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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧ НА МИТЯ РИБИЧИЧ НА ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА С1СГТГ

НОНГРЕС НА ДЕЙСТВИЕ
— Нашият конгрес за

почнахме с думи, посвете 
ни на приноса на Титои 
Кардел към нашето рево
люционно движение и со 
циалистическата револю
ция, към нашата борба 
за свобода и щастие на 
човека, социализъм и са
моуправление. Сега на за- 
връшването на Дванаде
сетия конгрес, още по-не- 
посредствено 
ме, че Тито не е с нас-

# ДВАНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС Е КОНГРЕС НА ЕДИНСТВОТО И НА НАИ-ШИ- 
РОКИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СИЛИ, КОНГРЕС НА ДОВЕРИЕТО В РАБОТ- 
НИЧЕСКАТА КЛАСА, КОНГРЕС НА ДЕЙСТВИЕ НА КОМУНИСТИТЕ

действуване. Ше вървим 
по-сигурио и по-смело на
пред по посока на създа 
ване на свободно сдруже
ния труд-

На Единадесетия кон
грес Тито подчерта, че 
Югославия последовател
но ще продължи необвър 
заната си политика, защо 
то в нея е съдържан на
шият дългосрочен жизнен 
интерес, защото така ние, 
югославските комунисти, 
даваме конкретен принос

• ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯ
ВАТ ТИТОВИТЕ ПО
РЪЧЕНИЯ

трябва да изострим от- 
говорността по всички въ
проси и на всички равни
ща, спрямо всеки отделен 
човек и орган, а особено 
отговорността на републи
ките и покрайнините за 
нашата съвкупна полити
ка и изпълняването на 
задачите, отнасящи се до 
развитието на югослав
ската социалистическа са- 
моуправителна 
изцяло.
. На Единадесетия кон
грес Тито каза, че е хва
нало дълбоки корени съз 
нанието на нашите наро-

по-голяма или по-малка 
степен и в други части на 
нашата страна- Но сигур
но е едно 
делегатите, на нашия Кон
грес — а това е, че без
участността на комунис
тите и отслабването на 
боевия фронт на социа
листическите сили про
тив всички видове на на
ционализъм създават ус
ловия за неговото разши
ряване в различни среди. 
Дванадесетият 
трябва да означи прелом 
в борбата на Съюза на ко
мунистите против всички 
видове национализъм.

заключиха
Тогава Тито к&за, че 

Единадесетият конгрес ще 
има огромно значение по
ради това че на него още 
веднаж в пълна степен се 
потвърди нашето единст
во в гледането на ключо
вите въпроси на по-на
татъшното развитие на на 
шата страна и Съюза на 
югославските комунисти. 
Същото можем да кажем 
и . за нашия Дванадесети 
конгрес-

чувствува-

На всичките седем пар
тийни конгреси, проведе
ни след победата на на
шите народи Тито винаги 
изнасяше доклад и дава
ше заключителни речи. 
Тези негови речи са свое
образен документ на на
шата съвременна исто
рия- Следейки работата 
на конгреса и разисква
нията на делегатите, Ти
то винаги кратко и ясно 
оценяваше духа на кон
греса, отношението на си
лите в Съюза на комунис
тите и в обществото, со
чейки главните задачи на 
нашата бъдеща дейност. 
Никой от нас не може, а 
няма ни намерение, да за
мести тук Титовата твор
ческа, роля, но всички ние 
днес заедно, накрая на 
най-висшето събрание на 
комунистите в нашата 
стлана, чувствуваме не 
само общия климат и

към осъществяването на 
великите хуманни 
ли, прогреса на човечест
вото и човешкото ща- 

конгрес _ СтИе. в настоящето твър-

идеа-
общност

де изострено междуна
родно положение, Титова
та необвързана * политика 
става ' единствено възмож- 

При днешните условия, на и светла алтернатива 
както изтъкваше Тито. противоположно на вой- 
кабинети ото ръководене ните и разоренията, 
в Съюза на комунистите е 
неприемливо. Трябва да се твърди, че нашият Два- 
се върви сред масите, надесети конгрес — кон- 
сред нашите трудещи се, грес на единството на Съ- 
които в Съюза на
нистите виждат своя ор- най-широките

