982 година 
проведе заседание, на ко
ето взе решение за присъ 
ждане на следните награ-

предложените По решение на издателския съвет в Ре 
дакцията на списание „Мост" и книгоиздател- 
ска дейност при Издателство „Братство”, Ре
дакцията за книгоиздателска дейност осведом 
ява заинтересованите граждани от българска 
та народност в Югославия, които се занимават 
с творческа, научна и публицисТическа дей
ност, че РЪКОПИСИТЕ СИ ЗА ПЛАНА ЗА СЛЕД 
“ЦЯ*™»83 Г. ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ НАЙ- 
КЪСНО ДО 30 НОЕМВРИ т. г.

Ръкописите трябва 
български език на пишеща 
тройка в три екземпляра.

Могат да 
ните области:

Втора награда се присъ 
на разказа „Страшна 

та нощ”, автор Радко Ива . 
нов, ученик от с. Карама- 
ница;

Трета награда се присъ
жда на разказа „Циганка 
та от табора на Мехо”, 
автор Зденка Тодорова, 
студентка от Димитров
град;

За поощрение се пред- 
разказът „Очи без 

слънце" от Габриела Ди
митрова от 
град.
III. За записани народни 
песни

народни песни „Мла 
да удовица”- и „Мирча ко 
ве кон У заграде", запи
сани от Гордана Попович, 
ученичка от с. Бистър;

За поощрение се пред
лагат народни песни: „Мо 
ре пиле, яле” и „Е -що ми 
се магли замъглиле”, запи 
сани От Живко Милков 
ученик от с. Бистър;

За поощрение се

лагатжда

Да са написани на 
машина раздел

ди:

I. За стихотворение
Първа награда не се 

присъжда.
Втора награда се при

съжда на стихотворение
то „Животът отново ще 
продължи”, автор Биляна 
Цветкова, студентка от с. 
Желюша;

Трета награда се при
съжда на стихотворение 
„Двуличие”, автор Деница 
Илиева, студентка от Ди
митровград;

За поощрение се пред
лага стихотворение
„Очи”, автор Биляна Цве 
ткова, студентка от Же
люша.
II. За разказ

Първа награда не се 
присъжда.

се доставят ръкописи из след-
пред-

лагат народни Песни „Сто 
яне, либе Стояне”, и „Ми- 
ленина женитба”, записа
ни от Петър Илиев, 
ник от с. Назърица.
IV. За 
обичаи

— стихосбирки и поеми,
— сборници разкази
— романи и повести,
— драми и есета, 

научни и публицистични

лага
и новели,

Димитров-
уче-

произведе-ния.записани народни
— сборници изворни народни 

™я от нашитеПърва и втора награда 
не се присъждат- 

Трета награда за пет 
записани народни песни 
от Звонски край се при
съжда на Горана Милано
ва от с. Звонци;

Трета награда за 
записани народни 
се присъжда на Радко 
Иванов, ученик от с. Ка- 
раманица;

За поощрение се

умотворе
краища и

— преводи На посочените жанрове-

пред„аз„ачСе„0„РзаЦде^3ГюношГСТИ ”

кописи на произведеш'я. а само готови ръ

Пъ.рва награда за запи
сания обичай „Коледа в 
Дерекула” се присъжда 
на Горана Миланова от 
с. Звонци;

За поощрение се„ пред
лага „Службарски оби
чай!’, записан от Радко 
Иванов, ученик от с. Ка- ' 
Раманица.

Редакция на списание 
„Мост”

цикъл
песни

Редакцията 
телска дейност при Изда- 
телство ..Братство”

за книгоизда-
пред-
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От двадесетпвтоидайсиитй ОТ ЦЕНТРАЛНОТО РЕПУБЛИКАНСКО ТЪРЖЕС

2? ?0™НИ°Е™° Яш БТО ТИХО И 
ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

тържества в машите краища
ДИМИТРОВГРАД

Тнго - знаме на нашата епоха
Тази година Деня на 

младостта чеетвуваме в 
знак на отбелязване 90 
години от рождението на 
Тито, 40 години бт Първо 
то заседанието на 

АВНОЮ, 40 години от фо 
рмирането на пионерска
та организация и кон
гресите на СКС 
СЮК. В знак на тези юби 
леи и числящите се към 
българската народност 
Югославия в Димитров
град, тържествено отбел 
язаха 25 май, рождения 
ден на. Другаря Тито и 
„Деня на младостта".

По този повод, на 22 
май се състоя дефиле на 
участниците във физкул 
турните упражнения 
лекоатлетически състеза 
ния, което мина от учили 
щето до спортния център 
Пред пионери, младежи 
1г девойки, участници в 
програмата и пред брой
ните зрители, за значени 
ето на 25 май говори ЗО
РАН АНДОНОВ, председа
тел на Съюза на социали 
етическата младеж. Той 
между другото изтъкна 
че Тито имаше огромно 
доверие в младите поколе 
ния, готови да Атакуват-- 
и на небето"' Това дове 
рие тя не е изневерила- 
Другарят Тито безброй пъ 
ти е изтъквал, че младеж 
та е бъдещето на нашата 
страна. От името на та
зи младеж, чказа по-ната
тък Зоран Андонов, дава 
ме завет, че ще оправда 
ем Титовото доверие в 
младите че и неотклонно 
ще следим неговия път.

