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ките трудности кои™ ™ърде крупни задачи за преодоляване на икономичес- 
ди и народности щмпГт Са мЙлки' Нашата работническа класа, нашите наро- 
Д ’ членовете на Съюза на комунистите — мотат и трябва Да -
у^^етето ГЛ“ЯВа,,е1° на трудностите съществува само един път - само- торията на 
р Р застанем с лице към перспективите и новите задачи, които извън

1^аШаТа с*Рана' нашата Република, пред Съюза на комунистите като циалистическите 
водеща идеино-политическа сила на работническата класа. Задачите са ясни — мни области например е 
тряова да ги реализираме. увеличен за 1,6 на сто, а

Това са основните поръки от Деветия конгрес на Съюза на комунистите е намалено участието на 
в Съроия които се проведе на 27, 28 п 29 май в Конгресния център „Сава” в общото и съвместното по 

елград. В края на раоотата на конгреси бяха приети конгресните документи: требление. В разпределе- 
отчет за работа на Съюза на комунистите в Сърбия през изтеклите 4 години, нието на чистия дохбд в 
изменения и допълнения в Устава на СКС и Резолюция на Деветия конгрес, сдружения ТРУД за чети- 
Избран е нов Централен комитет от 157 членове и 19 членове на ЦК на СЮК ри на сто нараства учас 
от Сърбия. За председател на Централния комитет на СКС с едногодишен ман- тието на средствата за 
Дате е изоран ДУХ11АН ЧКРЕБИЧ, а за секретар на Председателството на ЦК на акумулация и резерви, 
СКС с двегодишен мандат (с възможност за преизбиране) е избран РАДИША ГА- докато за същия размер 
ЧИЧ- намаля участието на сред

ствата за лични доходи 
общо потребление-

В разпределението на 
обществения продукт и 
националния доход са
осъществени също
стабилизационни ефекти. 
Дялът «а участие на сДРУ 
жения труд в разпределе 

ги нието на дохода на тери 
Републиката 

териториите на со 
автоно-

така

ДУШАН чкребич

Роден през 1927 година 
в Ниш, по националност 
сърбин- Досега е изпълня
вал длъжността Предсе
дател на Скупщината на 
Социалистическа републи 
ка Сърбия- Завършил е 
електротехника, а член на 
СЮК е от 1945 година. В 
НОБ е участвувал от 1944 
година-

Досега е изпълнявал 
множество отговорни длъ

и за
Особено са 

значителни резултатите 
в намаляването на инве
стиционното потребление, 
понеже участието на 
средствата за инвести
ции в обществения про
дукт е намалено от 36 
през 1978 на 26 на сто 
през 1981 година. Обаче 
колкото и да са значител 
ни тези резултати, в ста
билизационен смисъл на- 
думата, те не са достатъ 
чии, пито достатъчно са 
заздравени.

Тенденции към разшир 
я-ване на потреблението, 
независимо от разполага 
емня доход и занапред 
съществуват и се манифе 
стират в местни схваща
ния за концепциите на 
собственото развитие, 

вкоренени и в самите Ръ- 
ководства на Съаоза на 
комунистите. Друга об
ласт, в която постигнах
ме необходимите стаби
лизационни резултати е 
селското стопанство и 
селскостопанското прои
зводство. Отношението 

към селскостопанското 
производство и преработ-

жности, сред които — ге
нерален директор на. Фаб 
риката на сода в Лука- 
вац, бил е Подсекретар 
за промишленост на Соци 

републикаалистическа 
Сърбия, подпредседател и 
председател на Социалис
тическия съюз на Сърбия, 
председател на Изпълни
телния съвет на Сърбия, 
председател на Скушщ> 
ната на СР Сърбия, а по
настоящем е член на Пред 
седателството на ЦК на 
Сърбия.

Делегатите и гостите на конгреса

ли, може да се констати
ра, че през изтеклия че
тиригодишен 
направена нова успешна 
крачка в материалното и 
културното 
СР Сърбия. В условията 
на засилена

положителните процеси 
в разпределението на об 
ществения продукт и на
ционалния доход. Тези 
два момента са израз на 
все по-здрава насоченост 
в Републиката към осно 
вийте насоки на политм 
ката на стабилизация.

Когато с основание кри
тически говорим за сега 
шиия момент и разисква 
ме за непосредственото 
бъдеще на нашето обшс 
ство, трябва добре да вй 
дим и разберем 
най-нова история, за да 

последовате-

период е

развитие ма анашата
икоцомичес 

ка нестабилност в стра
ната и значително затру 
дненпте . • въяшно-иконо- 
мнчески обстоятелства, е 
осъществено по-нататъш
но развитие ца 
дителняте сили, средният 
размер на 
ръст 
на стотериторията на Републи- 

без социалистически 
области

(На 2 страница)осигуряваме 
лдост "а революцията. 
Понеже последователност 
та на нашата революция 
днес е пенната-гъшното Ра 

самоуправле-
радиша гачичПредседателството на 

на СКС
произво- Родеи е през 1938 годи

на в Рогачмца,
Бапна баща. По 
налност е сърбин. Завър
шил е Юридически фа
култет- Член на ОЮК е 
от 1957 година.

Досега

звитие на 
нието.

И през изтеклите чети
ри години постигнахме 
нови резултати в развити
ето на самоуправлението
— но според обща оцен
ка — недостатъчно.

Важно е да установим 
защо е така преди всич
ко поради акциите и кра 
чките, които гя^нататъ-к 
трябва да предприемаме.

Въз основа на всички 
факти, които са

община
нацио-стопанския

възлиза па четири 
годишно, и т°: на

Момчило Бнляк, Момчиле Внчентневпч 
Шпиро Галович, Радиша Гачич, Йован Дере-’ 
тич, Марко Джуричиц, Петър Костич, Вука 
шии Лопчар, Никола Любичич, Назми Мику- 
ловци, Слободак Милошевнч, Живорад Ми- 
шич, Борислав Одаджич, Жнка Радойлович, 
Синап Хасани, Иван Стамболич, Марица Ста- 
мецкович и Богдан Трнфунович.

кота
автономни 

5,2 ца от0- качеството иа 
осъщественото развитие 

стопанството се изявя 
ва най-много в определе 
пи промени ма стопанска 
та структура, какю и в

те е изпълнявал но 
вече отговорни длъжнос
ти, като секретар на Об
щинския комитет нч Ртгг' 
в Баина баща, бил ® сек
ретар на МеждуобшинжТ,конфере.:гщ:екс и Тм-гово Ужице „д,

на

извест-



От Деветия конгрес на СКС
Изграждането на отио- щевремсиио, 'трябва със ИЗ ПРИВЕТСТВЕНАТА РЕЧ НА Д-Р АЛЕКСАН 

шецнята а СР Сърбия вър същата мярка и решите-я ДТ>Р П>РЛИ 1КОВ
ху конституционни цача- ност да се противоцосга
ла обхвана през изтекли вяме иа всяко местно тес- IIлПППП1111ПТП ОЧП1 ПППНОПО
те четири години съвку иогърдие. Затвяраието в КП ■1К|1|^|Ц|1 II III .4/|||Ь||1|||Ч|1КИ
пцостта на обществено- собствени синури и явле ||||||||(|1111ПIII II НИШ* 1111111

ка, към свободното сдру икономическите отноше- пия на републикански и
жаване на частните сел- пия, включвайки тук и покрайиински етатизъм, ППАТ11ПЛПОIII!ОТО

произволи въпроса иа отношенията който не вижда, че отдел ||||||||1п1111|!ЧИл1Л
на — Република — покрай- ни републики и покрай- |||Л| I VIII •■111111

вините, в нейния състав, иини могат само тогава
Тези отношения и проб- успешно да са развиват —

на лемите в тях изчерпател- особено икономически —
но, открито и отговорно ако знаят своите иите-

на малочислените предим анализирахме иа 18 засе- реси да свързват с инте-
ства в развитието на сто дание на ЦК на СК в ресите, иа другите в наша
панството. в Републиката. Сърбия — през декември та федерация.

1981 година. Естествено, 
по-трудната част от рабо
тата стои пред нас: да проблеми в дейността на
претворим в живота при Съюза па комунистите

заключения. Про- д.р Тихомир Влашкалцч
изтъкна, че в това отно
шение още се срещаме с ИВ 
крупни слабости. Верба В 
лцзмът не е изкоренен, *М 
опортюнизъм се среща в Щ 

Отношенията в Републи нашите редици, а иеряД- И 
ката не са вече само пре ко се ядява и известна из И

мореност, дори и колеба; Н 
ние на комунистите в бор Я| 

самоуправител- ■ а 
ни решения в практиката 

обществените отноше-

9. КОНГРЕС СКС

(От 1-ва стр.)

СКОСТОПДНСКИ
тели; към укрепване 
обществения сектор в та 
зи област, все още не. сме 
успели да 
едно от главните места

— Със съжаление тряб лентяйство и др. Решите 
чс лно трябва да се про-гиво 

поставим на идеологията 
на национализма с всич
ки негови видове, както 
и на унитаризм-а. Нано
во се съживява съюзът 
между бюрократизма и 
технокрацията. Комунис 
тическата идеология все 

въз- повече се обременява от 
волунтаризъм, на общес- 

3 ТВОТО
?■ трябвало да бъде, а не ка 
; кво е- Нараства частно- 

собственическото и групо 
1 вособствсническото съз- 

класовата ра 
солидарност

Сложим ва ра констатираме, 
отдавца поставената зада 
ча сдруженият труд
разполага с 
прииаденат 
бавно осъществяваме. По
ради това не можем да 
се избавим от етатистиче 
ската черупка в цялостта 

общественото

да
целокупния

многотРУД

Говорейки за идейнитеНАРАСТВАНЕ НА ЕТА- 
ТИЗМА

Д-р ВЛАШКАЛИЧ след 
това в доклада напомня, 
че особено

етите
веждането на заключения- 

внимание на та е в ход и можем да 
Конгреса трябва да се по констатираме добри ре- 
свети на степента на ра- зултати. 
звйтост, състоянието и 
проблемите в самоуправ
лението и политическата
система на нашата Репу- дмет на пнтерни разне- 
блика- Става дума зг- квация. Трудещите се са 
процес, който има свои запознати с проблемите бата за 
противоречия, по много и проявяват голям поли 
неща е труден и не може тическн интерес да се на 
да се развива без пробле- премахват недоразумеци ИИя.

ята и да се осъшествя- 
ват с Конституцията ут
върдените отношения. На

каза Влашкалич — всич- лага се да се действува 
ки сме съгласни, че в на- щателно, но ефикасно. Не 
растването на етатистиче- уместно бй било да се 
ската практика в действу възобновяват изяснените 
ването на обществено- дилеми и да се предизви бецо 
политическите общности ква ново изостряне, 
могат да се намерят осно 
вните причини за забавя 
ие и стагнация на само- 
управителните отноше
ния. Този процес, който 
се развива стихийно- най- 
често в маскирани обли
ци, търсейки покритие 
със „самоуправителна” но 
рма и фразеология, неза- 
белязахме навреме, та 
не й се и противопоста
вихме достатъчно ефика номически и развойни ре 
сно. В това се коренят 
и основните причини за
натрупаните икономичес гоес при това Решаване: 
ки трудности. Именно, първо, ако републиките и 
бюрократичният волунта покрайнините проявят 
ризъм в стопанството, ко 
йто се- изявява във все по

гледа какво би

:Ц . > напие. На 
Щ ботническа
§| се противопоставя егоиз

националният 
Дезинтегра

V,-8Р
н мът, а и 

романтизъм.
цията на работническата 
класа започва да придо
бива законност пред на

■ .

ми.
Особено опасни са ре 

акционните явления, в 
чиято същина няма нищо 
ново, но и пред които по 
литическата дейност не 
смее да затваря очи. Осо 

трябва да бъдем 
бдителни спрямо нацио
нализма и националисти-

ционалният автаркичен 
интерес.

— Считам, че днес

— Вместо основно ар
гументирано обсъждане 
на проблемите, с които 
се срещаме е присъща 
тенденцията на монопол 
над истината, което про 
извежда отрицателни по 
литическо-иконолтически

Д-р А. Гърличков
В трудните години, ко ческите прояви, защото

тази реакционна идео- ва, дори и потиска по-на
татъшното развитие на 
социалистическото самоу 
правление.

Крайно време е с пъл 
на решителност да осъ- 

и во може да доведе една ществим тази задача — 
политика на премълчава- та работническата кла
не, търпимост,- дори и

-гг насъскване натения. Уверени сме. че
може да се постигне про

производство, която спъ-пто извървяхме, казва по- 
нататък Д-Р Тихомир Вла 
шкалич, органите на фе логид за нашата 
дерацията основно с ус- национална общост е 
пех изпълняваха своята най-опасна. Опитът на 
конституционна роля- Не ™
можем обаче да затворим вднтраревояюцията . на Ко
очи пред трудностите 
относителното забавяне в 
приемането на някои ико

последствия, каквито са 
стремежът към монопол, 
лидерство, патернализъм 
и др. Истината не може 
Да бъде ничия собстве
ност. Категоричността и 
разискванията в абсолют 
ни категории сред нас и 

на не само сред нас са твър 
де рисковани, защото не 

демократично 
съгласуване на -плурализ-

много-

са да застане начело на 
политическата сцена 
обществото, освобожда
вайки се от всички видб ВоДЯт към

национа
лизма в своята среда. _

ве на посредничество 
каза д—р Александър Гър Ма на самоуправителните

интереси по вертикала на 
обществената 
но само внасят

— Най-тежката и най- 
по дългосрочната последица личков, приветствувайки 

делегатите в името на 
ЦК на СЮК.

— По пътя на излизане

структура, 
антаго

нистични и дезинтеграци- 
онни съдържания.

вече смисъл и готовност от опита на контраревол 
юцията и действуването 
на вражеските национали 
етически и ирЬдентистки 
сили, които все още не 
са съвсем осуетени, в дей 
ствуването си, е тежко 
нарушение на междуна 
циоцалните отношения в

за зачитане на интереси 
те на други и изнамира- 
нето на съвместни

.широко приемане на сто 
пански решения извън 
сдружения труд, води . 
към териториализация на 
стопанското развитие _и 
затваряне на стопанство 
то, голямо и неефикасно 
инвестиране, за да 
„закръглят'’ стопанските

то от противоречнията. в

грама, за да премахнем т
всички

реше 
федерацията,пия във 

изразявайки по такъв на.
чин своята отговорност 
за отношенията във Фе- 

се дерацията и нейното все
общо развитие; второ, ,
ако в междурепубликан

Денциите на 
чйята, с които се 
щаме и с които ще 
срещаме занапред. Прак
тичните 
боко

противоре- 
сре-

Утайи, които са 
противоположни на него. 
Тук. преди всичко ' имам се

покрайнината, включвай- на предвид 
ки тук и разните видове на нашата пролетарска

идеология под 
на гражданската с всички 
те нейни видове на изя
ва, създаването на потре 
бителски климат, разни 
те видове на корупция, 
протежиране, кражби, зло 

и употреби, безотговорност,

оттеглянето решения са дъл 
зависими от реЗул- 

на теоретичните 
познанид на собствените 
противоречия. Без 
практическите мероприя; 
тИя се превръщат в чиста 
идеология, която замъгля 
ва диалектиката на сами 
ге обществени

структури, което до голя 
ма степен се финансира ското договаряне на скуп

щината; а посредством ударитена натиск и изселването 
иа сръбското и черногор
ското
лизирането 
ционалните 
прекратяването на 

селването под натиск 
изява на политиката на 
братство и единство е ед 
на от основните задачи 
на Съюза на комунистите ' 
на Косово. Своята

татитеше с чуждестранни сред 
ства, пък и сега дългове 
те на страната доведе 
до крайни граници. Тук 
лежат основните причини 
на притиснатостта на ико 
комическите закономер
ности на социалистическо ‘ 
то стоково производст
во, нарушаването на един 
сувото на югославския па ■ 
зар, както и причините и 
тенденциите на затваря
не и автаркичност иконо 
мическо развитие, отдел
но на равнището на ре
публиките и покрайнини-

нея на самоуправителни
те организации и общно
сти ( получават по-актив
на роля; трето, ако съюз 
ните органи, отделно Съ
юзният изпълнителен 
вет, по-ефйкасно използ
ват своите конституцион
ни пълномощия.

население. Стаби- 
на междуиа- 
отношения,

това

из-
процеси.съ-

Членове на ЦК на СЮК 
.от СРЛСърбия

Вя„ вяг „ бОДаНгг Б-ОЖанич’ Невена Бубаня;
Влашкалич Шп Д° РгИВ°е Видич- Д‘Р Тихомир 
илаижалич, Шпиро Галович, Душан Глигопие-
дже КоД°ИиКОнДРУЛОВч4' Люб,иша Игич, Джор 
кович Тп Г^ИК°Л?,ЛюбИЧИЧ’ ДРагослав Мар 
щ,лавка Миладинович, Милош Миад«акт „п:гя1нислав Стоянович. и д р Ста

ВЗАИМНА ОТГОВОР
НОСТ

Трябва решително да 
се противопоставяме на 
всичко, което би могло 
да ни води към етатнети 
чески централизъм и унй 
таристична държава. Съ СДП Косово.

част
Жиот задълженията и отго

ворностите на СК в Сър 
бия поема и конкретизи
ра с цел да даде полити
чески принос към по-ната 
тъшното развитие нате.
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®т Деветия; кошагрес на СКС
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧа конгрес скс НА ДУШАН ЧКРЕБИЧ НА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СКС

СК-двикеща сила § разрешаването ма проблемите
тиционни проекти, външ
нотърговската или валут
ната система, дей-ствуване 
то на единния югославски 
пазар, не смеем да дава- 

превес

множество въпроси от об 
щественото и материално 
го развитие на Републи- 

участвувайки в 
такива

Отговорността на Съюза на 
като движеща сила и насочваща 
та за преодоляване

циалистическо 
ние. Налага се всекидиев 
но да се борим за ново
то и нови върхове в на
шата
практика, но същевремен 
но да обезпечаваме и па
зим всичко, което в тече 
ние на революцията и в 
следвоенното 
изградихме и създадохме. 
Всеки ще ни цени по то
ва колко сме силни, еди
нни, ангажирани и деес- 
пособ/щ.