способна да тически и демократичес- 
и най-трудни ки сили, обединени в Со

циалистическия съюз и 
други демократически об
лици на сдружаване, Кон 
грес на доверие в работ
ническата класа, Конгрес 
на офанзива на комунис
тите за политическа и 
икономическа стабилиза- 

воички ция, Конгрес на контину- 
итета на социалистичес
ката революция и разкъс- 

система ване с непоследователно
стта, колебанията и праг
матизма, че това беше де
мократично събрание на 

авангард
в нашата страна и марк- 
сически принос към тър
сенето на най-добри пъ
тища в променените въ
трешни и международни

Положително може да

кому- юза на комунистите и 
соииалис:

ганизачия,
разрешава
проблеми.

ф КОНГРЕС НА ЕДИН
СТВОТО И ДОВЕРИЕ
ТО

Тито искаше и зана
пред да укрепваме само
управлението във 
области и да бъдем прием 
ствеии в прилагането на 
политическата 
на самоуправителиа де
мокрация. Всички инсти
туции на системата тряб
ва да изпълняват своите работническия 
задължения и да действу
ват съгласно своите пъл
номощния- Ние трябва Да 
издържим на този курс и 

- решително да осуетяваме 
всички опити за узурпи
раме па властта па работ
ническата класа от стра
на на статистически, тех- 
побюрократически и на
ционалистически сили.

Комунистите в това се- ' цистите сред работничес- 
големи ката класа и всички тру-

настроение на делегатите 
и гостите, но и отноше- 
ниет2 на силите в 
насоките на нашата дей
ност, които отговарят на 
днешното време и полити 
ческото положение в стра 
мата и в света*

СК и

Титовата 
КарделевитеиМИСЪЛ

„Насоки ца развитие на 
политическата система на 
социалистическо
равление" бяха повече от 
присъща в работата и на 
настоящия Конгрес, 
всяка комисия и в изказ
ванията на всеки от някол 
ко стотин делегати, които 

па Коигре-

Митя РибИЧИЧсамоуп-
ди и народности, чс мо
гат най-пълно да 

задоволят 
права и своите интереси 
само в
самоуправителиа и 
висима федеративна Юго- 

В духа и а тези Ти-

Тито тогава 
че сме могли да постиг
нем още повече 
време бяхме съблюдавали 
разни субективни слабос
ти, каквито имаше немал
ко. Това може да конста
тираме и за изтеклия май 
датен период, а делегати
те твърде критически и
конкретно посочиха мно
жество слабости, 
са се
следно време, отделно в 
републиканските и 
крайни/ /ските рък оводст- 
ва, а и в ръководството 

Съюза на югославски
те комунисти.

Както и в Тиговото по
ръчение на Единадесетия 
конгрес, а и ма 
щия Конгрес бе изразено 
решителното искане, че

напомни, условия-.
Големият престиж и до

верие, с което зарад по
бедите и успехите в досе
гашното ни развитие се 
ползва Съюзът на кому-

I/зя вятвъв своитеи даако па-
социал истическа

иеза-
взеха думата
са- славия- 

тов1И думи делегатите във риозно време на 
изпитания сеПрез изтеклите четири 

години до голяма степен 
се промени положението 
в нашата страна, а още 

света* Но Тито
вата визионерска способ
ност Днес 
неговия доклад, а отделно 

заключителна

налага и дещи се в нашата стра
да действуват ма, представлява огромна 

морална сила, но той не 
е рента, от която би мо- 

днес, а

коми-всички коцгреспи занапред
със собствения си пример 
и да бъдат в първите бо
еви редини, защото само гли да живеем

ги ценят и ува- още по-малко утре.
Да тръгнем сега в ре- 

кон*

решителен исии искаха 
единен офаизивен фронт

КОН/О
натрупали в по-повече в

па организираните социа
листически сили
посегателствата на

така ще
жават трудещите се. Ако 
работим така, като 
тия ще бъдем идейно-по- гресиите заключения да 

претворяваме в живота- 
С тези думи Митя Риби- 

по-спо- чнч обяви свършването 
а на работа на Дванадесе

тият конгрес на Съюза «а 
комунисти.