МЛАДЕЖТА - СИЛА НА 

РЕВОЛЮЦИЯТА
представлява 

днес неразривно е свързано с Титовото име и 
дело. Вървейки по Титовия път на социалисти- 

станахме по-развито,

Всичко, което Югославия

ческото самоуправление 
по-богато и по-щастливо общество, общество 
«а демократическо решаване и свободи 
изтъкна председателят на Скупщината на СР 
Сърбия Бранко Пешич.

II

жеи труд- В младежта Ти 
то видя сила, способна да 
носи революцията и да си 
обезпечи по-добро и по- 
щастливо бъдеще. Мла 
дежта все повече схваща 
че е най-призвана да ре 
шава собствените си про 
блеми, като при това й

На 23 май в Кралево се 
състоя централното тър
жество в СР Сърбия по 
повод 90-годишнината от 
рождението на Йосип 
Броз Тито и Деня на мла 
достта. Заключителната 
манифестация, в рамки
те на която беше посрещ 
ната и изпратена Щафета съдействуват всички су 
та на младостта, се прове бективни социалистиуес- 
де под название „ТВОЕ- ки сили начело съ.с Съю 
ТО ИМЕ Е СВОБОДА".
Пред 20 000 пионери, мла

Поздравителна телното упражнение офо 
рмиха границите На Юго 
славил, в рамките на кои 
изнесе Любен Рацгелов, 
председател на Общин
ската скупщина-

телегра
ма до Председателството 
на СФРЮ

л Димитрова, ученичка в 
и Образователния център. 

След това започна програ 
мата с „Козарачко коло" 
което поведоха членовете 
на танцовия състав „Геор 
ги Димитров” и 40 пионе-

прочете Катя

В програмата взе учас 
тие танцовият състав на 
основното училище, а 
бяха проведени и лекоат 
летически състезания. На 
края се състоя футболен 
мач между одборите ма 
ООСТ „Димитровград” и 
участниците в спортните 
игри на работниците.

за на югославските кому 
нисти.

ри. дежи, тРУДеЩи се и гра 
жданй 'на свободолюбивия 
град на река 
произнесе 
ШИЧ, председател на 
Скупщината на СР. Сър
бия-

Във физкултурните уп 
ражнения взеха участие 
учениците от основното 
училище „Моша Пияде” 
и образователния център 
„Й. В. Тито” в Димитров

Бранко Пешич изтъкна 
Ибър реч необходимостта от всеки

дневна борба за социалис 
тическа самоуправителна 
насоченост на младите по 
коления- Всекидневно и 
последователно трябва да 
се борим за идейно-полк 
тическа подготвеност на 
младите, за ‘ включването 
им в процесите на обще 
ственото решаване,, за 
тяхната революционна и

БРАНКО ПЕ-

град, които в приключи Като изтъкна неразрив
ната свързаност на" мла
дежта с .Титовото дело.
Пешич подчерта, че Тито 
имаше огромно доверие 
в младежта, нейната и'с 
креност, устойчивост, хра 
брост и смисъл за твор
чески живот и самоотвер- тична насоченост.

социалистическа патрио

БАБУШНИЦА

Тито — символ на всички 

поколенияС Титовнте думи и делаБОСИЛЕГРАД

По повод Деня на Мла- дисциплини се състезава- 
достта и 90-годишнината ха.ученици от основните 

и средното училище и ра 
бо.тници от организацц- 

„Освобожде; ите на сдружения труд. 
ние" а Бабушница се еъ,с На най-добрите 
тоя народно тържество, 
на което беше изпълнена 
богата културно-литерату
рна програма.
та подготвиха и изпълни лиша в тази община — 
ха членовете ма самодей- „Младост”- във Велико 
мото културно-художес- Боцинце, „Добринка Бог- 
твепо дружество „Мла- даиович” в' Стрелъи й 
лост” и ученици от сред- „Братство” в Звонци. По 
ношколския образовате- този повод в тези учили 
леи център „Вук Карад ща се състояха 
жич". тпа, в рамките

бяха изпълнени

Любен Раигелов, 
па Общйц-

развосм път реч произнесе 
Раде Пенев, председател пу 
ОК па ССМ в Босилеград, 
който Между другото из-

Тазгодишният Ден на 
младостта и 90-годишнина 
та от рождението на дру 
гаря Тито — Великана на 
столетието и бъдещето — 
пионерите, 
младежите.

от рожденпе-го на другаря 
Тщо на 24 май вечерта 
ма площад

изнесе 
председател 
ската скупщина.

Във всички централни 
и подведомствени учили- 

по повод общоюгослав 
ския празник бяха устрое
ни тържества, Главното 
пък тържество се лровс- 

празцик, в 
9 часа през

отбори
бяха връчени подходящи 
признания и награди.