съдържа-комунистите 
сила в акцид- 

на натрупаните проблеми 
незаменима и незаместима, 

силно изяви идей:|ото, полити- 
ческото и акционцото единство на СКС и посочи 
главните насоки 
Душан Чкребич

ката, и
самоуправителна разрешаването на

въпроси съвместно с дру
гите републи
покрайнини във Федера
цията, нито за миг не 

развитие смеем да губим от пред
вид коренните интереси 
на работническата класа- 
Налага се да пазим нито 
един тесен интерес да не 
ни отклони от рамките 
на нашата задружиост, в 
които се съдържат основ 
ните интереси и. качества;

е много голяма, 
Този конгрес ме едностранчив 

на поотделните интереси.ки и двете
на ангажиране Следейки основните за

дачи от „Изходните осно 
ви на дългосрочната про
грама ' на икономическа 
стабилизация” е необходи 
мо веднага да минем към 
тяхната конкретна разра
ботка във всички среди, 

изхождаме оттам,

изтъкна

Върху нас лежи голяма цистите са двете 
та отговорност, която ма един и сЪщ 
бих казал, че съзнаваме Преди всичко 
достатъчно. Опора на ра
бота трябва не 
търсим но и да намираме

страни 
процес, 

мисля на
максималното 
не на реализира 

конституционните 
права и задължения, от- 

нашата раоотническа насящи се до работничес
ко аса и в нейния аван
гард, Съюза на комунисти

само да КОРЕННИЯТ ИНТЕРЕС 
НА КЛАСАТА

като
че т°ва нас ' дългосрочно 

работническа ще ци преокупира
черта накрая на заключп- 

реч Душан

в подма нашата 
класа и на всички нашиНастоящият 

мощно манифестира идей 
но-политическото и акцио 
шЮ едпнсЛво на Съюза 
на комунистите в Сър
бия 11 посочи главните на 
соки на ангажиране. Оба 
че нашият революционен 
опит ни показа,, че един
ството непрекъснато тряб

конгреската класа и 
се в сдружения труд, кои 
то трябва да решават по 

на заключителната си реч всички въпроси на обще 
пред Деветия конгрес на ствецото въ^производст- 
Съюза на комунистите на во, за развитието на деле 
Сърбия Душан Чкребич. гатската система посред- 

Да се обърнем към про-. ством която трябва да се 
блемите, които пред нас изразяват най-широките 
постави реалният живот: .интереси на трудещите 
развитието на самоуправи се и гражданите, за колек 
гелните отношения, ши- тивната работа и отговор- 
рок фронт на икономиче ност, които ще представ- 
ската стабилизация, поло- ляват бариера срещу вся- 
жението на нашата работ ко лично своеволие и уз-

\фпираце на пост и власт. 
Касае се за развитие ца 
работническо - класови 
атрибути на по-нататъш-

трудещнтс
народи и народности. Би телцата си 

Чкребич.изтъкна в началототе по да се касае за ицвес-
социалистичес
ОБЩЕСТВЕНО ИКО

КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
КИТЕ САМОУПРАВИТЕЛНИ 
КОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЯ

Вместо думи — труд и акция
ва да се изгражда.

Необходимо е да се по
добрява

* ОБЩЕСТВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ТРУДА ~ НА 
сътрудничество- ПАЗАРА — ОСНОВА ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ 

между ТРУДА ОТ ЛЕНТЯЙСТВОТО * ИЗНОСЪТ - 
ОРИТЕТНА РАЗВОЙНА ЗАДАЧА.

НА
ПРИто и контактите 

СК в Сърбия и Съюза на 
комунистите и в другите 
републики чрез различни 
форми, и пряко въ.в 
по-голя.ма степен взаимно 
да се запознават с много

ническа класа, натрупани 
те проблеми в иконо.\ш- 
ческото развитие, влияе

реални възможности да 
се прекрати вносът на 
храна. Дори и повече от 
това
износ, но за целта е нуж 
но по-рационално да се 
организира селскостопан 
ското производство, по- 
добре да се обработват 
площите и по-ефективно 
да се разпределят кадри-

В, шестте заседания 
тази комисия 
ха средно от 700 до 800 
делегати и гости. Б рази

на
участвува-все

щи върху различното по: 
ложение на части на кла 
сата. Съюъзт на комунис
тите трябва да бъде дви
гател в разрешаването на 
проблемите във 
спели. За СК няма
вор, което никак не зна- оотниците, а не в

сам ще г.1 разре- разбраното развитие на 
шава. Отговорносттаг на 
Съюза на комунистите ка в

да се осъществимата демократизация, ко 
ято се отчита в истинско 
то съединяване'“ на иконо
мическата и политическа- 

всички та власт чрез самоуправ- 
изго- пението в ръцете на ра- 

тясио

числените обществени скванията взеха участие 
.проблеми зарад по-добро .72 делегати и гости, а

още приложиха пис
ана дискусия. Тези да 
мни ясно показват, че де 
легатите и базата считат

разбиране ца възгледите 
и обстоятелствата, прико 
иго субективните сили се 
борят в нашата страна,
но и в другите среди. По Разрешаването на иатру- 

обогатим палите се трудности и 
си за спеццфич премахването на застоя 

в развитието на социали 
етическото самоугтравле-

чи, че те.признаци на демокрация 
граждански смисъл. 

Ние не сме се отказали от

този начин ще
знанията
постите на развитие, а съ 

збегием
Производственият и тво 

рческият труд трябва и 
на практика да получат 
място, което съответству- 
ва на тяхното обективно 
обществено значение, а 
за СК не съществува 
принципно по-значител- 
на задача от идейно-по 
литическата акция за по- 
добро материално възна 
граждаване и обществе
но уважаване на произ
водителния и творческия 
труд.

В комисията бяха пот
върдени многократно ста 
новшцата, че прекалени 
те и икономически не|>с 
нователни капиталовло
жения са една от основ
ните причини за низката 
производителност на тру
да, от една, и за инфла
цията, от друга страна. 
Те незабавно трябва да 
се съгласуват с разпола
гаемите средства и с обе 
ктивио нужните структур 
ни промени на стопанст 
вото в Републиката. Съ
щевременно 
се повиши
ката ефективност на 

’вестициоиния процес и 
па всяка инвестиция от
делно. Комунистите тряб* 
па да се застъпват за спа 
зваце на икономическите 
крйтершт при решавано
то във връзка с всяка кои 
кретиа инвестиция.

то двигателна сила и на
сочваща сила е много го
ляма, незаменима и неза- 
местима-
СИЛАТА Е В ЕДИНСТВО

класовия подход в уреж
дането ца отношенията в 
нашата страна, и очаква
нията в този смисъл 
мат никакъв реален шанс.

С оглед на сложността

шевременцо ще и
«едоразуме- ние за първостепенна за 

дача ца всеки комунист 
п обществото като цяло 

В разискванията беше 
влияние, което да даде посочено, че при съгласу 
възможност, чрез посочва нането па самоуправител- 
нето ма отделни общест* * ните интереси трябва 
вели проблеми и явлеиия да се изхожда от равно- 
в своята и в другите сре- правното, но и от реално 
дм, че често сс явява не- отношение между потре 
търпимост, или субекти- биостите и възможности- 
вистичеи подход. Крити- те, а преди всичко от про 
ката па обществените яв- пзподствещата силд иа об 
ления е необходима, 
тя трябва да бъде в рам- 

които разграничава

ненужните, 
пия. Трябва твърде преда- 

иепрекъсиато да обе 
обществено

пя но и
зпечавамеТО

Времената са сериозни 
и мътни, международни- 

отиоше- 
ико-

иа положението, в което 
се намира светът и необ
ходимостта от по-нататъш 
но изграждане на нашето 
самоулравително 

Международното ЛИСтическо общество и по
подобрение на

те политически 
пия твърде сложни, 
комически много затруд- сопи а
пени.

на нашатаположение 
страна е в пряка зависи
мост от нашето единство 
и успешното решаване на 
проблемите на икономиче 
ското~ развитие, от голя
мо значение е всичко го- 

имаме на предвид,

стоян ното
на жизненоположението 

то равнище на трудещи
те се, необходимо е Съю 

комунистите да

по п.ествсция труд.
Докладвайки за работа 

та на комисията, СЛОБО- системата па социалист- ддн МИЛОШЕВИЧ каза, 
чсското самоуправление 
като винаги изхожда от 
основните цели ца маша
та 1адружпост и основи
те на пълно равноправие.

Стълк' «овявайки се

ки,зът ца 
бъде акционио подготвен, 
идейно единен и ангажи- 

идеологически 
борбата за 

против мцогобро

че единодушно е подкре 
пено становището за нзно 
са като пр/оритеша раз 
война задача, защото го 
ва е решаващо условие

- за успеха ща борбата за 
I стабилизация- Съюзът ца 
| комунистите в

трябва час по-скоро, ре 
шителцо и сплотено, да 
предприеме конкретни ак 
ции за постигане иа тази 
цел.

В развитието иа селско 
то стопанство и общес- 
твеио-и кодомичес кцте от 
иошеимя ца село се чув
ствува застой, а този сто 
папски отрасъл е огро
мен потенциален резерв 
на сдружения труд п Ре-'

— публиката- Съществуват

раи ,,аза да сплотим редиците фронт и в 
изна-

в а да
може даси, за да

.мйраме вътрешни 
да преодоляваме
иите недоразумения и Усда разрешаваме

прогрес, 
йиите явления па антиса 

аитисо-
сили

възмож- моуправително и

Борис Костадинов, член на 
ЦК на СКС

Сърбияпетно
трудностите, та посредст
вом демократични 
шения и практика ца 
юза па комунистите 
стигаме до становища, ко 
иго насочват нашето съв
купил развитие- 

По-1 гататъшн ата 
кратизапия па отношени
ята в Съюза на кому пие
тите и най-широко в

какго и ангажи

ОТПО"
Съ- Борис Костадинов, директор и 

вен и отговорен редактор на 
Братство” е избран за член "а Централ

ния комитет на Съюза па комунистите 
в Сърбия. Досега Костадинов е изпълнявал 
редица отговорни длъжности. Бил е председа 
тел на ОК иа ССМ, член на Републиканската 
конференция па ССМ и член на Председател
ството й, председател на ОК на ссш и др. 
От 1979 година е директор на издателство 
„Братство” и главен и отговорен редактор на 
в. ..Братство”.

гла- 
вестникда

трябва да
икономичес-

шь
демо-

об-
гцеството, 
райето, всекидневната иде 
йна борба и идейна насоче 
пост пя Съюза на кому-
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КОМИСИЯ ЗЛ РЛЗВИ 
ТИЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА 
СИСТЕМА НА СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКОТО САМОУП 
РАВЛЕНИЕ

ангажира в•гс с да се 
осъществяването иа прие
тите заключения на ЦК 
иа СКС, отнасящи се до 

иа СКС и за-

АКЦИОННО
ПРОСИ

единството 
дружцостта в нашата ре
публика. Необходима е 
ефикасна и организирана 
работа в 
то на нашата система ка 
то цяло върху укрепване 
то единството и задруж- 
иостта в републиката 
самоуправителци 
върху развитието на соци 
алистическите автономии 
като демократични придо 
бивки от нашата револю-

1а се потвърждаваме 

с делаДелегатското решаване 

по-близко де живота
осъществяваце-

на Следователно,
организации

жданите. 
първичните 
и органите на СКС тряб
ва да подготвят членове
те си за активно действу- 

в самоуправителни-

В изказванията си деле
гатите и гостите силно 
подчертаха необходимо
стта от още по-лоследо-

начала,
По-нататъшното разви

тие на делегатската сис
тема и социалистическо
то самоуправление, укреп 
ването на непосредствена 
та демокрация в общество 
то, единството и задруж- 
ността в републиката н 
страната, развитието на 
политиката на равнопра
вието на нашите народи 
и народности бяха теми 
в центъра на вниманието 
на около 400 делегати и 
гости, които се определи
ха за работа в Комисия
та за развитие на попити 
ческата система на соци
алистическото самоуправ 
ление. В двудневните раз 
исквания участие взеха 
57 делегати, а двама при
ложиха написани диску
сии.

От съществено значение 
е чрез решителна акций 
на Съюза на комупистгС 
те да се изтласква роля
та на дъражвата в област 
та на разширеното възпро 
изводство. Като резултат 
на застъпването на Съю
за на комунистите и вси
чки прогресивни сили в 
обществото дойде до ох- 
рабряващи тенденции У 
укрепването иа акумула 
тивната способност 
сдружения труд и обще
ственото 
ние в полза на сдружения 
труд. Но това все още са. 
Начални резултати, които 
в бъдеще трябва още по
вече да се потвърждават. 
Оценено е , че самоупра- 
вителните 
икономически отношения 
в самоуправителните об

щности на интересите въз 
основа на свободната раз 
мяна на труда са в заро
диша борба навателна 

Сърбия за пълноценна ре 
ализация иа нашите прог 
рампи и конституционни 
насоки, за укрепване на 
социалистическото самоу
правлеиие и 
ценности и

си. Делегатите в 
скупщините все още нр 
насочват самоуправИтел- 
ио и чрез договори разви 

обществените

ване
те органи, делегациите, 

политичес-
Пия.

Съюзът па комунистите 
ще се боР*т против всич- 

тендеицйи иасоче» ш 
срещу основните интере
си на работническата кла 
са а Сърбия, народа и па 

Република-

обществено
ките и други организации
и общности, 
решава по демократичес
ки и самоуправителен на
чин-

тнето на 
дейности.

В работата иа Комисия 
та е проявено пълно съз 
иание за това ,че социа
листическа Югославия Ще 

стабилността си

кн където се
останалите

придобивки
революция.нашата

За целта Съюзът на 
мунистите в Сърбия тряб 
ва да укрепва обществс 
мата си роля, идейно-по
литическото и акционно 
то си единство и подгот
веността си за борба за 
нови социалистически са- 

отноше-

отродцостите в 
та. Подчертано е задълже 
нието и отговорността на 
членовете на СК 
борят срещу всеки наци
онализъм, а преди всичко 
в собствения

ко-
Също така силно бе под 

чертана
всички организации и ор 
гани на СК систематич
но да следят, анализират 
и оценяват работата на 
членовете си в институ
циите, органите и органи 

влия- зациите, в които действу 
работническата ват. Потвърдено бе значе 

в обществото. В нието на борбата за рево
люционно единство на Съ
юза на комунистите и за 
последователно прилага
не и обогатяване на демо 
кратическия централизъм 
в СК изобщо и във вся
ка негова част. Само с 
идейно и поилт^ески яс
но и решително ангажира 
не на СК в разрешаване
то на актуалните въпро
си на нашето обществе
но развитие и с открива
не на нови пътшца и об
лици на социалистическо
то самоуправление могат 
да се създадат възможно 
сти за ефикасно подсича- 
не корените на бюрокра
тизма, технократизма, на 
ционализма,
ма, унитаризма и остана- 
лг^е антисамоуправител- 
ни и антисоиалистически 
тенденции и прояви, с ко
ито се срещаме.

необходимосттаукрепва 
само доколкото се разви 
ва като свободна ц добро 
волна общност на народи 
и народности, трудови хо 
ра и граждани. Актуални 
те проблеми на единство
то на Съюза на комунис
тите в Югославия и наша 
та република не могат да 
се съблюдават и преодоля

сеДа

народ, т-е- 
Наниоцализ-народност. 

мът става особено опасен 
с бю моуправителни

ния и доминантно 
ние на 
класа
конкретните 
ки акции СК трябва да 
се потвърждава непрекъс 
нато като идеен и поли
тически фактор на стаби
лизацията и важен фак
тор на по-нататъшното ра 
звитие на обществото — 
изтъкна БУДИМИР ВУ- 
КАШИНОВИЧ, докладва 
йки за разискванията в

в съюз с етатизма, 
рокрацията.

Всестранно са обсъде
ни и въпросите, свързани 
с изселването на сърби и 
черногорци от Косово. Из 
тъкнато е, че борбата за 
премахването на причини 
те за изселването не може 
успешно да се. води .до
колкото остане в грани
ците на една община, са
мо в Косово или репуб
лика Сърбия. Спирането 
на по-цататъшното изсел
ване на сърби и черно
горци,
причините на това пресел 
ване и създаването усло
вия За съвместен равно
правен братски живот на 
всички народи и народно 
сти в Косово трябва да 
бъде съставна част н/ це 
локупната и всекидневна 
активност на всички ко
мунисти и Съюза на' кому 
нистите като цяло.

политичес-ват само на политическа
основа-

Необходимо е да се из
учи и критически да се 
оцени неблагоприятното 
влияние на икономически 
те процеси и автаркията 
върху единството в Съю
за на комунистите. Осо
бено е изтъкната необхо
димостта от борбата про
тив етатизацията на об
ществения живот и проя
вите на бюрократично 
свързване на Съюза на 
комунистите с властта и 
нейните центрове, която 
застрашава 
на Съюза на комунисти
те с властта и нейните 
центрове, която застраша 
ва единството на Съюза 
на комунистите. Задъл
жението на всеки член 
на Съюза на комунисти

тази комисия.
Комисията оцени, че в 

период Съ-превъзмогванетона предстоящия 
юзът на комунистите, съ 
гласно с водещата си ро
ля като авангард на 
ботническата класа, с ме
тодите и съдържанието 
на действуване и с орга
низираността си 
да дава творчески принос 
във всяка самоуправител- 
на и политическа дейност 
на трудовите хора и гра-

преразпределе-
ра-

единството

сепаратиз-трябва

обществено-

КОМИСИя ЗА ИДЕЙНИ 
УЧЕБНОТО ДЕЛО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И ИНФОРМИРАНЕТО

ВЪПРОСИ И САМОУПРАВИТЕЛНО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА В разискванията е из
тъкнато, че трябва даук 
репва отговорността на 
всеки член на СК за ут
върждаването на единна 
политика на СК и за ней 
ното последователно осъ
ществяване. Мнозинство 
от делегатите посочиха не 
обходимостта от борба за 
моралния образ на.чл^на 
ца СК, а застъпването за 

“ становищата на СК да се 
потвърждава с личен при 
мер.