по-актуализпра против
пар- шителна акциянацн-

идеоЛо-неговата 
реч //а Единадесетия кон
грес, която представлява 
пътепоказател за нашата 
работа и след този наш 
Дванадесети конгрес

оиалистическата 
гия и у/гитаристическите
заблуждения- Много неща 

събития ла

//а литически единни и по
здрави, като общество но
сил пи. като хора 
болни и по-щастливи,

бъде стеснен
за вражеско югославските

от станалите 
Косово в различни форми
и интензитет е налице в

мастоя-
така ще 
просторът//а

сюк.

\



НАМИ У[ ПО СВЕТА
ПЕчАТ ЗА ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ЛИВАН

На палестинския народ е необходима 
помощ на целия миролюбив свят

ЧУЖДЕСТРАННИЯТ

Независима Югославия в очите на света
ф Конгрес на приемственост; афирмация на самоуправителния 

социализъм, колективното ръководство и необвързвацето” — е най-къ
сата оценка на чуждестранните информативни средства 0 Около 1

чуждестранни журналисти най-показателцо го- 
общественост 0 Откровено ра-

агресия срещу Ливан 
СЮК прие Резолюция, 
казва: „Дванадесетият

По повод израелската 
Дванадесетият конгрес на 
в която между другото се 
конгрес на Съюза на югославските комунисти, из- 
рамвйки настроението на всички трудови хора и 
граждани на Социалистическа федеративна Репуо- 
лика Югославия най-остро осъжда израелската аг
ресия срещу незвисим и необвързан Ливан и ге
ноцида над ливанското и палестинското население 
и най-решително изисква безусловно оттегляне на 
израелския агресор.

Съюзът на югославските комунисти изтъква, че 
такова развитие на събития на Близкия Изток тьр-
СИ повече ™а^ и да било най-енергичнимерки
па нялата международна общност, за Да се пре- 
еечеНЯпътяат на браните израелски терористични

статии и коментари на 
ворят за интереса на международната 
знскване по всички проблеми — доминирала тема в статиите на чуж
дестранните журналисти.

— Едиц политически договор получи Досега небивал публичитст,
за мястото и ролята, коикоето безспорно представлява доказателство

то Югославия има в съвременния свят, особено между развиващите сс 
и необвързани страни — констатира в една статия от току — 
завршилня Дванадесети конгрес на СЮК един от около 300-тс чужде
странни журналисти, които следяха работата на най-високото събрание 
на югославските комунисти

що

„Мад-
„Ма-За големия интерес на тер — което д-р Драгоса- 

общесг вац не скри. Това са стру 
ва ми се най-важните ба-

гарскчге вестници 
жар хирлан” и 
джар цемзет" например 
посочват повтореното оп
ределение на СЮК, че - 
^всестранно развива съ- 

Конгре- трудничество с всички ко 
муиистически и работни
чески партии на основи
те на зачитане принципи
те на независимост и са
мостоятелност на всяка

акции. сегашната израелска агресия и 
на всеобхващащ иСпирането на

окончателното възстановяване
мир на Близкия Изток, с което би се пре

махнало това опасно огнище за световния иР, 
търси пълно прилагане принципите иа Хартата а 
Обединените народи. Това
единствено с оттегляне на Израел от всички оку 

арабски територии, признаване на неотчуж- 
права на палестинците и зачитане на Р 

освобождение на Палестина, като 
палестински представител във 

тази криза. На

международната 
вйност свидетелствуват ня 
кои сведения: в дните на 
12 конгрес и непосредст
вено след него в света, 
според първи -преценки, ствена
са „заминали’4 1500 ста- са”,
тии, коментари и инфор
мации на чуждестранни кровеността в
журналисти за това съби нията на Конгреса,
тие. Много вестници ста то се касае за съществе- 
тните са публикували на ните проблеми на поща- партия, ненамеса във дъ- 
ггьрвите страници прида- татъшното развитие на трешците работи и о-Гго- 
вайки му по този начин югославското общество, ворността на всяка пар- 
място на едно от най-ва- на чуждестранните -корес тия пред собствения на- 
жните събития в света, а понденти даде изобилие род и_работническата 
немалък брой на Конгре- на сведения за собствени са .- 

единствените анализи. В обзорите за 
изказванията на делегати 
те и. заключенията на Кон

риерн за осъществяване 
на самоуправлението и 
считам, че това е съще- 

тема на

Няма съмнение, че от- 
разисква- 

кота-

пираии 
димите
ганизацията за 
единствен легитимен 
всички преговори за решаване на 
палестинския народ днес е необходима парела на 
целия миролюбив свят, а особено на ара _

солидарност стават наи-страни, чието единство и 
важни откогато и да било досега.кла

. са посвети
си седмични коментари.