25 май е патронен праз 
Програма пик на основни три учи

тъкна:
щаучениците,

войниците, — Младите от машата
обтина съвместно с всич 
ки трудови хора и граж 
дами начело със СЮК не
поколебимо и храбро ще 
се борят за по-нататъшно 
то развитие и задълбочава 
ме на огромните 
бивки от пашата револю 
ния борейки се за после 

. допателцо прилагане 
Титовнте думи и дела по 
неже .по- този начин най 
-последователно те се от- 
дължим за всичко което 
той направи- та днес

свобода и бла

трудещите се и граждани 
от Босилеградска 
на ознаменуваха 
но и с разнообразни спор 
гни и други активности- 

атмос-

общи-
достой- де на самия 

Босилеград. В 
улиците на града ученици 
те от петте основни учи- 

Образовагелиия 
войници,младе-

Тържестведята 
фера се чувствуваше на 
всякьде в общината- Пор 
третите на Тито, партий
ните и държавни знамена, 
лозунгите, букетите цве
тя... бяха на всяко обще 
ствено ведомство, па Ук 
расените .улици, домове.

В навечерието на праз 
24 май в Ки

прило
лища, 
център, 
жите и трудещите се от 
всички трудови оргациза 
нии устроиха тържествен

търЖес- 
на които 
културно- 

забавни програми и орга
низирани спортни 
замия и 
Чествуваието

па
Рожденият дец на най- 

великия син иа нси\^и 
югославски народи и на
родности и празникът на 
младите в Бабушийшка 
общгща беше отбелязан

парад.
На стадион Пескара къ. 

дето бяха устроени гимпас 
тически упражнения и

културно-забавна
програма пред участници- 

многобройиите зрите
жизненото Дело па

Тито, за придо- 
революцията

състе- 
манифестацци.

на патрон
ния празник на тези учи 

с лища мина под знака иа 
състеза- великите юбилеи — 90-го 

«ишшшата
рождение и 40-годишщща 
та иа пионерската 
низания.

да
живеем в
госъ,стояние. Няма сида, 
която може Да

вика, т е. на 
силеград бе устроено тъР 
жествено събрание, 
което в препъ.Чрата зала • 
на Културния дом за жи 
вота и непреходното дело 
иа другаря Тйто реч про-

редица спортни 
ния и други манифеста
ции. На игрището па фут 
болния отбор „Лужшща” 
в миогобройни

НИ от- 
пътя, който съв ет Титовототе и 

ли за 
другаря 
бивките оти по-нататъшния

прати от 
местна с братските наро
ди й народности пече с 
десетилетия крачим. М. я. орга-

спортнини
ни
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Да забравим, или да си 

припомняме
В различни публикации, дори и в такива, имащи нау

чен характер, които се издават в Съветския съюз и в 
някои други социалистически страни, е присъща тенден
цията да се намали значението на събитията през 1948 
година и на периода на срещата Тито — Хрушчов, но се 
прави опит в погрешна светлина да се представят събити
ята, които имаха огромно влияние, не само върху развити- 

отношения на Югославия с 
международното работническо движе 
по-нататъшното развитие иа социализ-

ЗАСАДА
С ПЪРВИЯ МРАК на третия га и седнаха край един храст- От 

ден, Драган ц Станко напуснаха ново мълчеха. Автоматите лежа 
старата, напусната поята, в коя- ха край тях, а Драган започна 
то пребиваваха два дни и поеха Да се бави с крагуерката" си. 
към Мръ-твнната където ги чака — Какво правиш? — попита 
ще Бора- Бързаха, за-шого знаеха го Бора.
колко трудно беше да се издържи — Ще мн трябва косато падне 
през целия ден сам, напрегнат, с мрака. „Крагусвката" е много по- 
бинокъл на очите. Предишния добра от всяко друго оръжие — 
ден и сами бяха На наблюдателни прошепна Драган, докато я сваля 
цата- Другите двама от групата ше от! ремъка и я слагаше в джо 
идваха нощем и оставаха в заса ба си.
да, където оставаха до сутринта ■ Изведнаж, по пътя по който 
край мрътвата явка. През деня бяха дошли, се зачуха стъпките 
оставашве сама едни на цаблю- Тихи, едва забележими, по в ти- 
дателницаха, а другите двама се шината все пак^се чуваха. Кой 
оттегляха в поятата. Явката се на ли това може да бъде? Може би 
миоаше на такова място, че всяко някой закъснял селянин? Но за 
придвижване през деня можеше тези пет дни привечер в Мрътви 
да се забележи от голямо разстоя ната никой не се вестяваше. 
ние. — Двама- прошепна Бора и
• Когато пристигнаха Бора весе- сграбчи автомата, 
ло ги посрещна След като си по
говориха всеки .пое в изпълнение дата! Дряви се! Толкова 
на своята задача: Бора в поята- ваие. неизвестцрстти... И сега — 
та. а Драган и Станко останаха изведнаж! Ето, колко много си 
в засада. В петия ден на нзчак струваше предпазливостта- Оче- 
ване в поятата си почиваха Дра- видно беше, че' бандитите през 
ган и Бора, а на наблюдателница де:« са наблюдавали местността 
та се намцраше Станко. отнякъде и като са дошли до

— Дркога те продължи това? извода; че няма никого, тръгнали 
— потупваше се Бора по стома са. А може би и не е бандата- 
ха. който беше известен гастро- Да ги спрат, да ги попитат — ше 
дом, а тук имаше само суха хра се открият: ше възбудят Мрътви 
на. Напразно ги чакаме. Открили ната..
са ни. Някой ни е забелязал: ма Времето летеше. Говорът, ти- 
же би и бандитите. Не вярвам, хият шепот продължаваше, но 
че те толкова ще разтакат с взи хората никак не се приближава- 
мането на дпкл\дите- •.