Да бе афирмират стойностите не социалиотичвояото общество
И занапред е, както се по 
сочи
по-голяма степен е 
зено статистическото по- 
средничене между тези 
дейности и сдружения 
труд на материалното 
производство.

новно преобразование на 
полувисшето и висшето 
образование.

В областта на учебното дело, 
културата и информирането са 
значителни резултати, които се 
демократизацията на образованието и творче
ството. В новите литературни и научни про
изведения, в богатото филмово и театрално 
изкуство, в изобразителното и музикалното 
творчество, както и в самодейните облици на 
културната самодейност.

науката, 
постигнати 

оглеждат в
в по-малка или

изра-

Отделно е подчертана 
нуждата от укрепване на 
идейно-възпитателните 
културните съставки 
училището и издигане на 
самоуправителното съзна 
ние на -уладите. Забеляз
ва се, подчертаната необ
ходимост за развитие и 
последователна ’ афирма- 
ция на стойностите на со
циалистическото . общест- 

насочване во с център ва тежестта
поколения къ.м засилване на водеща- останалите облици на кон 

към производителния и та роля на работническа- 
творческия труд. та класа, братството и

В разискванията ,сс из- единството, 
тъкна необходимостта от ето, задружността 
ускорено изграждане на дарността и укрепване на
насо?^оапбг.сзов^еМр га кезависимостта, необвър- шите революционни при- насо 1ено образование. Съ запето и самоуправител- 
що предстоят непосредст- ния югославски път в со- 
вени крупни задачи за ос

на
Подчертано е, че проце 

сът на свързване на учеб 
ното дело със стопанство 
то и другите дейности ста 

по-очевидно, 
все повече надделява съз 
ианието за необходимост 
иа обществено 

младите

В разискванията на пре 
ден план изпъкна потреб- 

- ността от решителна иде
йно-политическа борба 
срещу националистичес
кото съзнание и неговите 
носители, както и срещу

Предпоставка за ново 
проникване и нови резул
тати в този сектор с ка- 
дровния потенциал, как
то бе казано в разисква
нията, е по-нататъшна 
трансформация, относно 
установяване на самоуп- 
равителни отношения с 
общността, а преди всич
ко — създаване на обще
ствени и материални усло 
вия трудещите се свобод
но и демократично дауре 
ждат отношенията си и

решават по програмните 
и обществено-икономичес 
ките въпроси на образо
ванието.. науката, култу
рата и информирането и 
творчеството като цяло.

Посочва се, че критиче 
ското разискване също 
показва, че няма място за 
самодоволство. Още пове
че, че все още бав«о се 
изграждат новите самоуп 
равителни и обществено- 
икономически 
във всички тези области.

ва докато

на
зервативни антисамоуп-
равителни и реакционни 
възгледи и срещу пряко
то застрашаване на на-

Равноправи-
соли-

добивки и обществени це 
нности.

отношения
циализма.
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СУРДУЛИЦА
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Посещение на д-р Миленко Боянич се печели
„Дървена застава" от 
Крагуевац”, 
т.г. посети съюзният

на 29 май 
сек

ретар на външна търго
вия д-р Миленко Бо«- 
нйч,. доскорашен пред
седател на деловия отбор 
на крагуевашката фабри 
ка- Д-р Боянич води раз 
говори с ръководителите 
на тези основни органи
зации на сдружения труд 
и изрази задоволство, че 
ге успешно работят в рам 
ките на системата и да
ват принос за развитие
то на Сурдулишка общи 
на. В знак па благодар
ност за развитието на 
трудовия колектив на 
д-р Миленко Боянич е 
връчена златна значка 
от ООСТ „5 септембар" 

виз" в Сурдулица, стопа за производство на мик- 
нисващи в рамките на ромотори за стъклочцста- 
автомобцлните заводи чки.

ни места и знае целия про 
изводствен процес на гу_ 

ботуши, обувки... 
са я подучвалимените 

Някога 
други, днес тя опита си 

на по-младите и 
Щастлива епренася 

по-неопитни. 
когато в това успява, ко- 

по този начин мо 
помогне и на дру

гато и 
же да
гите, и на организация
та. Казва, че в организа
цията се води грижа за 
по:'старите работници и 
благодарение на това на
чинание и причините от 
здравословното й състоя
ние тя понастоящем рабо 
ти на „по-лесно” работ
но място — обрязва дам- 

гумени обувки. И въ,- 
най-доброто й 

състоя!аде
ски

Основните организации 
на сдружения т.руд „5 сеп 
т&мбар” и А,Промет и сер

преки не 
здравословно 
тя и понастоящем надх- 

нормата ои и на 
заработва по Ю

С. Микич Във всекидневието 
на работните места идв$ 
ме, отиваме, оставаме! или 

понякога

върля 
месец
хиляди динара.

— Всеки работник има 
условия да се изтъкне и 
докаже. Разбира се, кога 

в то казвам това не мисля 
само на процеса в рабо 
тата, но и в обществено- 

самоуп 
живот в орга 

низацията. Считам, че са

подчертава Миленкович.
Понастоящем в трудова 

та организация се води 
борба за обезпечаване на 
средства за набавка на 
възпроизводствени мате
риали. Но организацията 
не разполага с' оборотни 
средства, а това е и една 
от причините производст
веният процес от време 
на време да спира. Имай 
ки предвид всички тези 
трудности 
телните сили в организа
цията са изправени пред 
въпроса: как занапред: А 
сигурно е, че комунисти
те не могат- ДД останат 
без решения й - отговори.

Факт е, че не малко е 
числото на членовете на 
СК в различните самоуп- 
равителци органи и тела. 
Обаче ако се има пред-, 
вид, че постоянно трябва 
да се върши анализ на 
собствената практика и 
работа, да се узнава кол
ко и как се осъществя
ват програмните цели, то 
партийната организация 
ме може изцяло да отчете 
положителни резултати. 
Сигурно е, че до положи 
телните резултати стихий 
но не може да се стигне, 
а че самоуправител/итс 
сили със СК начело на 
самоуправителите трябва 
да предлагат възможни 
решения.

за съжаление 
завинаги изчезваме. ПЕТ- 
РИя ТОДОРОВА е от 
ония работници, които' са 
дошли и останали 
ООСТ „Димитровград” в 

Преди 
20 години, като мо-

КОМУНИСТИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТА 
БИЛИЗДЦИЯ В МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА „ВА
СИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ” В ДИМИТРОВГРАД

Необходими са нови 

подходи
Димитровград.

политическия и
миче дохажда от Бачево равителен
тук и всичките тези годи 
ни са пропити с много 
пожертвования, трудови 
и лични успехи. Дойде и 
остана съвместно да се 
развива с организацията 
— с »ея почувствува и 
всички досегашни труд
ни моменти,- но тук тя на- 1 
мери и доста щастливи 
години.

— Точно е, че се разви 
вах с организацията. Спо 
мням си за първото ми 
идване, за времето когато 
тук работеха едвам ли 

100 работника, за време 
то когато мануфактурно

моуправителните отноше 
ния все повече укрепват 
и че демократичното взи 
мане на решения даде и 
дава твърде добри резул 

тати
та събеседничка-

I

Мебелната фабрика „Васил Иванов Диле 
Димитровград вече няколко години се сре 

ща със сериозни трудности в стопанисването 
делова година тя приключи със

самоуправи-
в подчертава наша-

миналата
Когато казва това има 

предвид досегашния си 
личен опит -— тя е една 
от . по-дейните обществе 
но-политически тружени 
ци. Покрай останалото тя 
е била член на секрета
риата на първичната пар 
тийна организация, ак

Загуба от ,5 200 000 динара, а през първото три- 
година от над 3 мили-месечие на настоящата 

она динара. Безспорно е, че са съществували 
обективни трудности в стопа- 

степен субектив-
и съществуват
нисването, но да ли и до коя 
ният фактор е създател на лошите стопански 
резултати, т.е- как членовете на СК, като 
деща идейно-политическа сила действуват в 
разрешаването на отрицателните стопански 
процеси?

В0-

тива на трудещите 
Понастоящем е член на 
Работническия съвет. На 
въпрос какво би трябвало 
да се подобри в работата 
на организацията тя каз-

се...то производство в органи 
зацията се предаваше на 
индустриалното... 

беше трудно за работа, 
условията съвсем по-ина 
кви от днешните. Сега 
в организацията работят ва: 
около 1300 работника — 
сила, която със собстве

Да,
в трудовата 
Както под- 

Миленкович, тук
вия въпрос— В първичната ни пар 

тийна организация
45 членове и все

дей- организация-
чертава 
все още няма мито един 
инжинер с виеше образо- 

дървообрабог-
промишленост.

ствуват
пети работник е член 

на Съюза на комунисти
те. Всъщност това е си
ла, която в каквито и да 

може твърде 
да действува.

ки
„Преди всичко, условия 

та в работата. Миризми 
те от лакирането на гу 
мените изделия все още 
са причинители та в по 
мещенията да се чувству 

Димитров ва задушливост. Заплану 
вано е лакирницата да 
се отдели в специално 

помещение, но все още

повацие
НИЯ СИ труд НОСИ И про 
греса на организацията —• 
с оптимизъм казва Тодо

рова, а от очите и лицето 
й лъха голяма вяра в бъ 

дещето на 
град”.

Тодорова за 20-годнш-

вателна 
все още липсва комерчес 
ки директор, юрист ° вие 
ше образование ,директор 

стопанско-счетоводния 
завеждат отдела

е условия
успешно
Обаче все още има члено 
ве, които изцяло
дностате Дв°ВкСи?о° се на- н™ техническата подготов 
дностите, необходими ка ... Вече пък втора го

дина е откакто в оргаии- 
зацияха се избират изпъл

не оп- в

мирам са ни
подходи и начина- 
в работата- Мисля 

преди всичко, 
но време да се 
от онези членове на 
които с работата

си не заслужават 
да останат в редовете ни 

11 ад и п/- Милен- 
сек ретар в първич

ния си трудов век е ра
ботила на няколко работ- под въпрос са средствата
________________________ за тази цел”.

Тодорова е особено 
стлива понеже

В. Б.нови
ния Мисля

че е край- няващи длъяфостта 
освободим

ди-
ДИМИТРОВГРАД: КУРСАНТИТЕ НА ПОЛИ 
ТИЧЕСКАГА ШКОЛА НА ОК НА СКС НАПРА 
ВИХА ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО БЕЛ 
ГРАД

щаректор в трудовата орга- 
СК, низация!!!

— Въпреки условията, 
които предлагам па кон
курсите няма заинтересо
вани, а условията паисти 
па са добри. С помощта 
на общсствено-гюлитичес- 

организации в общи 
и Общинската скуп 

тези кадри обез

организа 
цията й се развива с ус
тойчиви темповеи пове- и прос- 

млади-сърдита, че
те от общината нерадуш 
но се определят за гумар 
ски работници. За 
пък другарите, другарки
те н ръководителите 
имат само похвални ду
ми. И пълно доверие. А 
доверието печели с рабо
та и себеотрицания. Въ
преки задължението в се 
мейството си и на работ 
мото място тя намира вре 
ме и за всички останали 
дейности в

тодението ОЕЕТ В ЦВЕТНИЯ ДОМказва
На 29 май т.г. курсантите, завршили По

литическата школа на ОК на СКС в Димит 
град направиха еднодневна екскурзия до 
град. Там те посетиха Мемориалния комплекс 
„Йосип Броз Тито” и Цветния дом къдедо се 
поклониха и почетоха паметта на най-великия 
син на Пашите народи и народности — дру
гаря Тито.

На връщане от Белград курсантите 
сетиха Паметник—парк Шумарице" край Кра- 
1-уеваЧ, където на 21 октомври 1941 година фа
шистките злодеи разстреляха над 7 хиляди ду- 

учепици и граждани.

кович,
пата партийна организа- нея

Б
ов-ките йция.

От изборите в първич- 
иите организации на СК 

тази партийна ор 
са проведени

едната 
шина за 
печихме жилища, сравни 
телио добри лични

последно време 
изнамцране

досега в дохоганизация 
шест събрания. Покрай ди, а в

предлагам и
работа на съдружниците 

Въпреки всичко без 
ръководни кадри, които 
да поемат част от бреме- 

положеиисто и за- 
неизвестио —

главни въдро- 
обсъжда- 

в изготвя
поостаналото 

си по които е им.но са насоките 
нето "а санационца прог 

погасваце на ми
за туба и 

разрешаването ма кадро-

организацпя-|щ|рама за 
налогодишната та.то пи, 

напред е А. Т. В. Б.
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БОСИЛЕГРАД: ОТ СТОПАНИСВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЙНОСТИ

~лг
ВРАНЯ

Нарушаване на общодоговорената 

политика в разпределението
Делови център на текс

тилната промишленост
В новопостроената делова сграда на 11а-

излож-
289-те трудещи се, 

кото в тях са заети (4 ду
ши повече отколкото 
същия период на 1981 го
дина) са осъществили общ 

16 365 000

кол-
мучния комбинат във Враня е открит 
бен- салон, в който е изнесена па показ колек
ция на целокупния производствен асортимент 

комбината. В този салон ще бъдат оргаци-
ще сс

е увеличен с 28 на ето, 
с 23 на сто.

Общият доход
доходът с 25, а чистият Доход 
Средиият чист личен доход по 'зает е увеличен 
с 26 на сто и възлиза на 8801 динара. Съ'Ди- 

11 на сто от тоя а стопанст-

1)

на
зирани модни ревюта. По този начин 
допринася за рационализация на рекламата 
и пропагандата-

Предвижда се тази делова сграда, която 
е последна дума на архитектурата, да стане де
лови център на текстилната промишленост * 
южната част на СР Сърбия. Именно, заплану 
вано е преместване на конфекция „Слобода” 
и фабрикант на трикотаж „Врамянка” в ком
плекса на Памучния комбинат, след това из 
граждане на фабрика за детска галантерия в 
Радовнцца и интеграция е конфекциите в Сур- 
дулица н Владичин хан, както и обединение с 
търговската организация „7 юли”.

С деловата сграда на Памучния комби
нат във Враня Ще серазрешат и някои други 
проблеми на текстилната промишленост в 
Южноморавски регион.

дина-доход От 
ра и тоя поят е по-голям с 

вото, който я?,злиза иа 7869 динара.
отношение 

на миналогодишния е уве 
личен с 2Ц/На сто- Съще
временно са изразходва- 

3 460 000 динара, кои
то бележат ръст от 41 н/ 

Участието на тези 
средства в общия доход 
е съвсем малко, особено 
в училищата където пре
ди всичко са изразходва
ни за отполеиие, аморти
зация, пътни и дневни, 
ток и пр., а на.й-голяма1 
част от тях са отделяни 

лични
(11 462 000 динара).

Доходът в тези органи
зации бележи увеличение 
ог 25 на сто и същият 
възлиза на 
нара, а за чист доход са 
разпределили 12 123 000 ди 
нара. За лични доходи са 
отделили 11 462 000 дина
ра, а средният личен до
ход по зает възлиза на 
8801 динара и е увеличен 
в сравнение със същия 
през изтеклата година с 
26 на сто. И докато това 
увеличение в Центъра за 
културата е 41 на сто, в 
основното училище в Д- 
Любата 31 на сто, които 
всъщност отчитат надсре- 
дно увеличение, в дру 
ги пък, то е по-малко 
в Центъра по социална 
работа 15 на сто, а в 
основното училище в Гор 
на Любата само 9 на сто.

Именно поради 
обществе- 

полити-
Фмнаисовите делови ре нинеспазване назултатн на десетте орга-

сдружонця но-договорената
ка в разпределението,

месеца от
пизацпи на
труд в обществените дей
ности в Босилеградска об първите три 
щипа през първото триме тази година превишено за
сечие па настоящата го- плащане иа лични дохо-

ди са отчели: Образова- 
дина не са в унисон с “елщИят це„тър 15 746 дин.
общоприетите мерки и са основно училище „Геор 
моуправителии споразу- ги Димитров” 55 857 дин. 
меиия по отношение на Центърът За култура 
разпределението на дохо-
да и чистия доход. Общо за лични доходи по

вече от позволеното в об 
ществената дейност са взе 
ти 128 907 динара.

за сто.

доходиза
Д. Велковнч

V
ООСТ „КОМУНАЛАЦ” В ДИМИТРОВГРАД И ХИГИЕНАТА В ГРАДА

12 903 000 ди-ЗАКАНВАТ СЕ СРЕЩУ ЖИЗНЕНАТА СРЕДА Същевременно за съв
местно потребление тези 
организации повече са от 
делили 59 868 динара (ос
ното училище в Бистър 
— 2738 дин., основното 

Босилеград —

Колкото проблемът да 
личи на възлов сигурно 
е, че занапред не може 
да бъде това. Сигурно е, 
че тази комунална от осо 
бен обществен интерес 

трябва изцяло 
да оправдае обществени

Сега, когато все повече 
се набляга върху издек-

за разхубяването 400 000 динара и несъот 
ветните цени, които по
лучаваме от оказаните ус 

се предприемат луги. И през настоящата 
различни начинания да година от бюджета на ОС дейност 
се успее в това, ООСТ за подържане хигиената 
„Комуналац" в Димитров- в града вместо необходи те изисквания. За това

пък е - необходимо отново

на вместо заплануваните 
900 000 динара ни отдели

ванията 
и защитата на жизнената 
среда и когато в общес
твото

училище в
24 227, основното учили
ще в Г. Лисина — 
Центърът за култура —
25 467 и Центърът по' со
циални работи 170 дина
ра. По този начин за лич 
ни доходи и съвместно 
потребление повече са 
взети 188 775 динара, до-

7266,

мите 1.200 000 получавам 
доста малко 
хиляди динара- При това 
потребителите не запла-

град, в чкито състав ра
ботят три трудови едини
ци (по водоснабдяване, 
опазване хигиената в 
града и сервисна служба щат икономическата цена 
за поправки на домакин за услугите. Цените ве- 
ски апарати, се заканва че няколко години не се 
изцяло да прекъсне с увеличават — макар че, 
подържането ла хигиена- според нашите проекто- 
та в града- Както под- сметки цената на водата 
чертава Мирослав йова- по м3 трябва Да бъде 
нрвич, директор в органи 8,60 динара тя все още 
зацията, средствата с ко е 5 динара. И третата при 
ито разполагат ни отбли чина е тази, че потреби 
зо не гарантират трудо- телите нередовно зад
ните единици по водосна лащат за оказаните услу 
бдяване и поддържане хи Ъ*. Само през първото 
гйената в града да сто- Тримесечие на годината 
панисват положително. около 600 потребители ни 
Наистина боклукът все дължат 370 000 динара- 
още се изнася вън от гра Това за нас са значителни

само 200 да се преизучат критери 
ите и мерилата за форми 
ране на цените и двустра 
нния интерес 
сът на потребителите и 
на организацията, която 
оказва услугите. В 
обаче личи, че този ин
терес е все още под въп
рос.