Откровеното разисква
не по всички проблеми, ко~ треса, 

измъчват 'нашето об-

Освен това средствата 
за информация в страни
те на Източна Европа под Накраткомного вестници

подчертават, че домили- чертават 
раха три основни преоку на водещата роля на Пар 
паци-и: „провеждане праг- тията в развитието на со- 
рамата на стопанска ста*' циалистическото строи* 

приемственб- телетво и борбата срещу
силите

„потвърждаванеиго
навлизане в по- 

,дтред-
щество,
дробности, които 
ставляват същността на БЕЛГРАД: На посещение в нашата страна тези дни

външните работи наполитичес- билизация, пребиваваха министърът на
Малезия Мухамад Газали Шафи и министърът 
външните работи на Великобритания Френсис Пим.

югославската 
ка, обществена и 
мическа тъкан” и „търсе

настта на самоуправител-но- империализма и
на войната”.иконо-

то социалистическо -раз- 
ще -витие и активната необ-

моменталните вързана политика". В обща статия от Бел-
трудности4и ще открият Вестниците, радиото и град за края на 12 к0н- 
нови перспективи на раз- телевизионните станции гоес и съветската аген- 
витие на многонапионал- и журналистическите пия ТАСС, и органът на 
на федерална общност” агенции на необвързани- КПСС „Правда , както съ

те страни твърде обсто-й- общава нашият кореспон
дент от Москва — конста 
тират, че най-високият фо 
рур на югославските ко_ 

регис- муцисти „показва готов
ност на авангарда на ра- 

класа да

не на пътища, които 
смекчат БЕЙРУТ: Водачът на палестинската освободителна 

организация Ясер Арафат потърсил свикване 
извънредно събрание на министрите на необвърза
ните страни, на което да се разгледат тежките по- 

израелската агресия срещу Ливан-

НЮ ЙОРК: На 15 юли на официално посещение 
в нашата страна ще пристигне генералният секре
тар на ООН Перес де Куеляр. Пред кореспондент 
на Танюг Куеляр заявил, че „Югославия играе 
твърде важна роля на международната сцена, пре
ди всичко като твърде известна необвързана стра
на”.

на

следичи от— бяха доминираща тема 
в статиите на чуждестран 
ните журналисти.

но анализират предложе
ните решения за прео
доляване на -икономичес
ките трудности и

ОТКРОВЕНО РАЗИСКВА- трират силно подчертана
та преданост -на Югосла- ботническата 
вия- на коренните прин- обезпечи прогрес на своя 
ципи на необвързването. та многонационална стра 
Отделна тема на техните на по 

до- статии са предупреждени път”.

НЕ

Така например органът 
на ИКП „Унита” подчер
тава, че „уводният
кпад на Д-р Душан Драго ята за необходимостта от 

и засилване дееспособност- 
и та на необвързаните стра на комунистите

социалистическия

БУЕНОС АЙРЕС: Най-малко 600 аржентински и ве- 
ликобритански войници са загинали в стълкнове
нието за Фолклендските острови. Засега все още 
не е известна съдбата на голямо число аржентин
ски войници.

— Югославия и Съюзът 
осве-

савац нищо не прикри 
бе истинска критика 
самокритика”. Вестникът ни и за полагане на уси- домява постоянният ко- 
също цитира изложение- лия стълкновенията меж- респондент на „Новости” 
то на някои делегати ,,от ду самите членки на дви- от Ню Йорк — по повод 
базата” и заключва, че жението да се решават 12 конгрес на СЮК — на

чрез преговори. Журнали американците, които че- 
от а-рабските стра- тат сериозния и автори

тетен и същевременно 
на влиятелен тиражен печат 
аг са представени като стра 
на на и партия, които сле