Мракът започна да се спуска — Стой! —• тихо каза Бора. 
и се налагаше да сменим Станко — Наистина. Двдма души 
В първите вечери мракът, който около 40 метра от тях, стояха и 
се спускаше, редовно ги цзненад- разговаряха. Сега и Драган, при 
ваше- Тоъгнахя полека, по ивица повдигнат. добре ги виждаше 
та на пътечката. Още съшествУ- Разправяха се нещо. Бандата е 
ваше възможност плез гората да — беше сигурен Драган, И мигно 
ги срещне някой закъснял пътник вено си спомни че наскоро тряб 
Те ИаПРез деня не ги имаше мно- ва да дойде Станко. Това нещо
го. Добитъкът пасеше по другата го разтревожи. Ще почакат мал Двете силуети отново се при 
питома страна,. Мрътвиязта посе ко и ако не ги види. ще им тръг движиха Сега вече не бяха 
шаваха само дървари, но и те не насреща- Така правеха и през пътеката, но поеха вляво, 
при залез щтъчпе я напускаха- предишните' ноши. Идването му — Ще навлезнат в гората ще 

като дойдоха до мястото. КЪ- можеше да предупреди непозна- си отидат, не ще узнаем ни' кои 
дето трябваше да се срещнат със тите и всичко да развали — об- са, ни пю са — щепнеше развъл 
Станко, се отклониха от пътечка мисляше Драган- - нувано Драган.

—- Не, не.. Пак стоят. — също 
тихо му отвърна Бора. Единният 
от тях много добре се вижда.

— Дръл$ го на прицел, а аз 
ше излезна на пътя — каза Дра
ган и тъкмо в този миг се зачу 
ха две къси свирквания- Обажда 
ше се Станко: значи

тезисто на по-нататъшните 
страни, но и върху
иие изцяло и върху 
ма в света. В много енциклопедии и в други научни трудо
ве (очебиещ пример за това е и „Световната история , 
която издава Академията на науките на СССР), се прави 

събития да се представят и обяснят 
култа към личността '.опит тези исторически 

под известния термин „грешки на
От такива научни трудове много неща не са ясни. 

Не е ясно че с информюборската кампания Югославия бе
ше изложена на жесток натиск, който угрозяваше и 
висимостта и не се касаеше за съдбата на Югославия. Не 
са разбираеми на Сталиновите хегемонистки намерения и 

ликвидира правото на Юголсавия на -собствено

неза-

опити да се
социалистическо развитие, именно той искаше да проведе 
своя тезис, „че не съществува социализъм без 
догматични рецепти" •— което трябваше да даде възмож
ност за суверенна диктовка в целокупното работническо

сталински
Дек тоепет обвзе Драган- Вам 

изчак
движение.

Също така неохотно се говори и за това, че Югосла
вия, излезе от това стълкновение като победител, с цената 
на наистина големи жертви и затруднения, успя да отбра
ни правото си йа свое бъдеще. Не е изнесено ни заклю
чението, че именно „югославският адучай” отвори някои 
въпроси и обуслови изнамирането на отговори на някои 
от тях в международните отношения и в международното 
работническо движение.

Касае се за исторически факти и за историческа ис
тина. Също така, става дума и за съществени политически 
въпроси, които търсят извличане на съответни изводи и за 
днешната практика — както в развгалето на отделни стра
ни, така и в развитието на международното сътрудничест
во и връзките в международното работническо движение- 

Поради това -— наистина е необходимо да си припом
ним за тези събития,-____

ха.

на

на батерия осветли двама души, 
»оито лежаха почти един върху 
друг. Единият от тях имаше голя 
ма рана на дясната елепоочница 
а другият лежеше на краката’ .му, 
с лице :&>м земята. Драган поле
ка го обърна по гръб. Непозна 
тият гледаше някъде в далечина
та. В Ръката си стягаше дръжка 
на пистолета.

на

В АКЦИЯТА ПО КЪРВОДАРЯВАНЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
Край непознатитеМалко кърводарители лежаха- ав

томати, торби с бом^ш, храна. 
Всред обезателно имаше и шоко 
лад завит в сребриста обвивка 
подобна ма оная. която малко по- 
дадече от тях намери Драган. То
гава когато старецът—овчар 
заведе да му покаже, къде е на
мерил информбюровски вестници

• • -Цялата шпионска група, на 
чадо с художника, 'беше съдена 
и осъдена през 1952 година от 
страна на Военния съд в Ниш. По 
лучиха големи наказания, защото 
и предателството, което бяха нап 
Ратшли не беше малко.

Наказанието единствено успя 
Да ..избегне” Стеван. Той оше съ 
щата ноти когато стана престрел 
каха. ..случайно” се намери в Ра 
динци и като предположил 
е станало избегал през

д тръгнал им
е насреща А именно от това най- 
много се страхуваха. Свиркане 
то забелязаха и непознатите. За 
чу се звук. характерен за 
тиране на оръжие.