интере- като за разширение на ма 
термалната основа на тру 
да и за резерви са отде
лили само 282 000 динара 
или с 6 на сто по-малко

случая

в сравнение със същите 
през тоя период на мина
лата година-В. Б. М. Я-

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ „СЛОГА"

й при затруднени условия - положителен резултат
От запланувания тазго

дишен доход, който тряб
ва да възлезе на 34 910 000 
динара, през това триме
сечие
6 866 000 динара, или 40 на 
сто повече от същия през 
1981 година. При това чи 
стия доход е увеличен в 
отношение на миналогоди

ОТ ЗАПЛАНУВАНИЯ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 
ДЕЛОВА ГОДИНА 243 910 ХИЛЯДИ ДИНАРА 
ОБЩ ДОХОД, ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА 
ОСЪЩЕСТВЕН 45 925 ХИЛЯДИ ДИНАРА

да, но улиците почти не 
се чистят. Да ли тази от 
особен интерес дейност 
и занапред може да про 
дължи така?!

средства и срещу тях во- 
дим_ съдебно дело — каз
ва йованович. осъществене

И все така в кръг- У ли 
Ците в града не се по
чистват, хигиената не 
спазва, а

Основната организация 
на сдружения труд „Сло
га” в Босилеград, занима
ваща се с търговия и го- 
стилничарство, въпреки 
трудностите, през първи 
те три месеца на настоя
щата година постигна по 
ложителни делови резул
тати. С добра и организи
рана дейност и пълно за
читане на мерките по 
икономическата стабили
зация, трудещите се в та
зи стопанска организация 
преизпълниха плана за 
първото тримесечие на на 
стоящата година с 30 на 
сто, а личните им доходи 
по зает в отношение на 
същия през миналата го
дина е увеличени с 44 На 
сто.

През трите месеца от 
настоящата делова година 
работниците са осъществи 
ли общ доход от 45 925 000 
Динара и тоя по отноше- шния през този период с

25 на сто и възлиза на 
4 710 000 динара. От него 
за лични дооди са израз-

През миналата година 
9-те трудещите се, кол
кото работят в тези две 
трудови единици направи 
ха загуба от 1 436 000 ди 
нара. Имайки предвид 
положителното стопанис
ване на сервисцата служ 
ба, тази ООСТ 
година приключи със за
губа от 750 000 динара.
През първото -----
чйе на т-г. макар и непо ( 
гасената стара, те напра
виха. нова загуба на стой
ност от 280 000 динара.
Кои са причините?

— Преди всичко пора
ди това, че през миналата 
та Общинската скупщи

се
„Комуналац” 

стопанисва със загуба.
ние на същия през мина
лата година е увеличен с 
41 на сто. В осъществява 
нето на хоя Доход търго
вията участвува е 41 432 000 ходвани 3 986 000 динара, 
динара,

Тази организация е тър 
сила помощ от местната 
общност, но същата 
ма предназначени средст 
ва за тази цел. Общинска 
та скупщина също така 
има проблеми . с обезпеча 

тримесе- ваяето на средства.

ня-
деловата гостилничарство за общо и съвместно по- 

динара и ав требление 467 000 динари,то с 3 320 000
томобилния парк с 
налите 1 200 000 
Същевременно за

оста- а за разширяване на мате 
динара: риалната основа на тРУДа 

и резерви 256 000 динара.
Средният личен доход 

тази организация е израз- за първото тримесечие в 
Ходвани 39 083 000

Да добавим, че тя през 
миналата година е отде
лила значителни средства 
за компенсиране на хра
нително-вкусови 
Деиия особено за брашно 
та. Вътрешни пък ’ резер
ви организацията няма...

осъще
ствяване на тоя доход в

динара тази стопанска организа- 
и те бележат същото уве ция възлиза на 7456 дина- 
личецие, както и увеличе ра. 
нието на общия доход-

произве

М. Я
СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО * 4 ЮНИ 1982
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Белград

Деветият конгрес на Сюза на комунистите в Сърбия

Д еветият конгрес на Съюза 
мунистите в Сърбия без 
изрази твърдата решеност 

ки комунисти още по-успешно 
жат своята активност по пътя 
тъшно всестранно развитие 
тическото самоуправление, обогатяване и 
укрепване на братството и единството 
на народите и народностите и 
допринасят за укрепването и 
та на нашата югославска общност.

И в периода без Тито, но водени от 
Титовите идеи и дело, кохмунистите в 
Сърбия потвърждават своята пълна при 
§ързаност към основните стойности и 
определения на социалистическото само- 
управително развитие на обществото, 
Идеята за социалистическото самоупра 
вление, като единствен път на развитие
то залегна в целокупния ни живот. Не 
изостава, обаче, и критически обзор на 
самоуправителната практика, постиже
ния и слабости. Д-р Тихомир Влашкалнч 
в доклада си особено подчерта, че „тряб 
ва да тръгнем от това, че социалистичес 
кото самоуправление достигна онова ра
внище на трудовите хора, но обективно 
търси своето по-бързо и пълно развитие, 
специално в областта на разширеното 
възпроизводство... Искам само да припом

на ко
съм нение 
на всич- 

да продъл 
на по-ната 

на социалис-

РЕШИТЕЛНО ЗА 

САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

ЕДИНСТВО
с това да

просперите
а конгрес екс

ня че са сложени твърди и цялостни осно 
ви за по-бързо и по-пълно овладяване на 
трудовите хора над общественото въз
производство. Днес се намираме пред по 
требата от нови пробиви на самоуправ
лението в обществената практика. Тези 
пробиви кол кото реално са възможни, 
толкова са обективно и нужни."

Деветият конгрес 
следователно, сумира постиженията меж
ду двата конгреса, но и трасира ак
тивността на комунистите 

четири години.

на СК в Сърбия,

в пред- 
СъшнОст- 

кон-
стоящите

та на договора на комунистите на 
греса сбито изрази д-р Тихомир Влашка- 
лич с думите: „Социалистическа Югосла 
вия, под Титово ръководство, осъществи

прог-материален и културеногромен
рее, и спечели голям авторитет и уваже- 

целия свят- Всичко това лостигна- 
НародоосвобоДителна бор 

социа
ние в
хме със своята
ба и революция, с развитието на

самоуправление, с политилистическото 
ката на братството и единството ма на
шите народи и народности, с непоколе
бимата борба за свобода и независимост, 
със своята необвързана политика, с оор 
бата за равноправни отношения между 
народите и държавите и тяхното свобод 
но и самостоятелно развитие, с упори-съвременния свяг.

Съюзът на комунистите.тата борба за мир в 
На всичко това 
в Сърбия и всички трудови хора в на- 

република даваха своя пълен при- 
подкрепа. Такава политика 

па се води и за такива цели да се бори 
е ц-ест и ние ще е продължим. т* изразя 

'.-дълбокия егзистенциален интерес А на нашия трудов

шата
лос и своята

ва на 
и морално 
човек.”

становище

бе изразена дълбока при 
и признание към делото па 
Тито и Кардел. За това

Тихомир Влашкалич каза- 
комунистите и революии- , 

у години из-

И ТОЗИ път
вързаност 
другарите 
лада си д-р 
„Като Съюз на 
онно движение, 
губихме две ключови
та революция Д^иптго Нашето ре/гяюционно 
тежко засегнато с изчезване^ ^ 
исторически личности ^ (Ю*а добавиа
юция и трябва да гьр да поПЪ11.

• допълнителна сила з > . тпабва да има 
ва настъпилата празнии •обстоятелство

в док-

В изтеклите
личности на наша- 

Тито и Кар- 
движение е 

на тезидел

и в него-
ггсихологинескотоме предвид това 

ВОТО
му значение.

и вполитическо



2 Комунист

ОБЗОР

Незаменимият субективен фактор
гггагйвг -«лят «угяЗдаЗН-п аагдга ?»й з« вак ж галак» »« виигвигчь?»

което се водиха -разговори за вявания. вулгаризираие и отпор °мИто обшествено-по- Липсваше ни последователност
Изходните основи на програмата срещу пазара и неговите закоио- жени ’'р',д'я 1П ... кояТо живо ефикасност, отговорност за
по , икономическа стабилизация, мерности. Навикът да се иитеР- лит-ическа ш ' покумеит а осъшествяване на становищатавсшцност косвено согжестира за- венира волунтаРистическн, било ие интересува този документ, а защо Изходните основи
ключението за 'изключителното въ,в формата «а държавни мерки, оттам не би члчбвало д а повод (и момент) за поставяне 
Значение ча ролята и активност- било под пла«ча иа самоуправи- такива, които няма да въпроса за отговорността
та неГ субективните политически телното 'Споразумяване, *?рави№м: в 1П?!!огвамата по стабилизация- всекиго, който практически 
и обществени Фактори в настоя- тоящцл момент, и_тази пол т ш р° I ^ в оргапизациите се Дт.ржи в унисон с Утвър;
иШя момент на нашата действи- ска задача още по сложни. 1а. * и „ обшсствс- те и приетитете становища. (
телност Яричиин за едно такова Очевидно, предстоят големи иа сдружения труд и в о ш т ^зпостта на икономическото по-
подаертаване има в изобилие. Ще политически '™“" н о^пякои знае^без разлика на това, че ложение. в което се намирамеспоменем само някои от тях. цел да се освободим от «ш знае,_без разлика ''а т а допуска и нататък да

стари навици и да се разпознава цялостна програма фо| о • правим глухи към елемздтар-
Сергей. Крайгер в уводното сместа на самоуйравителците .и ис в у™ърде а, какво к тРЯ0 правила на поведение в ко

си изложение констатира истина- административните критерии и ре ва да Раб гя ■ до ® цето се мунист-ическата организация. Спо 
та. че „в нашето общество, както зони. цри коею трябва Да сх ва аа се по шс к ^ р.р и0 мняме си за народната поговорка: 
и във всяко друго, обективните има предвид истината, че ие е не у започнало. Колко о Ра в'*яко 3]ю _ за добро”. Обстоя
икономически закономерности на място и едното и другото пред п2^.°гд сзгласие" за Изход- телствата. в които се озовахме,действуват с логиката си и по варптелно да се аиатемисва и из- --Общото, съгласие зщ мзход телствата. правилата.
свой начин, без разлика па това куствецо разделя. ^е. което ГможТда бъде за- коиго бяхл?е позабравили.
ко2то вСМобшестаеносттаабе10про- След обнародването на Изход- "емарявада ^ато се^ говори ^ за ИмаШе извеСтнИ дилеми и въ- 
тълкувано като някои вид реаби ннте основи. а е'поК 6моясе цЪзапячите Под съгласие изгле- проси за това Дали ИзходнитеГиИ?Нстоп^„Х~ои?оРИТГе ГаГгТе%НеатеЦсаН™ъРжад-?' ^ГГЛе ‘ХЖ съгласие ос°„ови п.е* бъдат стетвна част на 
ГзачиС ютчноТакава че и най-висщето партийно ръко- то на политическите ръководства документите на XII конгрес на 
пбшштаиия вД новата реформа водство е -дадкрепило ориентаци в републиките и покрайнините СЮК. Все едно е как формал- 
която тъкмо започваме без съм- ята в Основите. Това, разбира се, което е и желателно и полезно, но гпе се уреди това.- Изходните
нен]2 ^ доитУсе на по бързо- е добро, обаче не е достатъчно занюто от това. естествено, до основи са пропити с всички ге
то тоемяхвадТ^а множеството Изходните основи, според онова голяма степен зависи благовреме- магични съдържани, ня предсто 
икономически6 нелогичности и ела което съдържат, предпоставят не мното определяните и ангажира- яшия конгрес на югославските ко 
бости в нашето стопанство и в само вербална подкрепа но и ан- не ня хората в организациите на мунисти. Впрочем така бе и на 
обществото. Обаче това никак ня гажиране на всички органи, орга сдружени, тРУД. които тепърва конгресите и конференциите на 
мя да върви лесно под влияние низации и членове на Съюза на тряова да се изяснят за Основи- С.ъ-юза на комунистите в вепуоли- 
то на логиката (и силата) на па комунистите в самоуправителния те. да изготвят свои програми и '/гге и покрайнините. Основите 
зара. Ние вече безчет пъти се обществен организъм, комуто то- да ги осъществяват 
убедихме в това че със самото ва, без съмнение, пте бъде глав- Следователно, главната поли-
определение за пазара не се обез- на задача за По-Дълъг период. Ма тическа Работа върху оформява- има. работа за всички членове и 
печава рационалност в стопанис- кар че се касае едвам за изходи- нето и осъществяването на прог- организации ня СК и за всички 
ването Необходима е постоянна щето за по-радикални проме- рамата на икономическата стаби дрVги трудови хора.

Мирослав Кораксич

са

на
не

”ИТ"ЧЕ' й
големи на

се па >да се почне там. к^дсто се 
е ре е започнало

закономерности на място и едното и другото пред 
си ц по вдрително да се аиатемисва и из-

предявяват много политически за 
дачи в чието осъществяване ще

ПОВОДИ

Успоредна „отбрана“ на свободата
СЛОБОДАН КЛЯКИЧ бодата; зянемарява принципите 

на творчеството, а натиска върху 
критериите, които от сферата на 
художественото преминават на 
извънхудожествен план.

Това определение на формира. 
ни<г комитет би било, обаче, не
достатъчно ако едновременно не 
бихме се запитали и за онези по
ложения и отношения, не само в 
творчеството и по повод на съ- 
ттгото, довели до това да се фор
мира комитетът.

легитимните и легални институ- ка допуснатите конДепти. тогава 
ции на демократичното общест- с това се открива простора на 

Скупщината на Белградската -в-ен° общуване, пък изпада, че другата опасност — опасността 
секция към Сдружението на пи- оелградските писатели с форми- да се криво види съществуване* 
сателите в Сърби, развълнува т>анета на своя комитет за заши- то иа заряда от съши, този вид 
обществеността: с иска да се тд на свободата на творчеството същата тази бюрократическо-ути- 
анулиоа присъдата срещу поета оповествяват един вид непризна- литаристическа, следователно 
Гойко Джпго (за стихосбирката Ване и на Т630 институции и на еминентно нехудожествена логи- 
, Вълнени 'времена'’) и — с прие* Диалог^~които е воден в тях. От- ка и в самото творчество, в кър
мачето на предложението да се там Формирането на комитета га на непосредствените носители 
Фоомира комитет за защита ня може да се разбере и като ин- на това творчество, 
творческите свободи. Белградски- сталиране на пункт, успореден С нищо по-малка, 
те писатели, в един дъх. се при- на наличните институции и кои- голяма опасност 
общихя към опашката на едно т° би трябвало да наложи някои представляват 
съзвучие, което ста.ва против съ,- НОв вид Диалог- ® тази 
дебното' чоплЬне по творчеството престава важността на евентуал- то 
и съвременно за да наваксат художествени,
пропуснатото с времето и да 
отплатят на пробуденото съзна
ние, основаха комитет, който ще 
се противопоставя срешУ уклони
те около свободата на творчест-

ако не и по- 
изкуството 

впрочем вилнеене- 
точка то ца разваления вкус, блажено- 

- * траене на ..гнилите погледи на
творчески света', които играят своите иг- 

Се причини за съществуването на то ри. множеството видими и неви- 
зи комитет и неговите логични и дим механизми на страна 
стойностни опорни точки се вко- куството и извън него.
Реняват на накой друг терен.

Тъй както комитетът е Форми Творчеството е огорчено про- 
ран под знамето на „отбрана" на тивопоставено на бюрократични-

Всеки, макар бил „един един- ^“Тво^чеоки ^вободи^тогава 1а “™УМИ' КОИТО гЪ Ствен" случяй ня поставяне на окови творчески своооди, тогава но с нищо по-малко не са му чу-
поета на подсъдима?, екг^ейкя 6 ЯСИ°' че споменатите отпори.у жди нито професионалните есна- 
2 ”жен не заради това те би точки се изместват на плана на Фските конзилиуми. които би тряе 1ьжен. не заради това че ои политическото и идеологическо- бвало уж па се гпт-ттпл.™ .
била привилегия на писателите т0. така че с това - както е за- на това душен! поотивопоставят
да мислят така. но затова, че белязано — се прави опит да се ДУШ^не
вдето!рчес?^тоНнеС!Д| таито!“! прокаРа Диалогаческа ос. на чи- Формираният комитет предпо- 
тен!!ни?! П???адк! на наши“ ве то полюс” са ..бюрократичната ставя - в своето качество на 

Оттам ^ вече власт “ опозицията . при което успореден, арбитражен субект —
иад^™ време°поТпоВодаМслучая ?Хш4НвитаднаГе3легитаСос?ЯМи намери“Та ™ - единстве- 
с ГБГко Джого трае протнвенето легалтеСт-' ..яегитимност и но “еритоРнот_р наи-прецизцо-
тто стгтебното оценяване" на тт ^ ’ т т в простора на духовното,
таорчестаот^ чрез открит крити „ Доколкото застрашеността на в случа, на литературното произ 
«га и дмшми о??р?-' свободата на творчеството се съ- вопетво. С хипостазиранеточески и демократически, откро гледа и установи единствено в себе си. не може обаче
вен диалог. (лтъ.гливия) лик на б.юР°кРатичес нИК на свободата да

Последният е воден вътре в ки натрапените ограничения и та- въ.рне в още един пекун

за

Не е ли
дицата сигнали на нарушените 
обществени констелации"

когато ставд дума за творчест 
вото

това още е^ин в ре-

в които
на из- съдцото отстъпва, в кои

то социално-политическата
доживяло т ПРОхМО

разнообразнитеНИо
концепти. които творчеството за
страшават. които го изтласкват?вото.