дят Титовия път на неза
висимост и притежават 
смисъл за реалност, коя
то налага моменталната 
икономичеока обстанов
ка- Може би тази пред
става най-добре отрази 
в заглавието си „Кришч 
ейс сайенс 
„Югославската партия 
млада, готова да преодо-

„ос нов ата за преодолява
не на сегашните труднос
ти представлява по-нЗтатъ 
шното укрепване на само-
управителните обществе- най-новата израелска 
ни. отношения”. ресия, които се чуха

За това между другото Конгреса- 
в ексклузивното си изяв
ление на „Вечерни ново
сти” говори генералният 
секретар на Френската
комунистическа партия Забелязва се също, че 
Жорж Марше: „Очевидно югославските становища 
е, че е постигнат извее- за сътрудничество в меж- 
тен напредък, но покрай дународното 
несполуките, които са -от ческо движение лредстав 

. ражение на междуна-род- дяват по-значителна тема 
ната криза има -и трудно- на журналистите от соци 
сти от вътрешен харак- алистическите страни. Ун оърчава реформата”.

ПАРИЖ: Шефът на Политическия отдел на ООП 
Фарук Кадуми заявил, че палестинската организа
ция е отхфърлила всички американски предложе
ния за оттегляне на палестинските сили от Ливан. 
Обаче той оповестил, че палестинските бойци може 
да се оттеглят само тогава, когато бъде загаран- 
тирана сигурността на палестинските бежанци-

стите
ни при това твърде широ
ко пренесоха осъдите

ПРИНЦИПИ ЗА СъТРУД- 
НИЧЕСТВО

Най-късо даден заклю
чителният анализ на Кон
греса в чуждестранните 
информативни средства 

е повтори -оценката, изказа 
на в началото на това съ 

лява проблемите и да на- брание — че това бе
„Конгрес на приемст-

веносх, пръв голям дого
вор на югославските ко
мунисти след Тито и без
спорна афирмация на са
моуправителния социали
зъм, колективното ръко
водене и необвързване
то”.

монитор”:комунисти-
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РЕЗОЛЮЦИЯТА НА 12 КОНГРЕС
НА СКЖ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

ТРУДЪТ РАЗДВИЖВА- РАБОТНИЦИТЕ РЕШАВАТ
Конгресът подчерта, че основната 

за икономическа стабилизация 
икономическа и обществена 
се в сдружения труд.

и платежно-ба- 
на странаи трайна насока в б0рбата Да получат мощностите, които да- на реалния доход 

е укрепването на дрйртвитслнято ват възможност за възможно по- лайсната възмо":нС>с* я>1Тттс> ЯКЛ7.
мощ и отговопнпрЛ С СТ а благоприятно участие в междуна- та. Недостатъчната домаиша аку

Р а на трудещите родното разделение «а труда мулация. прекалената
при съгласуване развитието на нает. ограничените възможност 
суровинните, преработвателни и и необходимостта от намаля®а е 
друси .мощности. При това тряб- на задълженията в чу и 
ва максимално да се ползуват търсят да се стеснява ооемът на 
природните и останалите възмож- инвестициите, по-ускорена про я 
ности. с които разполага нашата на на структурата им и съш ■ 
страна. стаеното увеличаване на еФикас-

Трябва да се полагат усилия ността на инвестиционните капи- 
за по-ускорено Развитие на про- таловложения в унисон с поли- 
изводството на храна, като съше- тиката на икономическата стаои- 
ствен фактор на икономическата лизация- Необходимо е да се на- 
стабилизация и развитието на об- малява участието на общото и 
шеството като цяло. Това трябва съвместно потребление в ооше- 

Да открива не само да задоволи домашните ствения продукт. Всичко товц 
нови простори за икономическо потреби но и производство за подразбира промяна в посведение- 
сътрудничество с други страни износ. то на ползуването на средствата,
върху трайни и стабилни основи. рационално изразходване на все-

Осъществяването на тази кру- дд СЕ СПРЕ УВЕЛИЧАВАНЕТО ки динар. обща акция за обще- 
пна обществена и икономическа НА НЕЗАЕТИТЕ ствено пестене и укрепване на
задача изисква максимална мо- обществената отговорност за упо-
билност и свързаност на всички Продуктивното заемане, преди тРеба на обществени средства, 
стопански и други обществени всичко на младите кадри, спира- Съюзът на комунистите на Юго 
субекти на единния югославски не увеличението и постепенното славия трябва да бъде неприми- 
пазар. повишаване производство- намаляване броя на действително .рим, съвместно с всички оста- 
то за износ, което да е конку- незаетите лица. особено заемане- нали .обществени фактори, към