Време за изчакване

На 20 май в Босилеград се проведе първата тазгодишна акция 
по кърводаряване- Въпреки добрата подготовка отзивът на тру
дещите се и гражданите пак беше слаб: всичко 31 го

репекърводарител
Безспорно единствената похвала може да се отправи по ад- 

рее на служащите в .Секретариата по вътрешните работи, по точ- маше- 
но на 11-те кърводарители от техните редове; Това е още един све
тъл пример на служащите от Секретариата, които и досега усър 
дно участвуваха в тази и други хуманни акции. '

Ако може да се направи забележка н/ мн0гобройнаТа сред
ношколска младеж, че от няколко стотици ученици се отзоваха са- 
мс< шестима, тогава трудещите се от - 
труд и трудовите общности заслужават 
1063 заети в

вече ня-
— Пиедайте се. обкръжени 

сте! извика Драга.ч. С това и 
на Станк° ДЗДе до знание, че бандата е тук.

Вместо отговор — г 
изгтрели. Драган вдигнасе огласиха

автома
организациите на сдружения Ма ™ залпове запращаха в гора- 

сериозна критика (От и Б°еа' Изненадан
акцията участвуваха ^ само 14. Изненадва слабият като Борд Д°

на заетите в Здравния дом, които и по поста си( (трябва да) — Лягай, ние сме! 
са в първите редове в борбата за човешките животи. Необяснимо е 
защо сам-о един работник от Автотранспорта се прояви с хума- ба и 
нност, когато всички трудещи се в тоя колектив знаят колко идо 
го кръвта е необходима на пострадалите в автомобилни катастро- 
фи. И на трудещите се от Горската секция е известно, че повреди
те често сполетяват работниците в техния отрасъл, но нивс> един 
от тях не се отзова на апела на Червения кръст да дадат собствен 
принос за увеличение на кръвните резерви.

Наистина мнозина ще намерят оправдание в 
причини. Но на е ли крайно време

отзив какво 
границатаДраган! извади бомбата

я вхърли по посока на бан 
Дигите.. Експлозията на бомбата 
силно отекна в Мрътвината.

Стрелбата не продължи дълго 
1ака ненадейно, както започна 
така ц сек-на. Като пълзеше Стан 
ко се доближи до Драга™ и Бора 
Да стрелят? В кого? Непознати 
те или ся избити, или 
таили- За всеки

От джо В тези дни вестниците писаха 
че е отказано гостоприемство на 
един чуждестранен дипломат.

след нормализирането на отно 
шенията Стеван се аърна в стРа 
ната. Заедно с Мира. От нейните 
живи. чеони очи беше 
онзи блясък. ..

Драган, кагато я видя се спом
ни_ за думите й.........Аз бягам от
действителността, бягам, зашото

настъпи итб я,.-,ИСоам' Все дак- не успя Да из®яга. Едно тежко време като 
порои се стовари върху нея. вър 
ху нейната младост и я угаси.

изчезнал

здравословни 
да се постави въпросът: докога 

отзивът на трудещите се и гражданите в Босилеградска община в
можности? КЪрВОДаряв?Не ще бъде слаб- Далече под обективните въз

са се при 
случай, те изстреляха оше по няколко куршу 

ма. В тишината която 
след това те чуха стенение.
да прекъснат неизвестността,_
почнаха да пълзят към мястото 
откъдето идваха. Сноп

за-
М. Янев

светлина —КРАЙ—
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ФУТБОЛ

Шизичевйа култура С > п> Р> р у Т •
СРЕЩИ

,Яма‘-,й. Бапка- 
нсни- 3:1 (1:1) СКЪП

ПОСТРАДАЛИТЕОще едно поражение 

на „Младост“ Бор, 23 май 1^82 г. Иг
рището „Четвърти кило
метър". Теренът тРевнист. 
идеален за игра. Времето 
задушно, зрители около 
500 души. Съдия на сре
щата Зоран Анджелкович 
— Ниш. Голмайстори: за 
„Яма" — Михайлович в 5, 
Милутинович в 55, и Попо 
вич в 70 минута, а за „А. 
Балкански" — Димитър 
Каменов в 10 м. Жълти 

Здравко Хрис
тов, От ,.А. Балкански".

„Асен Балкански": Сто
ян Анджелкович 5, Раша 

интервени Тодоров 5. Зоран Хрис- 
ра и вместо да подаде то тов 6, Милован Тодоро- 
пката на^вратаря си, той вич 6, Здравко Христов 
улучи собствената си вра 7, Борислав Манолов 6, 
та За „БСК". С тоя Александър Станков 6,
резултат футболистите Димитър Каменов 7, Но 

отидоха на почивка. ВИЦа Костов 6, Кръста
През второто полувре- Кръстев 7, Новица Алек- 

ме играта значително се сов 6.
измени. Футболистите на По твърде задушно вре 
„Младост заиграха много ме идеален за йгра те- 
по-добре и бяха равнопра рен в истински първенст- 
вен съперник на гостува- вен мач футболистите 
щия отбор- С такава игра >д. Балкански" в дерби- 
те успяха 3 пъти да вка- срещата нещастно загуби 
рат топката в мрежата ха ох лидера на табелата 
на С- Екрем. Най-напред _ футболния отбор „Яма" 
Б. Тасев от дуспа, след вече в 5 минута след удар 
като В. Тасев бе съборен

По случай П май, Деня 
на кърводарителите, Ре 
публиканската скупщи
на на Червения кръст 
^достои Сашо Константи
нов от Босилеград е Ем
блема и Златна 
На „-високото признание 
на тази хумана институ
ция се намери в истински 
те ръце, защото този скро 
мен и винаги засмян 36- 
годишен служащ в общин 
ския отдел по териториал 
|иа отбрана досега е пода 
рил 8 кг собствена си 
кръв. В трите кървода- 
рителски му книжки е за 
писано, че той е 26-кра 
те» кърводарител, 
хумаността на Сашо спа 
си няколко живота: 
близки, познати и непоз
нати.