душаг:
Такива сигнали трябва да под

тикнат всички творчески й съз- 
дат^дски сили към по-смело, от
кровено, принципиално отноше
ние к^м състоянието на нашит© 
духове, към 
и кон ом ически, 
идеолотически . промотори. От ста 
цовишето на Съюза на комунис
тите. това преди всичко подразби 
Ра необходимост от по-критичес- 
ко отношение
действув^е в

техните сопиални, 
политически и

към собственото 
културата; непо- 

на средс.твено, практическо и кон- 
от защит кретно противопоставяме срещу 

не се пре- рестонктивните вълнения на кул- 
над сво- турата и изкуството.



Комунист 3,:

От трибуната иа Деветия конгрес на Съюза иа комунистите
в Сърбия

9. КОНГРЕС СКС

ШИТО Ш10 НЕ Е ЗАВЪРШЕНО
РЕЧ НА НИКОЛА ЛЮЕИЧич 
НАЧАЛОТО НА КОНГРЕСАИ 1

За пръв

В

бм сСТОГ’яя ^ВДшетите СатАСър 
нрто °си С заседание1 «-“-ел" 
Тито, без без другаря 
люция. .безВ0^о?^“аяТа пр“; 
седател ня Съюза на комунисти
те* върховни^ комендант на пъп- 
Ръжените сили и челника във вси 
чки наши битки и победи. Няма 
го „ДРУгарят Тито между нас 
той живее 
ца, в

но
V нас, в нашите сър- 

оощественото и в материа
лното богатство на Социалисти
ческа Федеративна Югославия.

Днес когато свеждаме нашият 
четиригодишен баланс на акции
те и усилията на Съюза на кому
нистите и трудовите хора в на
шата Република както и в дни
те. когато ознаменуваме 90-ия ро
жден ден не можем, а нашите ми 
сли да не отправим към личност
та, която дълги години изгражда
ше Съюза на югославските кому
нисти и даваше белег на неговия 
акционен и организационен об
лик, личността която създаваше 
и със съдържание обогати наша 
та по-нова история- Точно зато
ва, че останахме без една така
ва личност ние трябва да бъдем 
съзнателни, че нашата отговор-

така здраво поставено и така ви- без съмнение* са най-великите 1и настана след Тито и най-близкия

— Гида продължат да го доизграждат. Всичко това е. постигнато в На- революционери, не може ла се 
^ задача както и всички ве- родоосвободителната война и ре- попълни само с обети за верност 

™ина,!няма волюция. постигнато е за пръв път към тяхното дело, без огледРкол 
да тече винаги лесно и безболез- в историята... ко и да са искрени тези обети
нено Но и Тито ни поръчваше. Единствено с постоянство п ™’
че революцията не е обикновено Революционните и хуманни да и творчеството единствено 
^=^ДНевИ-ей Че няМа истинска качества „а другаря Т„то дало- с укрепване на Съюза на кому 
революция без изкушения, пък и >-а хуманен и демократически бе- пистите. с по-голям труд и отго ' 

ПОСтоЯНно трябва да лег. на нашата Революция и „а ' ворност. както и със задъдбочя- се търсят и изнамират нови отго- нейното развитие до днешния вдне на социалистическите - 
вори на новите въпроси, които ден. Както и всички велики марк управителни отношения може 
ни поставя действителността. Че систи, схващайки революцията вървим по пътя по който ви 
винаги по нов начин трябва да като исторически процес на ре- предвождаше Тито Само така 
се разрешават противоречията, ко волюшюнни преобразования през след Тито ще бъде Т м гмт
ито възникват в общественото ра- цялата епоха иа прехода от кла- така Тиловото дело ще бъде не
звитие. сово към безкласово общество, само блестяш паметник но и ~ва-

В наи-тежките часове на маша Тито настояваше в центъра на ен и жив пътепоказателкъм бъ 
та история ние отправяхме взор борбата на масите за по-добро детето а е към 0ъ'
към другаря Тито, научихме с Утре да се намери борбата за Уверен съм че на1 този Кон- 
ПЪЛНО доверие да предоставяме братство и единство на народите грес ще се изяви готовността нз
нак-голям Дял от отговорността и народностите. Никога не бива всички комунисти в Съобщя л,
на него. Дойде време храбро и да изгубим 0т предвид, че брат- пазят и тачат спомена за 
приниципиалио. следейки приме- сгвото и единството бяха основа който с революционни, т п™' 
ра на. нашия велик другар и и залог на успеха в борбата про- мер ни задъЛжиТ вмГт я 
учител, да се изправяме иредтру тив окупатора, това са основите направим всичко коЛ лтп

пост е толкова по-гпляма в опаз- Д"°стито. да решаваме за своята на нашата социалистическа обш- ся за укрепването н вазвГн™ ' ност е толкова ПО голяма В оч съдба, постоящно имаики предвид пост днес. в тях е .нашата сила на престпжз ,7з „,;а 0 анет0
ването и развитието на прид Титовия пример, духа иа негово- и бъде*Де. Като опитен реподю- равителт ^гм11тГ^тгНаШата саЛ1°Уп- 
ките, които извоювахме^ с^ дру- то Ист0рическо дело. а това де- пионер, държавник и политик пост ‘ С циалистическа общ- 

. гаря Тито- като и на онези нер Ло е трайно точно, затова защо- Тито винаги беше оригинален и Комунистите г к 
пепими стойности, в които то в мито едпо отношение не се неповторим, и тъкмо този пето- ината органични?8 СъРгИя в еди
така самоотвержено вгради и пво затвори в себе си, което не учи ричеоки опит на югославоката югославските т!?,,на Съ'ЮЗа 
живот. Толкова повече сме д ъж на догми „ канони, но на гърсе- революция допринесе още по-доб отговорност поем!? ^вг,ят П*ЛНа 
ни и гк>иататъ.к Да издр'а“с' “а не, и изследване, и откриване. ре и по-пълно да се разбере на- на дълга и з-н^п?е своята 1аст 
шето социалистическо самоуправ Следователно, Тито и в бъде- шият особен път на социалисти- изтичат от игтпп™»; които пр°- 
ление. равноправието и братство- „[е ше бъде с мас толкова кол- ческо развитие. Този ценен опи-г кп'п вдт\нопяв-?,?,1„то ите ПОР7'" 
то и единството на народите и бъдем последвали неговия на нашия Съюз на комунистите' гарит^Титп3^3^1176 дела "а дру
народностите ня Социалисточес- приМер, ,,а ист„„„хе смело да начело с другаря Тито беше „е Гвдглмш лш,РДв!На теХни' 
ка федеративна република Югос- глецаме в очите, да не се робува само нов в международното ра- идеТ1И1шеалТ?т„ ц? 2 ЮЦ!,0ННи 
лавия, нейния интегритет. иви!а на нищо, което е отживяло, кому ботническо движение, но и по- винаги .пе Уто,,? комунизма, 
та независимост и необвързана нистите ца не се отчуждаваг от твърждение ца мароссическо-лепи не с-мнесттт-- . т тях как 
политика. Това са основните опре рабОТническата класа, да се вдъ- нската теория за различните же да'разколеба ° -,И' КпИто,лю
ледения, за които другарят Ел Л„ОВяВат ^ тежненията и инте- пътища в социализма и принос "ическата кляг^.Т Нее?Да' ра6от
ТО с непоколебимост се залагаше и ресИте ча трудовите хора и пе- към развитието на теорията и ако са сплотели « ХРМ^РИСТИте 
които и днес го правят приеве- л,Гя народ Оттам той черпаеше практиката на научния социа- то си изгря ж„п'И и ако единство- 
твувагп НС само между нас, но сила и с това се ръководеше във лизъм Зя народите и народиос- и споразумявай! 
и в целия свят. всички свои стратегически, а и тите ца Югославия, за нашето ко- начала ^ 1

Във всички преломни момей- съдбовци решения, Създаването муиистичеоко движение. за цело- Подканвам ви другари „ „т, • 
междинни белези по жизие- и укрепването на партията и не" кугаюто прогресивно човечество гаркп. с ед,юм путно зчп У'

Йосип Броз Тито ис- н0то активизиране в най-тежкото Титовото учение и дело са веза- Да почетем паметта на н! ™ 
югославското общест „сложете за нашите изроди и личими. Въплътено в столетието лик учител предселателя ^я” г 

Титовата „арод„ости. Успешното водене в което настана, то е и ше оста- юза ма югославските кому«„с^ 
Народосвободателиата война ,.,е пътепоказател към бъдещето д^гаря Тито и на всички члено! 

и ца социалистическата рсволга- То т_р бъде двигателна сила към 'Де 2Я Съ|пла иа комунистите в 
въвеждането на социалисти- прогреса, мира и човешкото т, ,7п, к°'^° 1,очП1щха в пери-

това стие. Огромната празнина, която ?рм. ® °СШ,Я “ ^«етИя кон-

ка-

жертви. че
само-

да

на

чрез договаряме 
на равноправни

ти и
ния път на 
торията на
во е тясно свързана с 
личност и негоцото виждане 
ггътц/тгата на революцията, 
визирането и воденето на марите 

прогрес.. Тито
вото дело не е завършено*

на иаорга*
ния.към социализъм и но ческото самоуправление



4 Комунист
25-ГОДИШНИНАТА НА „КОМУНИСТ”

СПОДЕЛЯШЕ И ЩЕ СПОДЕЛЯ 

СЪДБАТА НА ПАРТИЯТА
НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ, ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ 

Е УСТАНОВЕН ДЕН И ГРАМОТА НА .КОМУНИСТ” ЗА ДЕН НА 
„КОМУНИСТ” Е ПРОВЪЗГЛАСЕН 1 ЯНУАРИ. ДЕНЯТ'КОГАТО ПРЕЗ 
ДАЛЕЧНАТА 1925 МОША 11ИЯДЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗДАДЕ ПЪРВИЯ 
БРОЙ НА ВЕСТНИКА. НА ЗАСЛУЖИЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 
ИЗДАТЕЛСТВО „КОМУНИСТ” ВРЪЧЕНИ ПЪРВИТЕ ГРАМОТИ. 
НА ТЪРЖЕСТВОТО ГОВОРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИЗДАТЕЛ
СКИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО,, КОМУНИСТ” ДОБРОСЛАВ ЧУ- 
ЛАФИЧ

билейната 25-годишнина от отговорен редактор Велко Мила- 
излизането на вестник „Кому динович, спирайки се върху исто- 
мист” в следвоенната свобод- Риата на вестника, каза: „Най-ес

«пмигетужЕ у-» ~ лгмя» ала» ."яаь. чк ги Трудовия съвет на Издателство Комунист” по повод повече раз в тираж от около 73 хиляди ск- нени или незавършени задачи или 
„Комунист”, което бе устроено. "^^Гудобни моме^п1чс1ест- зспляра. , пропуски трябва все пак дасе
в петък., на 21 май. Покрай мно- ^ " Трябва Да продължи бога- В рамките на Издателство „Ко каже, че има сше много неща
гоброините гости на заседанието тататиТдълга революционна тра- мунист" излиза списание „Социа- които трябва Да се завишат и 
присъствуваха и другарите Цвие- на партиен пеЗ от време лиЗъм" кат0 орган на СЮК и да се приведът докрай по-доб-
тин Миятович, член на Председа- ?о н” нелегХната партийна рабо- списание „Актуални въпроси на Ре организанионно да се пвстав-
телството на СФРЮ, Доброслав и въоръжената революиия”. социализма”, предназначено за ят, по-нататък да се укрепват са-
Чулафич. секретар на Председа- а 0т ,,?огаВа "0 дИе’ Комунист" читатели в чужбина ма седем чу- моуправителните, отношения, а
™^яТковлевскиЦМ1шомкоОКйруло Доживя голяма трансформация ждестРации езици, Съ-шо така, в особено с оше по-големи амби- 
1 Р™Ъ„™ Е ТЪ-хкоп Започна да излиза на четири рамките на Издателството е твър ции и промисленоСт Да се уреж-

идентични езикови издания, сър- де развита издателската дейност ла вестника и останалите изда- 
Шч4кич М?щанДальевич н лт/ бохърватски. т.е, хърватскосърб- Ь сътрудничество с редакции от ния .

лан дальевич дру ски печатад на Крилица и лати- Скопие и Любляна, прищинската Комунист" ппез изминалите 
ншда. македонски и словенски и „Рилиндя” и новосадския „Фо- голини каза Доброст“в ^ува приложения на албански в „Рили рум" Издателският Це'>тъР „Ко- 1 „„го;“1“’_вказа Аоорослав чула 
ндя” и унгарски в „Маджар соу” мунист” в Белград публикува по Фич председател на Издателския
Днес „Комунист” излиза в осем вече от 700 заглави» на творби съвет на Излателство „Кому-
издания. като орган на Съюза на от югославски и чуждестранни нист • приветствуваики присъству 
комунистите в републиките и по- автори на марксическа и обще- вашите гости и домакини, с по
крайнините и Съюза на комунис- ствено-политическа литература. В малко или с повече успехи, кое- 
тите на Югославия, и има отдел- рамките на Центъра излизат и то разбира се, не зависеше само 
но издание за Югославската на- списанията: „Социализмът в све- от него, оказваше помощ на чле

- новете на СК и трудовите хора в 
борбата за изграждане на самоуп 
равителни обществени отношения. 
По време на този период извървя 
съшия път, който извървя и, на
шата Партия. Нормално е че бе 
така. защото да се бъде средство 
за масово информиране на рево
люционната партия, нейно 
жие в борбата за осъществяване 
на авангардната рол» на работни 
ческата класа, 'значеше да се 
споделя съдбата на партията, да 

режима на Обзнаната и Закона за се инспирира с целите, която тя
ДеФиниоа. да се ангажира за ней 
ните задачи- Безспорно е. че всич 
ки измеЯения

И
Велко Миладинович, „макар че

ги.
Този юбилей, който не може 

да се замисли без* споените, на 
обйчания Тцто. започна с едно-
минутно. мълчание и почитане па
метта на починали* .Президент.
След заседанието делегацията на 
„Комунист” положи венец в Цвет 
ни* дом на гроба на Поени Броз 
Тито. Същевременно и две деле
гации^ Оставени от журналисти 
и работници на Издателство „Ко
мунист”. на Калемегдан положи
ха цветя пред бюста на Моша 
Пияде, издателя на първи* брой 
на ..Комунист” в предвоенна Юго 
славия и пред къщата номер 15 
в „Джуричева" улица, в която е 
отпечатан първият брой на „Ко
мунист”.

За Ден на „Комунист” е про
възгласели 1 януари, денят кога- 
то Моша Пияде през далечната 
1925 година нелегално издаде пър 
вият брой на вестника. Първите 
грамоти са връчени на работни
ци-, които през всичките 25 го
дини на следвоенното излизане 
на „Комунист” с работата си 
даваха принос в развитието ^а 
вестника и останалите деймостй 
н.а Издателството, както и на
години* ръководеха63 Издателство ______________ 1_____________________ (Тито, 1964 година)____________
ниТНнГчлГнов!теИ нТ републи- ^ЗапоччТсе с тираж 200 та” и -Марксизмът. в света”. То- 2^еел°'ГОЛяма степен. о^т|Н^.реВ
канските и покрайнински редак- ляди екземпляра а ™е?Тп2°пе(^т ва последното с доста успехи сле- зионом^гтДа развива и опазва фи-
ции както и на. обществено-поли- изпани® (п САП’ ди развитиет° и състоянието на ^°ВРМпИяТа на Революционно
тически работници, които с годи- Нист” се печятя ° маркси°ткята мисъл в света и „На масора информация
ни сътрудничиха с „Комунист” и на албански ^ Допринася г това развитие на «а ра^°тВИЧеската класа и неи-
с работата и сюгжестите си да- език) ” ве^ник4И цпгхмгХ?РВаТС^И преме да се запознават и нашите авангард в бороата за социа-“V™“ ™л»- йЖЕггжтек- «ва

«йьЙ рНгз“
„Комунист”, 
по-дълбоко да

Появяването на „Комунист" в дълбоката нелегалност, на 
1 януари 1925 по време на най-суровите нападения от страна на 
реакцията^ върху нашето работническо движение и трудовите маси 
представляваше охрабрение за обезправените хора в градовете и се
лата и бе доказателство за неунадцожимостта на Комунистическа
та партия и нейното активно присъствие в политическия живот в 
страната. „Комунист” предвести нов етап в борбата на КП за ре
волюционни обществени промени в нашата страна, продължавай
ки още по-решително делото на своите предшественици от първи
те години на борбата срещу 
защита на държавата.-Поради това полицията и властодържците не 
щадеха усилията с цел да открият нелегалната печатница на ЦК 
на ЮКП и да унищожат „Комунист”, а Моша Пияде, неговия ре
дактор и издател да осъдят на дългогодишен затвор. Но преследва
нията на режима не можаха да унищожат мисията и делото 
„Комунист \ макар че бе угасен след месец 
зането.

оръ.-

в партията имат от 
ражение и на вестника, й но ис
тина е и 
Редактиран и идейно насочен вее 
тник, представлява силна 
на партията”.