то на квалифицираните работни- загубите, прахосването и нерапи- 
ци. е едно от условията зауспеш- оналното изразходване на обще- 
но реализиране-задачите на ико- отвените средства, преразпореж 
номическата стабилизация. За та- дането на лошите резултати на 
зи цел е необходимо в ооновните труда и развитието на другиго 
организации и общините да се чрез преразпределение, привиле- 
утвърдят конкретни програми от гиите, търпимост към лентяйство- 
мероппйятия и. акции.

Възможностите са в по-цялост- ско и обществено неоправдателно 
ното ползуване на всички разпо- то разширяване на институции 
лагаеми мошности , в съгласува-• ВъВ всички дейности, увеличава 
нето на образованието- с нужди нето на администрацията и не- 
те на сдружения труд, съвремен продуктивните разходи като ця- 
ната организация на работата 
работата в повечето смени, на
маляването на Работното време та на промените ще влияят вър
на .работниците, които работят ху положението на всеки отде- 
при затруднени условия и в съот лен човек и на организациите 
вет-ното възнаграждаване на про- на сдружения ТРУД. върху поло- 
изводствения труд. Трябва да Раз жението и работата на всички 
виваме дейностите, . които дават самоуправителни и обществено- 
възможност за икономическо и икономически общности, всички 
рационално по-голяма заетост държавни и обществени инститУ- 
обосноваващи се предимно на до ции. Поради това трябва най- 
машни източници на суровини и внимателно да се разгледат и 
възпроизводствени материала • Тр- предшшят всички възможни со- 
ябва да се подтикват и разви циални последици от тези проме- 
тието на по-малки мощности въз ни. както и навреме да се пред- 
осцова на разделението на тру приемат мерки за осуетяване или 

и ня тези зя- циализиране И кооперация и по- Да в стопанството, особено в намаляване на отрицателните по-
„^а™йГ Гге подч™твсич- голямо прилагане на знанието и селското стопанство и услужни следици с цел нащшно да се
дачи тряова да се подчиня творчеството. Върху тези оонови те, дейности. Трябва да се осуе- разпредели бремето на стабили
ки мероприятия на икономическа жно по-раНо тряба Да се тяват тенденциите и схващания- зацията.
та и развойна политика, планове пязработят програми и предприе- та, че производственото занаят- Промяната на повелението вт.р 
те на организациите на сдруже а ^ мероприятия за по- чийство. услужците и останалите воички обществени пейнпс-^и в
ни, труд и обществените плано- ^^^по-офанзивно включа- дейности по осова на личен труд държавните ^ "ос™™0®
ве, както. и механизмите на сто- игироко ИеждунароДн0Т0 ра3деле. и средства за работа в лична ^ганизащш ?р1б^1илно™
ланската система. * труда- Програмите на про- собственост са източници за об0- дойде до „Зява и да бъде във

изводството. капиталовложенията гатяване- Производственото за- „а о?ъществяване?о
ВСЯКА И развитието трябва да се под- на*тчииство и останалите подоб- лите и задачите на

чинят на повишаването на из„о- ш ?РЯС

Трябва по-Репжтелно да се съ* " цело™мп национален то Да
дават Условия доходът да ста^ ДЪЛГОВЕТЕ НАВРЕМЕ ДА СЕ Конгресът търои веднага да се нататъшно разширяване правата
основен мотив в ВЪРНАТ Пъргне в най-широка общестое- да се оцени потребата на съще-
и да се създавана пазара въ па а,КЦИя за свеждане на всички ствуването на определени инсти
основа резултатите на тРУДа и Дктуалната ситуация иа пла видове потребления в границите туцпн и броя на заетитезависимост от и валутен баланс изисква лаевите

и в организациите иа сдружения
ствуването на обективните иконо веднага, с пълна подкрепа
мически закономерности. активност иа обшествеио-поли-