В Босилеград тези дни 
се проведе акция по 
кърводаряване. Абсолют
ният рекордьор по кърво
даряване в общината Са
шо Константинов участву 
ва за 27 път не изпуска ни 
то една възможност Да за- 
свидетелствува на деИо 
хумаността си. Онова, ко 
ето за мнозина изглежда 
необикновено, свръхчове 
шко, за него е съвсем нор
мално нещо. Попитахме 
го за първия път, защото 
иМа много хора, които 
искат да дадат кръв, но се 
страхуват именно от пър
вия път-

— Това се случи в Сур 
дулица, където учих сред 
но училище. Беше постра
дал един мой съученик 
За щастие кръвната ми 
група „АРХ +м се съвпа 
дна с неговата- Така и аз 
помогнах спасяването на 
живота му. Искрено да 
си кажа, тогава не знаех 
много за кърводаряване- 
то, но не се страхувах, ня 
мах време за страх, касае 
ше се за живота на мой 
другар.

„МЛАДОСТ" „ЕСК” БУЯНОВАЦ 3:5 (0:3)

Босилеград, 22 май. 
край Драговищица. Времето

Игрището „Пескара” 
слънчево и идеал

но за игра. Зрители около 150. Съдия 
щата, Драган Петрович. Голмайстори: 
дост” Б. Тасев 2, единият от дуспа и 3. Младе
нов, За „БСК”: 3. Трайкович, Л. Стошич, Ч. То 
мич 2 и 3. Младенов 
на терена Ч. Томич.

значка.
на сре

за „Мла

автогол. Най-добър играч картони:

Добре организирана и 
точна игра на гостите 
първото полувреме и рав 
ноправна игра на двата 
отбора във второто полу
време, всъщност е 
късото резюме на 
болната
босилеградоките .футболи 
сти доживяха второ поре 
дно поражение с резултат 
6т 5:3.

Още в самото начало на 
мача, докато зрителите не 
бяха заели своите места 
и докато всички 
листи на „Младост 
бяха докоснали топката 
гостите поведеха с 2:0. Ве 
че в 3-та мин. 3. Трайко
вич със силен и точен 
удар улучи целта, а две 
минути след този г«л то 
ва направи и Л. Стошич.

Тези два гола, които бя 
ха в самото начало на ма

несполучливо
в

Така
наи-
фут- 

среща, в която
Сашо Константиновна

ята кръв спасява най-цен 
живоното на човека 

га, е неговият постоянен 
мотив. Редовно участву
ва в акциите до кърводар 

провеж-на
яване, които се 
Дат в Босилеградска об-

футбо- също така и в 
Бел-

щина, но 
други градове: Ниш, 
град, КрушеваЦ.-

не

отправен към вратата на 
„А. Балкански" топката

— На два пъти бях 
много щастлив 
ва Константинов, 
бяха онези моменти, кога 
то кръвта ми непосредст
вено преминаваше във ве 
ната на повредените. В те 
зи незабравими моменти 
имах само едно желание: 
да оздравят пострадалите- 
Тези двама наистина оз
дравяха и това е най-скъ
пото ми признание.

Сашо Константинов се 
гордее и с признанието, 
което му присъди Репуб 
ликанската скупщина на 
Червения кръст. Но рекор 
дьорът счита, че все още 
е далече от личния си ре 
корд. Емблемата и Злат
ната значка са насърче-

в наказателното поле. 
След това Б. Тасев по

каз-
Тованапречнатасе върна ох 

греда и играта продължи. 
Малко по-късно след наме

втори път вкара топката 
зад гърба
а трети път това направи 
3. Младенов.

В тази част на играта 
и гостуващият отбор им а 
ше няколко голови поло- ЛИте. Последваха протес- 
жения, от които използу
ва две'-' Т олмайстор н а
двата гола бе централният 
нападател Ч. Томич, кой
то бе и най-добър на те

Екрам,на
.са на страничния съдия гл 
авцият съдия посочи цен
търа на игрището и преди 
звика смях сред посетитеча, като че ли уплашиха 

домашния отбор. Те игра 
еха смутено, на „А. Бал-неорганизи 
рано и неточно. За смет
ка на тях, гостуващият от 
бор . с бързи и добре ор 
ганизирани атаки напада
ше постоянно. В една та 
кава атака 3. Младенов

ти в редовете 
кански", но решението не 
бе изменено. Само след 
пет минути гостите изра
вниха резултата с добър 
удар отправен от един ме 
жду най-добрите в отбора 
на .„А. Балкански" Дими
тър Каменов. Цялото по
лувреме измина в равно
правна добра игра-

През второто полувре
ме домакините отбелязаха 
още два гола, благодаре-

рена.
М. я.