това. че всеки добре
на опораи половина от изли-

СКкато орган
ндвлиза в същина

та на обществените проблеми, да 
изразява и отразява същината 
идейно-политическата борба 
цидта на Съюза на комунистите 
В решаването на проблемите, кои 
то се явяват в .нашата обществе
на практика”.

на

Комунист Редакция на изданието на „Комунист” за
ЕР Сърби*: Д-р Живорад Джорджевич _
пълняващ длъжността главен ■ отговорен ре
дактор, Бояна Антунович, Велимир Филнповнч,

Секретар на редакцията: Споменка

из- на
и ак

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

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

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

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

Председател на Издателския 
данията на „Комунист" за СР Сърбия: Мария 
Тодоровжч.

Топа-

Комунист" **здатвлска трудова организация

„Комунист” се печата на сърбохърватски,
относно хърватскосръбски (крилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански и 
съкратени издания на български, 
словашки, румънски и русински 

Излиза в петък.

На кра» 
правена телеграма

на заседанието беот-лович.
до. Централ

ни» комитет на СЮК. По 
годишнината на „Комунист", на, 
вестника и Издателство „Кому
нист” пристигнаха и голям брой' 
телеграми .от обществено-полити- 
тически работници и обществено- 
политически организации, трудо
ви хора и граждани. Между оста
налите телеграми 
иф Диздаревич,

повод

на вестник

в
изпратиха Раг-съвет на из унгарски,

език. председател на 
Скупщината на СФРЮ и Милка 
Пла1вш. председател на Съюз
ни» изпълнителен съвет.
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ДРАГОВИТА

Дмаелектрификацията на селото СРЕЩИ

II на оело има „голяма заплата“
Маринко Рацгелов, сега 

вече бивш . работник в 
строителната 
ция „Градил’' в Димитров 
град. От тази година сдру 
жен тютюпроизводител.

— В „Градил" работех 
като керамик. Изкарвах 
по 5000 динара месечно. 
Работех сам, а имам же* 
на и две деца. Квартира 
нямах. Беше трудно. Зато 
ва седнах и си направих 
сметка. На село има имот 
само няма кой да го об
работва. Защо аз да не 
го обработвам? И така се 
върнах. Сега съм сдружен 
с ТО за производство и 
изкупуване на тютюн „Ни 
шавска долина” от Пи
рот. От тази организа
ция получих кредит от 10 
милиона стари динара. В 
момента имам 70 000 стръ 
ка тютюн за расаждане, 
а догодина надявам се да
засадя и 100 000 стръка.

— Помага ли в работа
та и някой друг?

— Само съпругата ми 
Радмила. Имаме машина 
за низане, което значи
телно облекчава работа-

С джцпа на Електродист^ибVIIИо„
“ ДРаговита,

к йсННБм:
Дупка клаксона изсвирва един или пвя 
като н„ увеселява и отвлича 
разговора който водим.

ната на далекопровода 
заедно с мрежата- за нис
ко напрежение 
на цели 22

тръг- 
Джипът организа-вълзиза 

километра 
(Димитровград има само 
2 километра повече, т-е. 
24). Предложението на 
комитета по електрифика 
ЦИя на неелектрифицира- 
ни села и ССТН всяко до 
макинство да участва с 

е далеч от 6000 динара и с 20 трудо- 
разхлупена, па Дни, предизвика интерес

ни разисквания. Интерес
но обаче е, че повече не 

или годуваха за доброволният 
след дълго труд отколкото за парич 

време вече се събраха, ка н°то участие. Защо? На 
кто каза един драговиг- ,УМ ни идва стихотворени 
чанин, делегати на всич- ето на един нашенец: 
ките махали, а има ги 15 „...моето село го няма ве- 
готи 16. В една от стаите че, моето село градът от- 
на Културния дом за коя влече!” Съвсем честно и 
то казаха че е читалище, истина каза един от при

съству ватите: „по-млади 
от 60 години на пръсти да 
ги изброиш".

— Съгласен съм с па
ричната помощ, каза 

Ч Станко Димитров 80 го
дишен. Ще продам нещо.. 
Пари ще намерим, ток ни 
трябва, но няма , кой да 
работи, стари сме и ня
ма да можем.

— Самички сме, а и на 
в напреднала възраст 
сме, а и земеделието тряб 
ва да си гледаме. Много 
са трудните, обажда се 
Глигор Петров. А. Т.

на по-голяма 
пъхи, 

вниманието от

В Поганово се отбихме й състояние 
Да видим бента ,на реката хубавото” 
построен от общността 
по водостопанство 
да се регулират поройни 
те води в слива на Юж
на Морава и по този на
чин защити езерото от на 
носи пясък
териали. Обаче този бент 
е от голяма полза

днали керемиди, изпочу
пени стъкла на прозорци 
затиснати с хартия 
картон. Не

с цел

година на „Нишавска до
лина" ще предам над 900 
килограма тютюн- Зави
симо от качеството, цена
та варира. Обаче средно 
смятам 15 000 стари дина 
ра за един килограм.

Пресметнахме: излизат 
13 500 000, стари динара. 
Освен тютюна Маринко 
тази пролет е засеял фа
сул на площ от 20 ара и 
царевица на 30 ара. Това 
сигурно ще му донесе още 
някой „стар" милион и 
ето защо казва, че и на 
село има голяма 
та".

и други ма-

и за
защитава от порои. От По

С, г
V' г) */

<г та.
/;■ 

Ш-
' Д — Колко смятате ще бъ 

де печалбата ви от тия 
70 000 стръка?

— Надявам се, че тази

т 41 „запла-
Р шРМ

А. Т.
ганово тръгнахме’ за Драго (без кййги) започна съб- ДИМИТРОВГРАД 
вита. И дока-го умело ка
ра джипа по новото трасе 
на път, неотдавна прока 
ран към Драговита, Ни 
кола Маноилов от Елек- 
тродистрибуцията ни по
сочва ту един ту друг 
баир, където се виждат 
по две—три къщи скрити 
в зеленината- Това е Дра 
говита, едно от най-голе 
мите села по пространст
во в Димитровградска об 
щина. „Заема простран
ство почти колкото Бел
град" —шегува се Никола, 
докато джипа пак подс- 
вирва при всяка по-голям^ 
дупка.

Ето ни шред Културния 
дом. Сградата е наистина 
с големи размери и личи, 
че някога е било хубаво 
сдание. Обаче сегашното

ОЧАКВА СЕ ХУБАВА ЯГОДОВА РЕКОЛТАранието на местната общ- 
щност. На 
имаше само една точка: 
електрификация на село-

дневен ред

Тази година развитието 
на ягодовата реколта до
сега вървеше добре- Тези 
дни са окопани за втори 
път и може да се очак
ва в скоро време да сти
гнат за беритба.

— При копането нямах 
ме проблеми — казва 
Пейчева. Благодарение на 
обстоятелството, че тук в 
Желюша има значително

Ф Към 40 тона ягоди от 6 хектара ягодови 
градини

Ф Недостига работна сила в сезона

то.
На заседанието от еле

ктрод истрибуцията при-
съствуваше Иван Димит- 

Никола Ако времето 
за десетина -

ров директор и 
Маноилов., който ще ръ
ководи с работата около 
далекопровода, и предсе- 

Изпълнител-

позволи,
петнадесет

дни на плантажа край 
„Разсадника" в Желюша

дателят на 
ния съвет при Общинска 

Горян Вета скупщина 
лев и председателят на 
ССТН Цанко Костов.

Цанко Костов предсс-' 
дател на ССТН в Димитров

число жени, които не ра- 
ботят в други .организа
ции на сдружения труд
— организираме бързо и 
навреме окопването. Тях
ното работно „място” им 
е тук, наблизо. Обаче ко- 
гато наближи беритбата
— тогава е по-трудно. То 
гава ни трябват двойно 
повече работници, а случ 
вало се е да няма доста
тъчно, защото и ако поис 
каме от клона по наста
няване на работа да ни 
изпратят работници, тър
сещите работа не искат 
да работят в полето. Вси
чки искат да работят по 
фабриките 
Пенчева. Но

град говори за електри
фикацията и средствата, 
които са нужни за провс -А '4: ЙГйгььг» »с4
зи проект па електрифи- *▼**%*••*■•:. >.
кация са нужни 16 500 000 
динара. Това са огромни •
средства, но трябва да щ *«',«.
има предвид,

*-

V,Второ окопаваме па ягодитече дължи-
ще стигнат ягодите. Посе 
тихме тези дни 
и завеждащата ООСТ „Ра 
зсадцик Снежана Пейче 
ва и и уведоми зц разви
тието на ягодите и за 
проблемите с отглеждане

Мост на Ерма при село Власи плантажа
злиза на 2 100 000 дина- рее” от Пирот. Изгражда 
ра. Освец местната общ пето ма моста ще започне 
пост очаква се помощ и след като , падне нивото 
от Общинската ' скушди- па река Ерма, а се очак 
на в Пирот, която даде ва да завъ,рши докрая па
4 000 000 и Горското сто годината.

Пирот 1 000

Железобетонен мост в 
местната общност на 
дължина 31 метра и ши 
рочина 3,4 метра, 
свои средства ше строи 
село Власи. Наистина и 
досега на Ерма съществу 
ваше мост, обаче ползва
хн го само пешеходни. 
Даже често се случваше 
когато Ерма надойде, да 
го о-п/есе. Тогава Власи 
наистина остава отсечено 
от света.

Стойност на моста спо 
ред проектосметката.

— споделя 
надявам се 

и тази година успешно да 
приключим 
Инак, ще трябва 
берем къ.м 40 
за конто да получим към, 
100 милиона динара.

ООСТ „Разсадник” про 
извежда и посадъчен ма
териал на круши и ябъл
ки, кон то се продават по 
достъпни цени па частнп-

със
то.

беритбата.— Ягодите Дават добри 
добиви, обаче трудно се 
отглеждат. Преди всичко, 
чувствителни са на 
мените ца времето, а ко
гато стигнат — трябва да 
бъдат обрани 
срочно, защото и пай-мал 
ка повреда на плодовете 
съдействува за бързото 
им разваляне —
Пейчева.

За тази акция пи осьепаиство от
000 динара. Със сума от доми Иван Кръстев от се
1 000 000 динара има из
гледи Да участвува и сел

да на
гона ягоди,

ло Власи, координатор 
на акцията и който от про-

комбинат името на жителите 
Власи

наскостопанският 
„8 септембар” от Пирот. призива всички 

„виашчани", които живе 
ят във вътрешността па 

специализирана страната, да сс включат 
в акцията и помогнат съ-

навреме и
Строежът на моста ще 
проведе 
та за
ва организация.

такива обекти трудо
„Прог-

изтъква те производители.л. г.щата парично. М. А-пъ-
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БОСИЛЕГРАД: ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГО 
ДИНА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КА 
РАИВАНОВ”

ПОРЕДИЦА ОТ УСПЕХИ НА СУРДУЛИШКИТЕ РАДИО ЛЮБИТЕЛИ

Най-добри в републиката Само една нова 

специалност
ст ма 30-годишиината на 

Бел-Вене шест години в Сурдулица твърде ус
пешно работи самодеен Радио-клуб „Власина”. 
Над 200 негови членове — ученици, студенти 
войници и работници, организирано доприна
сят за развитието на техническата култура и 
наред с това се подготвят за успешно изпъл
няване на задачи в областта на всенародната 
отбрана и обществената самозащита-

Радио-клуб „Нови 
град”. И на това състеза 
ние сурдуличани пЬстигиа 
ха забележителни резулта 
ти: Томислав Николич,
ученик в Образователния 
център „Моша Пияде” сне 
чели златен, а неговият 
съученик Миролюб Сто- 
шцч сребърен медал.

рап съществуващите и - 
зидаро—дърводелска спе
циалност.

Изхождайки от програ
мата по записване на 
ученици в грети клас на 
средното насочено 
зование и възпитание, из 

Регионалната 
общ-

те радио-любители в тях- 
шестгодишиа дей

ност. Именно, през ноем
ври миналата 
Сурдулица се състоя ре
публиканско 
по радногонометрия (от
криване на скрити. радио 
станции), на което млади 
те сурдулишки радио-лю
бители бяха най-добри. От 
9 присъдени купи, шест се 
намериха в тяхната вптри 
на. В началото на април 
т.г. се състоя състезание 
на радио-любителите-в че

Всред учстйиците в със
тезанието по откриване 
на скрити радио-станции, 
което сее състоя неотдав 
на в Сомбор, бяха и ра
дио-любители от Сурдули
ца — членове на Радио
клуба „Власина”: При се- 
ниорите, в конкуренция 
на 52 състезатели, първо
то място завоюва Горан 
Димитриевич от Сурдулн- 
Ца, а Надица Станковнч, 
също от Сурдулица, се 
класира на трето място в 
състезанието «а жените. 
На тях бяха връчени сре
бърни монети с лика на 
другаря Тито.

Тези отлични резултати 
са продължение на серия 
та успехи на сурдулишки

За мтюгобройните пред
ходни успехи сурдулишки 
те радио-любители получи 
ха Петосептемврийска на
града, грамоти „Ужишка 

и „Майски 
срещи”. Всички тези 
стижения са залог за ус

па ЕК

пата обра
Именно в трети 

ще бъдат записани 
ученика в 4 паралелки с 
пет специалности. Ще съ
ществува една паралелка 
от 32 ученика юридичес- 

една паралел 
ученика

класгодина в
128готвена От 

самоуправителца 
мост на 
средно
вание и възпитание и при 
ета от страна на общес- ка насока, 
твено-политическите и ка също от 32 

трудови организации, в природно-техническа 
идущата учебна година в сока — химически отдел 
средношколския образо- една паралелка от 32 уче 
вателен център в Босиле цика от машинното дело 
град се предвижда, пак- с две специалности: 16

металостругари и 16 ма- 
шиношлосери. В тези три 
паралелки школуването 
трае четири години ,' а 
в четвъртата паралелка, 
която всъщност е нова

състезание
република” интересите по 

насочено образо-по-

пешно представяне 
„Власина" на предстоящо 
то републиканско съсХеза 
ние, пр^зто Ще се проведе 
на 19 и 20 юци на плачи-. 

Гоч.

на-

на
С. Микич

БАБУШНИЦА

Грижи за библиотечното дело
зидаро—специалност 

дърводелска, където ще 
бъдат записани 32 учени
ка, школуването хРае три 
години. Да кажем и то
ва, че всички ученици от 
тази специалност ще по 
лучават стипендия от

които следва да откриват 
свои постоянни ,временни 
и продажни изложби на 
книгите.

БОСИЛЕГРАД В тазгодишния план и програма за работа 
на Народния университет от Бабушница важ
но място заема работата на централната биб
лиотека и подведомствените библиотечни пунк
тове. Тази културна институция вече е натру- 

, пала богат опит и с облиците си на култур
на дейност значително допринася за издигане
то на културното равнище на населението, 
особено на младежта.

Референду
мът не успя В Народния

тет изтъкват несъотвести-
ето между броя на биб- строителното предприя- 
лиотечните пунктове (са- тие „Радко Митрович от 
мо 6) и броя на селища- .7>.!:,?1*зад' КОЯто възлиза на 
та (53’. Тъй като за от- ^0С Д™ара месечно, 
крива не на един библио- Предприятието ще ги при 
течен пункт са необходи- еме на раоота веднага 
ми около 150 хиляди ди
нара, счита се, че 
сума може да се 
чи, като при това повече., 

съществуват \Иитерес проявят и самите 
повече източници и се местни общности. Доста- 
счита, че този план до тъчно ще бъде годишно 
края на годината ще бъ- да се открива по един до 
де реализиран- два библиотечни пункта.

главно в по-големите сели 
ща. в които не е остра 
миграцията на население

универси-

В миналия петък в 
основните училища 
в Босилеградска об-. 
щина се проведе ре
ферендум. Очакваше 
се просветните ра
ботници и останали
те заети в тях, да 
дадат свое съгласие 
за обединяване на 
всички основни учи
лища в една трудо
ва организация- Оба
че за съжаление и 
това начинание не 
успя.

Именно, трудещи 
те се в четирите ос- 
новни училища (Би
стър, Горна и Дол
на Любата и Горна 
Лисина (на рефе
рендума, който едно 
временно се проведе 
във всички училища 
се определиха „за", 
докато заетите в бо- 
силеградското учи
лище се определили 
„против”.

Особено изненад
ва фактът, че рефе
рендумът неуспя в 
основното училище в 
Босилеград, а се оча

Общо в централната би бавката на книги за бъл- 
блиотека и библиотечни- гарската народност и сре 
те пунктове има 32 347 дстава от 
книги, което засега се план на Народния уни- 
счита недостатъчно, тъй верситет за 1982 година, 
като
норматив е две книги на 
глава от населението, ко
ето ще рече, че за 23 759 
жители (според преброя
ването от миналата годи
на) библиотеката трябва 
да разполага с 47 518 кци

след свършването на У че 
бната година-

В четвърти клас,
финансовия тази

обезпе- къде
то се предвиждат три пара 
лелки ще има юридичес 
ка, машинна и природно- 
техническа 
Това са специалности, ко 
ито съществуват сега 
трети клас. Да посочим и

републиканският Очевидно,

специалност,

в

Освен обогатяване на 
книжния фонд., в Народ
ния университет плани
рат Да се увеличи и бро- то.

Следва веднага да на- ят на читателите, който 
помним, че в библиотеч- засега възлиза на около 
ния пункт в ЗвонЦИ и кло 3000 души в централната 
на му в Ракита положе библиотека и библиотеч- 
нието е много по-добро. ните пунктове. Всъщност 
В Звонци библиотечният засега има шест пункта^ 
пункт разполага с 8761 и един от който във фабри 
клона му в Ракита с 1815 
книги. При това книги на 
български език има

това, че в първи клас ще 
бъдат записани около 180 
ученикаги. разпоредени в 
6 паралелки, тоест, всич
ки, които с успех завър
шат основното образова 

на Централната библиоте ние и желаят да продъл- 
ка и библиотечните пунк
тове в общината — посоч

Оценявайки дейността

жат образованието си.