ВОЛЕЙБОЛ

Победител-,,ЕИ“
' На 22 май т-г. в спортноя център „Парк" 

в Димитровград се състоя регионално първенс 
тво по волейбол. В състезанието участвуваха 
шест отбора. Представител на Димитровград 
бе отборът на „Услуга" като миналогодишен 
първенец на общинските работническо-спорт
ни игри в тази дисциплина. Освен домакина, 
участвуваха и следните отбори: „Еи Ниш, 
„Тигър" — Пирот, „Образователен център" — 
Прокупие, фабриката за профили и тръби Алек 
синац СВР — Гаджин хан. Първо място убе 
щггелна зае отборът на „Би"—Ниш, докато 
на второ място се класираха волейболистите

място „Тигър ) —

ние за нови килограми да
дена кръв. „Нещастие
то постояно преследва хо 
рата, затова ние, кървода 
рителите, винаги сме го 

осъзнал напълно значенн товн” — споделя Сашо. 
ето на кърводарявгшето и 
това познание, че със сво

ние на несполучливата ма 
меса на изключително 
слабия вратар Анджелко
вич. Общо на домакините 
не може да се прехвърли 
че спечелиха победата, 
въпреки че „А. Балкански 
игра доста добре-

В предпоследния кръг, 
който ще се състои на 30 
май т.г. „А. Балкански" 
ши се срещ 
„Лужцица" от Бабушци-

В тези моменти Сашо е

М. Я-

БАСКЕТБОЛ

отбора Втора победапс с
от Алексинац, а на трето 
Пирот-

аи
„НЛИСУС” (НИШ) —
ТРОВГРАД 85:88 (36:40)

Ниш, 22 май 1982 г. Съдии: Кръ,стич и 
Сакич. „Свобода : Петров, Филипов, Петро- 
Алокс в™’ ^>тиРов> Симов, Захаров, Стоянов,

Баскетболистите на „Свобода” успяха Да 
забележат втора поредна победа на баскст 
болното игрище ма регионалната лига Ниш 

о баскетбол. Те напълно заслужено победи 
ха домашния отбор „Нансус” с 88:85.
г Най-д°бРи и Най-ефикасни в отбора На 

„Свобода бяха Филипов с 36 и Симов с 14 
коша.

„СВОБОДА” (ДИМИ-ТЪЖЕН ПОМЕН

На 29 май 1982 година се навършват 40 
на нашата мила май*тъжни дни от смъртта 

ка и сестра

Захарина — Ина Кененович
от Димитровград

В събота на 29 май 1982 година в 10 часа 
ще посетим нейния гроб и ше положим цветя. 
^ Опечалени:

Дъщеря Славица, сестри: 
Анка, Виктория и Николи
на. Д. С.
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ЛЮБОПИТНО

АНЕКДОТИ ЗА ТИТОМРАВКИ - 

МЕТЕРЕОЛОЗИ
след премиерата на филма 

„Битката на Неретва" другарят Тито, очевидно 
добре настроен, разговаря с актьорите.

— Другарю Тито, мрля, ви да ми отгово
рите на един сложен въпрос — обади се режи
сьорът на филма Велко Булаич. Кажете Ваше 
го мнение, какъв щя* да бъда ако бях участву
вал в истинската битка?

Тито го измери от главата до петите и 
като се усмихна, каза;

— Куриер!
Вата Живоинович, който във филма иг

рае комендант на бригада, сам за себе си каза, 
че в истинската битка, сигурно би бил ^коменда 
нт, но един от колегите му направи забележка 
че той би могъл само да води кон за юздата.

— За такива се взимат онези, по-слабите
обясни

На приема

Известният бразилски 
етнограф И. М. Лима е 
забелязал, че индианци, 
които живеят в областта 
Дкра, в Амазоиия, напус 
скат своите импровизира 
1-ш селища няколко 
мици преди катастрофал
ни наводнения и 
в краища, които никога 
не могат да бъдат навод
нени. Дълго време е раз
съждавал за това, на кой 

тази

сед-

отивагДа ои понапудре
които не можеха да носят оръжие,
Тито. _ Бата е по-силен, той би бил добър кар 
течар, както и Любиша Самарджич .. А ти 
Пайо обърна се другарят Тито към Вуисич — 

би могъл да бъдеш онова, което 
си и във филма — шофьор.

начин да разреши 
необикновена 

Най-севде е успял да уз 
нае, че индианците се ори 
цитират по мравките от 
рода „жакаминсс”, и най 
стица, нс грешат.

Тези едри мравки, Дъл
го време преди тропичес
ките дъждове, напускат 
всекидневните си пътища, 
по конто отиват за храна 
и започват да се качват 
и слизат по дърветата. 
Понякога дълго, дълго 
Ъедят ца върховете на дър 
ветата, раздвижвайки пи
палата си във всички нап 
равления- След това, гла 
вната група „мравки мете 
оролози”, се събира »на 
съвещание”, което поняко 
га продължава и по някол 
ко часа.