М. Я.ва се, че тази институ
ция наистина играе дос
та важна роля, особено 
сред учащата се младеж, 
но че пълноценно ще мо
же да реализира 
планови задачи, ако се 
преустрои върху приети-

ка „Лужница”. Предвиж-
- да се преди всичко да се • 

увеличи броят на читате- 
селскостопански 

към

5843
томове, което е съвсем до 
статъчно.

лите 
производители 
140 души. своитеЗапланувано е през на

стоящата година да се ку 
пят оЩе книги и то: ог 
средстава, отделени по 
заключителния баланс за 
1981 година, обединяване 
на собствени средства със 
средствата на Република
нската културна общност 
за купуване на книги, от 
средствата на самоупра- 
вителната културна об^ 
щност в общината за 1982 
година, както и от сред
ствата, запланувани за на

«
Една от формите на^по-

пуляризиране на книгата 
сред .населението е орга
низирането на изложби 
на книгите. Преди всич- книгите (създаване на не 

тези изложби, трябва обходимите каталози) и 
да запознаят любителите

кваше точно тук си
гурно че ще успее. 
Безспорно е, че тру 
дещите се, а преди 
всичко комунистите 
в това училище не 
издържаха 
който 
нашата

те принципи на междуна
родното подреждане на

ко
интеграция с останалите 
Централни библиотеки в 
селищата на Горно Пони- 
шавце.

изпита, на художественото слово 
с нови книги. Счита се, 
че в тази насока ценна 
помощ трябва да окажат 
издателствата „БИГЗ” 
„Градина” и „Братство",

ИМ в ъзложи 
обществе

но - самоуправител-
на практика.

м. я.
Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
бригадирски срещи

СМТА „ВЛДСИНА '82” ЩЕ ЗАПОЧНЕ 
ЮНИВлюбен в мишките акции 1000 хектара нови гори

• СТАНКО МЛАДЕНОВ 
пРеДи 20 години

иов. пак е един от най- 
добрите бригадири и пак 
става ударник. След за
връщането си в Ниш вед. 
нага се приключва към 
МТБ „Мйя Станимиро

ва акция в

И тази година на Власинските възвишения Ще 
пребивават над 1000 девойки и младежи от 
всички краища на страната за да оползотвор
ят над 1000 ха площи и да потвърдят и укреп
ят задружността, братството и единството.

„ ~ °т Ниш, роден
за своето четвърто бригадирскГлятоС нГ™" 
сегашните три до-

съюзни младежки акции заво-

ка активност в младежките

вич" и отива
четвъртата смяна. Съюзната младежка тру 

дова акция „Власина' о/ ' 
ще започне на 13 юни 
1У82 година. Този ден 
край Власинско езеро ще временна работа, 
се построят шест бригади

ще бъдат и бригадири и 
бригадирки от Страсбур 
— деца на наши работни 
ци, намиращи се там на

В „обикновения" 
Станко Младенов е

станове. живот
при

мерен студент «а юриди 
ческия факултет и всес
транно активен младеж. 
Деен е член на Съюза на 
комунистите, в който е 
приет 1980. г. В

Станко е истински влю 
бен в доброволния 
дежки труд. Попитахме 
го кака се „влюби" в та
зи най-изявена младежка 
активност в нашата стра-

мла- Третата част от плана 
ще реализират бригади 
от Бач, Пешченица, СР 

от СР Македония, Жабал, Македония, Палилула, Ко 
Раб, Житораджа и Нови сиерич и Мало Църниче. 
Белград. Заедно с тях ще Запланувано е тези 18 
работи и бригада на Фери бригади 
алния съюз на Сърбия.

Във втората смяна 
Власина ще работят брига 
дирки и бригадири 
Осиек, САП Косово, Шен 
трюр, Трешневка, Чачак 
и Крагуевац. Заедно с тях

от първата смяна.
Ще пристигнат бригадипървич

ната младежка организа
ция в своята местна общ
ност изпълнява длъжност 
та секретар. Делегат е в 
Общинската конферен
ция на ССМ в Ниш. Ос
вен това, той е и губър 
плувец. Досега е спече
лил сребърен и бронзов 
медал на републикански 
състезания по плуване.

на-

— Още като' дете има?; 
възможност да наблюда
вам отблизо 
ския живот. Много 
хареса другарството на 
бригадирите, тяхната гор 
да бригадирска песен, ат
мосферата в младежкия 
стан в Ниш. Тогава 
ших непременно Да стана 
бригадир. И станах. Най-

да залесят с че
рен бор 1000 ха голини, 

на Освен това, бригадиритебригадир-
ми ще имат задача да окопа

ят 700 ха засадени с бо 
рови фиданки по-минала- 
та и миналата година-

С. М.

от

ре- Поцастоящем _ 
Младенов активно

Станко
участ- В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ВЕНТЪР 

„ВУК КАРАДЖИЧ” В БАБУШИНЦАвува в подготовката 
бригадата „III

нанапред на местните акции 
в Ниш, на които още по
вече обикнах добровол
ния труд и почувствувах 
силно желание да друга- ра 
рувам с младежи и девой 
ки от всички краища на 
страната, да укрепвам 
братството и единството.

На 17 години отива за 
пръв път на съюзна 
Ция — „Сава '79”. Усър
ден труд, отлично другар 
ство, сплотеност, братст-

С. Младенов сръбска 
пролетарска бригада” за 
участвуваме в СМТА ,,Кра 
гуевац ’82”, в третата смя 
на. С В СК приети 28 ученикаво и единство, песен и иг 

и смяната просто 
пролита. Накрая, по пре
дложение на другарите и 
другарките от МТБ „III 
сръбска пролетарска бри
гада", Станко става носи 
тел на ударническа знач
ка. Следващата година, на 
„Стрежево" в Македония 
в третата смяна Младе-

нетърпение очаква 
момента, когато ще обле
че зелената бригадирска 
униформа. Това нетърпе
ние идва от силното му 
желание

По предложение на Председателството на 
Акционната конференция на ССМ и Учител
ския съвет на Образователния- център „Вук Ка- 
раджич" в Бабушница, първичната първичната 
организация на СК в това училище тези дни 
прие в СЮК 28 ученика. Сега в първичната 
партийна организация в Образователния цен
тър членуват 42 комунисти от редовете на 
учениците. ч

Става дума за 28 девойки 
ито с успехите в досегашното си школуване, 
с качествата на примерни млади хора, напъл
но заслужиха да постъпят в редовете на аван
гарда на нашето самоуправително социалисти
ческо общество.

да завоюва и 
третата ударническа значак-
ка.

Д Михайлов
и младежи, ко-БЛИЦ—ИНТЕРВЮ

Да се спазва договорът Д г.
Неотдавна в Светозаро

ва се проведе десети Съ
бор на млади работни
ци. Младите работници 
от Димитровградска об- 
щина на Събора представ 
яваше АЛЕКСАНДЪР МА- 
ДОВ, работник в метал
ния Цех на каучуковата 
промишленост ООСТ „Ди
митровград" и това бе по 
вод да се обърнем към

заемането на работа на 
млади работници.

Особено впечатление 
ми направи всестраната 
и всеобхватна дискусия, 
в която бяха изтъкнати 
всички въпроси, свързани 
с този твърде актуален 
младежкд проблем. Всич 
ки участници в разисква 
пето бяха категорични, 
чс е крайно време да се 
спазва подписаният само 
управителен договор за 
приемане на млади работ 
пици—стажанти. След то
ва да се въведат трети 
смени във всички трудо 
ви организации, където 
съществува такава въз
можност- В комисиите 
за настаняване на рабо
та да се намерят повече 
млади хора, а тези работ 
ници, които имат условия 
за пенсия да се пеиоиони 
рат. Особено бе подчер
тано, че наистина е кра 
|‘шо време за спираме на 
I тай-разл мчците ходотаГг
гтва при заемане на рабо

него с въпроса^
— Другарю Мадов, как

ви впечатления носите 
от този Събор и кои са 
въпросите, които обсъжда 
хте?

Всяка година на този 
Събор се обсъждат раз
лични въпроси. Тази го
дина основният въпрос, 
който бе разгледан, е 
свързан с проблема за

БОСИЛЕГРАД

Филми през седмицата
Любителите на филма в Босилеград през 

следващата седмица ще имат 
гледат два домашни филма.

ВТОРНИК НА 8 ЮНИ- ПРЕПИ ЗВИКАТЕЛНАТА ДЕЛТА”, дом1ше„ 'игр^н 
филм режисьор Весна Любич. Главни роли
Вица?1ИЛ,ГаБорПоЪ“1чГ°РИЦа ПоП°В»4' Аита

възможност да

В БОСНА И ХЕРЦЕ-ТИТОВИЯТ ФОНД 
ГОВИНА ОТПУСНА

Стипендии на деца на 
пострадали миньори

ВАНА ЛУКИН/С'ТВЪРТЬК’ НА 10 ЮНИ: ”Йа ИАИЛ ЛУКИНА , също домашен игрален Филм
В“Те Р0и': Мерима Исакович Слободан 
Пстрович н Неда Атанасовнч.то решение за дава 

не специални стиму 
ладии на онези стл 
пендианти на Тито 
вия фонд, 
резултати в ученето 
постигат извънредни 
резултати и се про
явяват с твърде успе

активност в об-

Изпъпнителният от 
бор на Титовид фо,нд 
на Босна и Херцего 
вина прие решение 
за отпускане на 5 
стипендии 
на зенишки 
ри, пострадали в не
отдавнашната 
строфа в мина „Рас- 
поточйе".

Също тяка с нрие-

... „ в'ь« Филма се говори за хубавата Йова- 
” неииия мъ.ж Лука, конто живеят усамо- 

Къвци край пътя. Всъщност това а при
ем живо ХубаВаТа Иована « нейния ндилп- 
" Г ' ИЯТО млад°ст и любов унищожа па другият начин иа живота затвореността 

нег,рнягният и мърсен свят. Накрая РСлед ™о- 
о сцени с напрежение и самата Йована се от

дава на разврат.

които по
за Дена

мииьо-

ката-
шпа
щсствовите органи
зации.

та. М. я.А. Т
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Да дадеш кръв-значи 

да помогнеш
Броят на пътниците
що е увеличен с 4 на сто. 
Обаче, заедно е тона 
увеличени и цените на го 
рилото, маслото, 
ните части, 
средства и т.н.

ОТ СЕСИЯТА НА „СКУПЩИНА > С’Ь-

саУвеличени цените 

на превоза
резери

оспоицмте 
Всичко _ Емблемата е голямо признание, но не

и най-ценното. Всъщност, пай голяма награда и най цсцн е и за исеки друг кър
че моята кръв в ня- 

живот* А т°зс{

повлиялотова с пряко 
•върху загубата» така 
предложеното

па цените е оправда 
по, според мнението 
„Ниш-експрес’' и делега- 

па ОС.
Делегатите се съгласи

ха, но направиха и някои 
се р пози и забел еж к и

която „Инш-ек-
пътци

че за мен, а вярвам че това 
водарител, е съзнанието 
кой че/пастец момент е 
непознат човек, чийто живот е спасен миста 
ва близък и познат- Винаги когато се случи 
ттякон несполука в съзнанието ми иД«а мис .л- 
таГда ли е нужна кръв? И ако е необходима 
обаждам се — казва Илия.

увсличе-годииата дори с 65 ца 
сто. Всичко това е доп- 

колективът па 
ООСТ

спасила* Делегатите на Об 
щннеката 
Димитровград дадоха с" 
гласпе на договора, спо
ред който цените на пре 
воза се увеличават е 30— 
35 на сто.

пие наскупщина » рнцесло 
„Ниш-експрес”

„Прнград”
цепите на превоза в пача 
лото на 1981 г. са били с 
35 на сто по-малки, откол 
кого в Пирот и Бабушнн- услугата, 
на, а в края иа годината спрес” оказва 
дори с 65 на сто. Всцчко 
това с допринесло колек
тивът иа „Ниш-експрес”
ООСТ „ПриграД" в Дими 

миналата годн-

чс титеизтъкнаха,

на
те в региона, ца която по 
числото на членовете и съ 
браната кръв е известна 

републиката — под 
чертава Илия Басов.

Това са думите иа Илия 
Басов, кръводарител 
Димитровград,
27 май т.г. на проведено
то тържествено 
ппе на Общинската орга 

па кърводарите- 
•получи Златна ем- 

Рспу

наНа сеоията от 28 май 
Общинската скупщина в
Димитровград покрай дру 
гото, разгледа и общес 
твения договор за увели 

- чение цените на превоза 
иа пътници с „Ниш-ек
спрес” и даде съгласие 
на същия.

В своя иск представи 
телите на „Ниш-експрес" 
ООСТ „Прнград” изтъкна 
Ха, че цените на превоза 
в началото ца 1981 г. са 
били с 35 на сто по-мал
ки, отколкото в Пирот и 
Бабушница, а в края иа

от
ците.

Освен договора за уве
личаваше иа пените в пре 
воза, делегатите 
даха и приеха договорите 
за кадровата политика 15 
Димитровградска общи

на- па, избраха съдебни

който па
и в

заесла-разгле-
тровград
на да завърши със загу
ба от 1 052 000 динара, 
макар че колективът, 
брояващ 26 души и раз- ссдатели, приеха 
полага с 10 рейса, е ось 
ществгш голямо спестява- 

масла.

пнзацид
лщс
блема, присъдена от

Скупщиназа бликанската 
иа Червения кръст.

На заседанието 45 кръ
водарители получиха сре 
бърни значки, 15 златни, 
трима души ръчни часов 

Илия Ба- 
златци емблеми полу 

Васил Каменов, То 
Илия

решеип
за избиране на пред- 

и членове па ра 
па скупщи-

ята
ссдатсл! 1 
ботнито тела 
пата, " разгледаха Редица 
други въпроси.

не на горива и 
Планът по отношение па 
1980 г. също о увеличен 
с 10 на сто и са измина 
тн 594 000 километра.

вини, а освен
А. Т. сов 

чиха
мислав Станков и 
ГолубовичБОСИЛЕГРАД:

УЧРЕДИТЕЛНИ СКУПЩ — Чувствувам се 
горд, че съм член иа ор
ганизация с хуманни на 
чала, особено чеУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБ съм
член на организацията на 
Червения кръст в Димит 
ровград, 
е първа всред останали-

И. Васовсамопредседател на Скупщи
ната бе избран Миодраг 
Стойкович, командир 
милицията в Босилеград.

За отбелязване е, че та
зи Скупщина вместо из
пълнителен отбор, като 

има

която не
През миналата седмица, още три 

управителни общности на интересите в Боси- 
леградска община (по физическа култура, со
циална защита и пряка детска защита) про
ведоха учредителни заседания. На тях деле
гатите на новия делегатски състав, учреди
ха своите скупщици и избраха органи, тела 
и комисии на същите,

само- н а
ЗБОНСКА БАНЯ ПРЕД ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

изпълнителен орган 
Председателство от 5 
члена. Освен това тази 
СОИ има два съвета: 
Съвет на ползуващите и 
Съвет на оказващите ус
луги. За председател ща 
Председателството с вре- 

а метраене на мандат от 
една година е избрана 
Любка Иванова, която съ

* РЕДИЦА НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ И 
НЕУРЕДИЦИ СПЪВАТ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИ 
ЗМА В ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КРАСИВ БАЛНЕ 
ОЛЕЧЕБЕН КУРОРТ

се учреди ти в тази общност, от ко; 
СОИ по ито 8 са от делегациите 

на местните общности, 
Скупщината, след учредяването

На 24 май 
Скупщината на 
социална зашита. За пред 
седател на
която наброява 22 делега- Скупщината за председа- 
та, от които 9 са от де- тел на същата избраха Ра
легациите на местните об- домир й0йич, зает в Сек- е и председател на Съ.
щности, а останалите от ретариата по вътрешни ра ползуващите услуги
организациите на сдруже боти. За председател на л петскп зятита
ния труд, бе избран Мит- . изпълнителния отбор има КОЙТо ^ наброява 20 деадга- 
ко Петров, инженер-лесо- 7 членове бе изоран Си- 
въд в Горската секция, а меон Тодоров пенсионер 
за председател на Изпъл- от с. Райчиловци- Той и 
нителний отбор, който на Владимир Михайлов, пре
броява 7 членове, Цветан подавател в основното

училище „Г. Димитров” 
от Босилеград са избра-

трала. Без нея трудно 
могат да се установяват 
връзки с банята, със се
лото изобщо.

Тук е още и неизграде 
ният водопровод, така 
че редица проблеми ще 
поражда и водоснабдява
нето, както на Звонцн, 
така н на банята- Някол
когодишният строеж на 
водопровода, въпреки по 
ложените усилия не ще 
бъде готов и за този ту
ристически сезон.

Главният туристически 
сезон е иа прага, а Звон- 
ска баня отново ще пое 
рещне гостите със стари
те нерешени проблеми и 
неуредици. Преди всичко 
пътят «е е завършен, та
ка че гостите пак ще ид 
ват до Звонцн, а сетне 
оттам пеша до банята- А 
касае се за два до три 
километра път. Всъщност, 
става ду.ма за известно 
недоразумение: кой Да
направи този ньт: са.\г,уп 
равителната общност на 
интересите за пътища в 
ремкша, или някой друг?

От друга страна, въп

ти. За председател на Съ
вета на оказващите услу
ги наброяващ 5 члена е 
избрана Боянка Й0радно 
ва, възпитателна в дет
ската градинка „Детска 
радост” в Босилеград. За 
делегат пък в Републикан 
ската общност по пряка 
детска защита е избран 
Радко Димитров, препо
давател в основното учц- 

по лище в Босилеград.

Борисов, юрист от Боси
леград. Той ведно е из
бран и за делегат в Ре- ни и за делегати в Репуб 
пчбликанската скупщина ликанската скупщина на 
на тази «бщност. СОИ по физическа култу Това безспорно са са

мо част от нерешените 
въпроси, с които ще се 
срещнат тазгодишните го 
сти. Има и други проб
леми: с транспорта, снаб
дяването на банята с хра 
нително-вкусови изделия 
и прочие-

Бихме били несправед
ливи, ако не кажем, че 
от миналата година . до 
сега са предприети реди
ца мерки състоянието да 
се подобри. Особено месг 
чиге сили положиха дос 
та усилия да ускорят за 
почнатите работи и да 
ги завършат в предвиде
ния срок. Много работи 
са и лопривършени, но 
не са завършени докрай. 
А това значи, че и занап 
ред същите проблеми ще 
измъчват гостите, както 
и лани.

ра.
На 27 май се учредиНа същият ден се учре

ди и Скупщината на СОИ Скупщината на СОИ 
по физическа реки постоянните 

ния най-вероятно и н°в° 
изграденият хотел не ще 
бъде предаден 
ре$а навреме. Все още не 
са уредени ентерперите, 
достъпите, не са завърше 
ни редица занаятчийски 
работи:

увещакултура, пряка детска защита на 
22-та ’ новоизбрани делега брояваща 25 делегати. За М. я.

на упот-Енонрия и инвалидите ле трудаБОСИЛЕГРАД

Общинската орданиза- трудещи се. 
ция на Съюза на инвали- ' 
дихе по труда от Босиле
град, на 26, 27 и 28 май, 
за членовете си 
зира тридневна 
ческа екскурзия по 
Сърбия и САП Войводи- тоха паметта на най-вели- 
на. Над 50 инвалиди по кия син на нашите иаро- 
сетиха поврче градове и ди и народности, водач на 
исторически места. Ме- югославската

и строител на самоупра- 
жду другото те посетиха вител„ата система — йо 
водоцентралата Гердап, сип Бр0з Тито. След то 

дело на наши и румънс- ва разгледаха музея „25 
ки електроинженери и май”, а оттук посетиха

Крагуевац. В Крагуевац, 
града—герой разгледаха

даха „Риблье остърво’ и Паметник — парка „Шуг 
други знамеиителиости на марица”, където преди 41 

органи- града, в Белград Мемори година фашистките 
туристи алния комплекс „йосип 

СР Броз Тито",

В Нови Сад, те разгле
вентилация,

стъкляваме, отвод на во
да и прочие. Не са също 
така подготвени и басей 
ните за къпане, а 
още редица неща, конто 
трябва да се решават 
спешност- Ще стигнат ли 
за сезона да се подготвят 
в „Църни връх", е въ.про 
сителна с доста неизвест

за

зле
деи разстреляха 7 хиляди имакъдето поче- души.

Всеки участник в ек- поскурзията е заплатил 
1 динара, а допълната 

революция цена субсидира Общинска 
та организация на Съюза 
на инвалидите по труда 
от свои средства.

по
200

ни
Нека

дългоотлагания 
на автоматическата

напомним и за 
монтаж 

ценМ. я.
Ст. Н.

СТРАНИЦА 10
БРАТСТВО * 4 ЮНИ 1982



шнзнчест »у»тш1с>8<|)|{Т)
1 ^ 1 I

то домакин, игра на игри 
щето на „Лужница” в 
Бабушница. През изтекло 
то футболно първенство 
в своя актив е внесъл 6 
победи, два мача е играл 
наравно, а само два е за 
губил, като с 14 точки 
заема първото място. В 
общинската „А” футбол
на лига са се състезавали 
6 отбора.

Футболният отбор е съ
ставен от футболисти от 
всички села на Звонски 
район. В този клуб чле
нуват около 300 души, ко 

| ито внасят членски внос

Нз конкурса на Титовия 

фонд на СР Сърбият
Титовия фонд на СР Сър-ш*

: отделните условия за конкурираме, ка 
специалностите, за които ще се пжолу- 

Титовия фонд.

■
щите и 
кто и
ват бъдещите стипендианти наи

ОБЩИ УСЛОВИЯ
В конкурса на Титовия фонд могат да 

участвуват млади работници, земеделци и за
наятчии, редовни ученици на средните, учили
ща и студенти на факултетите и полувисши
те училища; •

Млади работници от материалното произ
водство и услужните дейности могат да полу- 

Титовия фонд ако са изпра- 
ОСТ, като

и по този начин се обез
печава част от средства
та за провеждане на със
тезанията. Известна сума 
дава общинският СОФК, 
както и местната общ
ност в Звонци и земедел- 

„Ер-

■ I

1 *

чат стипендии от 
теци на школуване от ООСТ или 
при това с договор са уредени правата и длъ
жностите на ООСТ, Фонда и стипендианта- Чи-

ограничава.
могат Да

ФУТБОЛ: УСПЕХ НА ФУТБОЛНИЯ ОТБОР 
„ЕРМА” — ЗВОНЦИ ската кооперация 

ма" от Звонци. На клуба 
е разрешено да организи
ра томбола, с което също 
се осигурява една част 
от необходимите за състе 
зания средства.

слото на стипендиантите не се 
Млади земеделци и занаятчии 

осъществят право на стипендия ако са изпра
тени на школуване от местни общности, сдру
жени, договорни и комунални организации и 
ако с договор са уредени правата и длъжно
стите на участниците в договарянето. Числото 
па стипендиантите е ограничено.

Минаване във висш 

ранг на състезание
Ст. Н.

Редовни ученици от средните 
училища и студенти ще станат стипендианти 
в зависимост от разполагаемите средства 
Титовия фонд в общината им и ако се опре
делят за една от дефицитните специалности.

при

насочениФутболният отбор „Ерма" от Звонци, съз
даден през 1980 година, за сравнително къ.с 
период измина твърде успешен път. Тази фут
болна сезона в „А" общинската футболна ли
га Бабушница зае първо място и има всички 
изгледи да мине във висш ранг на състезание, 
относно в междуобщинската футболна лига 
Пирот — Бабушница — Бела паланка — Ди
митровград.

БАСКЕТБОЛ в

Трета
поредна
победа

Стипендиите се дават бъз връщане, 
условие стипендиантите да завършат школува
нето си в предвидения срок и да останат в 
трудово- отношение в общината си в период, 
равен на годините на школуването.
ОТДЕЛНИ УСЛОВИЯе'

условия: отборът не разпо 
лага със собствено игри
ще, а всички мачове, ка-

Този успех е оше по
радващ, че е постигнат 
при сравнително трудни

Младите работници, земеделци и самосто- 
трябва в предходния цикъл„СВОБОДА" (ДИМИТРОВ 

ГРАД) — „ДРАГОМИР 
СТОЯНОВИЧ — ГОЦЕ” 
(ГОРНИ ДРЕНОВАЦ) — 
69:64 (36:34)

ятелни занаятчии 
на школуването да са постигнали успех над 
3, относно над 7, ако следват.

Ученици, които се подготвят за работа в 
непосредственото производство и услужните 
дейности трябва да се завършили предходния 
цикъл на школуването си най-малко с Добър

ФУТБОЛ
„А. БАЛКАНСКИ" — „ЛУЖНИЦА” 3:1 (1:0)

Димитровград, 29 май 
1982 г. Спортният център 
„Парк”. Зрители около 

500. Съдии: Ристич и яна 
чкович.

Убедителна победа успех.
Редовни ученици насоченото образовани;, 

трябва да се завършили I и II относно III 
клас с общ успех 4,5.

Общият успех на кандидатите, които след
ват на полувисшите училища и факултетите 
трябва да бъде 4,5 в III и IV клас на сред
ното училище Ътносно 8 в следването.

Кандидатите от редовете на младите. р:у 
ботници, земеделци и самостоятелни занаят
чии трябва да имат 2 годиш; трудов стаж, в 
организациите, които ги изпращат на школу
ване и да не са по-възрастни от 30 години.

Подробни информации за условията на 
конкурса могат да*се получат в Съвета на Ти- 
товия фонд в общината, в която живее кан-

Димитровград, 30 май 1982 г. Игрището 
в спортния център „Парк”. Времето облачно, 
теренът идеален за игра- Зрители около 800 
души. Голмайстори: Н- Алексов в 43 м., Д. Ка 
менов в 60 м. и Н. Костов в73 м. от дузпа. 
Жълти картони: Н. Костов от „А. Балкански 
и С. Пейчич и й. Алексов от „Лужница”. Съ
дия Сърбобран Петрович от Ниш.

„АСЕН БАЛКАНСКИ”: Стоян Анджел- 
кович 6, Раша Тодоров 6, Зоран Христов 7, Ми 
лован Тодорович 7, Здравко Христов 7, Нико
ла Найденов 6, Александър Станков 6, Дими
тър Каменов 7, Новица Костов 7, Кръста Кръ
стев

„СВОБОДА” В. Сотиров 
12, 3. Захаров, Д, Петро 

20, В. Павлов, И Сивич
мов 24, И. Миланов, Д. 
Еленков, С. Антов, А. Сто
янов-

По приятно за игра вре 
ме на терена в спортния 
център „Парк”, баскет
болистите на „Свобода” 
постигнаха трета поредна • 
победа в баскетболното 
първенство. Те победиха 
ДОСта добрия отбор „Дра 
гомир Стоянович — Го
це" от Дреиовац, който 
води нашият земляк, пре 
подавател по физкултура 
Димитър Милчев от Ди
митровград.

двдатът-
За учениците и студентите конкурсът с 

открит до 45 юни 1982 година.
За младите работници, земеделци и само

стоятелни занаятчии конкурсът е открит по
стоянно, както тази, така и следващите годи
ни, все до записването им в съответната об
разователна организация.

7, Новица Алексов 7. , „ __
.ЛУЖНИЦА" Момир Джокич 6, Сретен 

Пейчич 5, Миле Стоянович 6, Йовица Алекса“ 
дров 7, Зоран Ракич 6, Драган Грозданович 5, 
Горан Станкович 6, Славиша Видаиович 5, Ио- 
вица Любич 5, Часлав Танчич 6, Томислав Фи- 
липович 6.

последък на игрището в 
Димитровград.

В началото на второ- 
бързмяг

В междуобщинската Де 
рби—среща между фут
болистите на „А. Балкан
ски" и „Лужница” от Да 
бушница видяхме една 
не много качествена иг 
ра, но твърде интересен 
двубой. Първата 
изобилствува с 
ти, докато втората 
бе по-качествена и по-ии
телесна-

Първият гол бе отбел
язан едва в .43 м., когато 
нападателят на домакини 
те Алексов от около 1° м 
далечина с хубав 
улучи ъгъла, къДето се 
срещат гредите. Това бе 
гол — рядко виждан на-

Почти в цялото първо по 
гостите водиха.

баскетбо 
„Свобода” с

лувреме
Едва пред края 
листите на 
няколко бързи коитраата 

успяха да обърнат ре 
зултата в своя полза.

ДИМИТРОВГРАД:
^го полувреме 
Каменов покачи резулта
та 2Г за .да постигне тре 
•гия тоя от дузпа Костов 
в 73 м. Общо играта за-

Кршдарнш «рай Су1й«снаки
Петдесет и двама 

кръводарители 
ООСТ „Тигър — Ди
митровград”, които 
са дали повече от де 
сет пъти кръв, посе
тиха на 29 и 30 май 
Тйентище и легенда
рната Сутйеска. На 
връщане те посетиха 
и Каднняча, мястото,

където са загинали 
бойците от легендар 
ния. батальон на ра
ботници, 
и Титово Ужице, къ
дето е била създаде 
на първата свобод
на територия, Ужи- 
шката република.

част 
грубос- 

част
доводи сравнително голе 
мия брой зрители, които 
накрая с аплодисменти 
възнаградиха футболисти 
те на „А. Балкански .

В последния кръг

отВторото полувреме до
несе равноправна игра и 
накрая победиха с разли
ка от 5 точки. Победа
та на домакините 
лужеца. Най-яобъв 
бора на „Свобода' бе Сп 
мов с 24 точки, Петрович 
с 20 и Сотиров с 12

също

е зас- 
в от-иа

футболис- 
,’,А. Балкански"

в Рудна глава,

първенството 
тите на 
гостуват 
където що се срещнат с 
едноименния отбор^ с

удар точ-
А. Т.ки, Д. С.
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ЛЮБОПИТНО
НАРОДНА ПЕСЕН

Строги иаони »а 

игра на футбол Да станеш, Вело, моме
Да станеш Вело, моме

х.згй1 к пм«”р»»я «ю».
да редиш, Вела, мори, 
бурма, столове.
Че дойдат, Вело, мори, 
бански сеймеки, 
ссймсци, Вело, мори, 
свите ергени.
На свите, Вело, моме 
коиьи лривани,
Алилу, Вело, мори, 
киня не фани.
Алил е, Вело, мори, 
най-връл душманин,
Алил ти, Вело, мори 
убил баща ти, 
ба'да ти, Вело, мори, 
още брата ти.
„Да пукнеш, майко, мори, 
да треснеш,
Алил е най-мил побратим!

Записала проф. В. Стоименова от Ниш от 
Марушка Соколова от с. Божица

наАнглия, .страната 
футбола”, в. Средния
свещеници и търговци от 
английския крал 
IX са търсели да забрани 
тази „дяволска измисли
ца”. Владеещите кръго 
ве са се страхували, очи- 
гледно, от по-голями съо 
ранил на футбола, поне
же, както и самите каз
ват „хората са опасни и
ИеДОВОЛМИ” И биХД МОГЛИ
да тръгнат по своя с> 
път.

Крал Едвард И е послу 
шал съвета и забранил 
футболната игра в Лон
дон.

Запазена е присъда на 
английски съдия 
двама занаятчии с 

глоба и затвор»

В век

Кино да му помогнем?
Не знам кой йе по-закасал: я ели ДраВе 

оди Дукат. И он не знайе и я не знам, Одне- 
разбирамо и двоичната. Он каже Манчо, по- 

ми, чини ми се здрав сам, а од едън 
пут однеразбира нищо. Е съга он тражи да му 
помогнем а я не знам кико да му помогнем. 
Еве че ви напишем кико ДраВе не разбира 
па му помогнете*

могни

единТай майчин син решил да поспрегне душу 
та после да си живее кико оче и отишъл у 
иностранство. У едно от първите писма не
вестата га саглам зарадувала, каже ДраЬс у 
наше село се прави амбуланта, тамън додека 
ти да се врънеш она че биде готова. Млого му 
мило стануло и съга кига се врънул Решил 
да види право фамилиюту, а веднък после

понамести.

срещу 
парична 
защото са се „намерили 

около стотина хо 
в лоша компания от 

също така 
ра, които са играели на 
незаконен начин позната 

противзаконнаам-
та също казва футбол, между ко 
игра с топка, която се 

това е дошло

булантуту, каже да му се срие 
Отишъл човек у центърът и гледа, а ни1|ч> не 
види. протривал очи, ама пай нищо не види, све 
види само амбуланту не види- Бре Да не йе 
ватил некою более та Да не види амбуланте- 
Питуйе йеднога комшию и овай га одвел при 
„амбулантуту”. Гледа Драйе и има що да вн- 

оно само ударен темел,. За три годин 
темел., чуди се ДраВе и решава да се

СЪСЕДИ
ито след

— Вашите кокошки всеки час минават в 
.моята градина.

— Това си и мислех, след като вече не 
се завръщат-

до кавга...
Но, жителите 

дон са търсели с петиции 
от кралете да се прекъс
не със забранената на 
играта с топка. Все пак 
по-късно от Оенрих IV, 
Хенрих V, Едвард IV, лен 

VII. Всичко това е 
от

на Лон-

ди
само
буни. Отишъл у болницуту, они су давали па
рете, питуйе на шалтерат, тия га упуте Да 
тражи доктурйе „они су по-главни”, йедън 
доктур га прати при директоратога. Тражи 
директоратога и под дрво и под калии: све до? 
дека му не кажу да йе он на специализанта 
у Ниш. Уядовн се ДраБе и решава да вати 
за гушу майстора що йе требал да направи 
амбулантуту. Оди пиле млеко Да найдеш та и 
майстор — Милана божичкога. Дигал пешо 
оди парете и щукнул, човек си йе здрав не 
требе му амбуланта, тРебу му паре.

Съга ядният не може да разбере кико ни
кой не може да му каже защо йе све тика 
и никой жив не одговара. Те това йе негова
та мука. Ако не може да се сетите за некой 
по-аран лек испратете га при директоратога 
на болницуту он се йе върнул оди специяли- 
зацию-

ПРОМЯНА

— О-гкакто живеем в града, мъжът ми
громени ИЗЦЯЛ9! 

— Как така?
рих
станало в периода 
е издал указ за 
забранената е потвърдена 
1399—1491, а Хенрих VIII 

не само на играни- 
за собственицн-

се
наказа- — По-рано седеше в механата от сут

рин до вечер, а сега — от вечер до сутрин—

„ДОБРА ДОМАКИНЯ”

Мъж се завръща от работа в къщи 
жда, че жената му плаче.-

—- Изпекох ти колач, а кучето го е из
яло когато аз бях в кухнята!

— Не плачи, скъпа. Ако се случи на ку 
чето нещо лошо, ще ти купя по-добро куче, — 
отговори мъжът-

ние,
те, но и 
те н а чиито места се е 
играел футболът, „па и за 
безработне, които безпла 

- тно са наблюдава 
зи дяволска игра”.

След един век борба за 
легализиране 
с топка”, 
крале напоследък са Д°ш 
ли до заключението, че 
все пак по-разумно е да 
позволят тази игра, откол 
кото постоянно да се 
сблъскват с любителите 
на футбала. През 1603 го 
дина футболът окончател 
но е бил легализиран, ко 
ето е означило по-нататъ 
шен подтик за разпростра 
няването на футбола и из 
вън пределите на остро-

и ви

ли та-

на „играта 
английските

ЛОША КВАРТИРА
I

ъ/{А*СС}(Л>0(/ Оплаква се жена на своята си приятел
ка, по случай новата си квартира:

— Хубава ни е квартирата, само, че
има един недостатък: съседите ни всичко чу
ят какво разговаряме.

— Наистина неприятно, — отговаря при
ятелката й. — Но, би ли можала да сложиш 
някаква изолация на зидовете?

— Как да не! Но тогава аз няма да мога 
да чуя какво приказват съседите.
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