Пай се зададе косеше и я си поче берем 
гайле- Не йе за мене, да чукнем у дръвце я 
осечам дека и това лето че помавуйем с косу- 
ту а надам се децата че се цанесу у косен.ето 
да виде кико се лебат искаруйе. Берем си гай
ле за нашу „Нишаву” оца не млого закасала а 
кита йе задругата слаба 
йе млого арно. Ако га събира'» сеното кико 
ланскутУ годипу овцете на вармуту целу зиму 
че чету вестници и че се райе със разпи ма
териали за польопривредуту и за стабшшзаци- 
юту-

! загадка.

ти наистинаII

и за нас селяците не *
. Момиченце от Ливно, честитейки рожде 

пия ден на др. Тито се смущава, и вместо 76-ия 
рожден ден, то му честити 75-ия, а той се усми 
хиа и отговори:

__ Драго ми е, че ми се намаляват годи-

ГГиоиерката се охрабри и го покани да 
посети нейния роден край — Ливно.

— Та каза, че си от Ливно?
— Да, дргарю Тито!
— Много спомени ме свързват за твоето 

родно място.
— Нали тце дойдете? При нас изобщо не 

сте идвали — сега вече особено храбро започна 
да говори то.

— Откак ти помниш, — не съм 
с усмивка отговори другарят Тито.

— На раздяла другарят Тито го прегър
на и му обеща:

— Изглежда, че след войната наистина 
не съм идвал в Ливно и ще трябва Да дойда.

Те за ланското косеше и събираше са- н 
камдави расправим. Мнну я покрай задруж- а 

Ц нуту ливаду и гледам- сено наносено, слънце га | 
М напича а тия що че га събира'» седнулн у ла- » 
$§ довнну. Помози бог, кажем я, реншли сте У®а || 

во да га исушите. Море онай одозгоре та су- В 
ши, а нийе тука се позададомо да не ватимо | ; 
слънчаницу. Върну се я гледам тия пай си ; 
седу у ладовинуту. И тека цел дън. Найутре- || 
дън я пай се понанесо да видим кикъв йе тай || 
терк да не излазиш из ладат а да сушиш сено, 
реко тия су из друщвеният сектор може да су 
намерили нов начин, а нийе сел.аците се му- 
чим по цел дън на слънцето- Отидо ама сено * 
то пай се суши само, а сенарете Би нема нигде- Щ 
Вати ме мерак за теркат и третият Дън пай * 
отидо. Сенарете пай се варка‘» оди слънчани- 
цу. Позапраша Би за теркат, ама йедън ме 
убаво оправи. Каже минуй си куде си пошъл, 
ний смо дошли да ни се шиле дневница, сено 
за сушеше си имамо и дома. И тека синдраци Дут 
те посбраше како да е — колко толко оди сен к- 
цето а дневнице натепаше та се паре наузима 
ше па пролетоска купую сено за овцето що не- Зет 
че ни куче да легне У шега-

иитс-

пак
През това време, огро

мен брой мравки прекрй 
ват повърхност от някол
ко стотици квадратни мет 
ра и след това напускат 
дотогавашното място на 
пребиваването си. Пресел 
ването става по строго ут 
върден ред. Най-напред 
ходят мравки „войници", 
чиято задача е да отстран 
яват всички евентуални 
пречки: скакалци, паяци, 
гъсеници, буболечки... Зад 
тях идват останалите мра 
вки: носители на яйца, 
ларви и резервна храна. 
Цялата тази колона се 
спира до някое разграна- 
то дърво, но далече от 
предишното местопреби
ваване. Напуснатите кра
ища наскоро се наводня
ват, но не и тези места 
където са се заселили 
мравките.

По този начин известни 
ят етнограф е успял да 
узнае тайната на индиан 
ците, понеже те строго се 
придържат към поведени 
ето на мравките, и наис
тина, никога не грешат.

У;

НАРОДНИ МЪДРОСТИ

ЗА МЛАДОСТТА
I Който иска на старини да бъде млад, трябва 

на младини да бъде стар.

М^дият човек лесно 
лесно се превива.

ТИБЕТСКА
Старият човек в семейството е като съкровище.

КИТАЙСКА
Старите приказват какво са правили, младите 
— какво ще правят-

Ако тека биде и съга не знам кико чу «Ш 
• минуем около задружнете ливаде. Но я се на 
р дам дека опщинсБе-ге руководителе добре че 
\ Би напудре та да Би не вата слънчаница. Оно 
I и косуту су доста позатупили та ега Бу некой 
I ковне малко по саглам. А и тия що работе у Щ 
I „Нишаву" ега се сете дека и овцете не еду сва Щ 
I какво сено ако мисле да Би хмузу. Но ььим йе Ш 

изгледа по-лъсно да измузу останалите ОУР-ове 
! на „Сточар".

и ЧЕШКА
се лъже, младото дърво

БЪЛГАРСКА
Младият да знаеше, старият да можеше.

ФРЕНСКА
черникоси и бели облаци, а от 

бели коси и черни облаци.
Не се бой отМЕДИЦИНАТА ВЪР- 

ВИ С ГОЛЕМИ КРА
ЧКИ НАПРЕД. МО
ЖЕ БИ И ЗДРАВ- 
СТВОТО ЩЕ ПРОХО- 

С. С.

ПЕРСИЙСКА
Младост два пъти не бива.

ТАТАРСКАДИ.
80СТИИК НА БЪЛГАР-
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