Това отделно изисква и пре- тИЧеск,ите общности, всички раз- 
разглеждане на методите и оъДъР полагаеми сили да се ангажира!' 
жанието на работа иа всички ор- повишаването на износа
гани на самоуправителните орга | стоки и услуги, с цел за из- 
низации и общности, делегатски- даВаре „а условия за' по-нормал- 
те скупшини, всички обществен но ос1,ществяваие и по-натап.шно 
и държавни органи и ин^г У_ увеЛ,ичеиие на производството и 
ции, идейно и акционно едмет ^ редовно отплашаце на чужде- 
ео и пълно ангажира* на сь стРанните дългове- 
за на комунистите, отговорност Едяо от съшеСТВен«те условия 
за работа и за резултатите н да по_раВ1,оправно положение на 
труда и обществена ак -Гения нашето стопанство на световния 
па организациите на сдруи ня решителната промяна на
ТРУД. всеки отделен член и »со 
ки орган-Повишаването на износа.
бено на конвертибилния пазар и индУсТриализаНията, с по-ускоре- 
по-широкото включаване Д меж- ^ 
дународното разделение на тр 
Да е един от основните стРате на

Чрез мероприятията на иконо
мическата. политика и останалите 
обществени решения, 
се обосновават върху 
телното осъществяване на социа
листическото самоуправление, ор
ганизираните социалистически 
сили трябва да се изборят 
ществени промени в създаването 
разпореждането и разпределение
то на обществения продукт 
сдруженият труд наистина да ов
ладее с целокупния доход и с 
всички отношения в обществено
то, а особено в разширеното въз
производство. За тази цел трябва 
най-Решително да се 
самоуправителното 
на труда и средствата върху ос
новите на съвместния 
свободната размяна на труда, са
моуправителното 
ефикасното действуваме на един
ния югославски пазар■

. Постигането конвертируемост 
га на динара трябва да бъде ре
зултат на успешното преобразо
вание . на стопанството и негово
то по-нататъшно оспособяване 
чрез увеличаване производително
стта на труда равноправно да се 
включва в световните стопански 
процеси, да върви под крак с 
постиженията на науката и тех 
нологията в света.

които що 
последова

за съ-

с цел

насърчава
сдружаване

доход и

планиране и
Рентно на световния пазар, по- 
голямо разделение на труда, спе-

ДА СЕ МОБИЛИЗИРАТ ВСИЧКИ

Конгресът задължава членовете, организациите и ръковод 
ствата на Съюза на комунистите с най-голяма решителност и от
говорност най-непосредствено и най-конкретно да се ангажират 
своите трудови и жизнени среди в осъществяването задачите на 
икономическата стабилизация и за «зи цел да ангажират всички 
творчески сили, научния и професионален потенциал, трудещите 

гражданите. В преодоляването на сегашната твърде сериоз

то, нерационалното и икономиче-
в

ло.
Дълбочината и далновидност-се и

на и усложнена икономическа обстановка това ще даде възмож- 
по-нататъшен пробив в развитието иа соЦиалистическото 

по-нататъшен икономически и обществен на
ност за
самоуправление и за
предък. Действувайки творчески в по-нататъшното развитие на 
циалистическите самоуправителни обществено-икономически отно

упорита борба комунистите трябва да

со-

шения, с личен пример и с 
създават най-широка мобилност в цялото общество с цел възмож
но по-бързо и по-ефикасно във всяка среда да се реализират за-

на икономическата стаби-политикана дългосрочнатадачите
лизация.

це-
политикатаПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

КРАЧКА са-

в тяхстопанисването в 
икономическите мерила

ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ДЕФИЦИТЪТ

Дванадесетият конгрес на СКЖ особено подчертава значе
нието на задачите и задълженията, които се предввдждат в ант» 
инфлационната програма до 1985 година с цел уреждането на па
зара и свеждането на инфлацията и повишаването на цените в 

и обществено приемчивн размери.икономически
През този период, със значително по-малко увел!гченне на 

Да се недделеят по-обществения продукт отколкото досега, трябва 
следиците от превалената задължецост на страната, да се направи 
прелом в качеството на стопанисването, да се премахне дефицитът 
в платежния баланс и да се постигнат

неговата сегашна структура.
Продължавайки политиката на определени резултати в 

заемането. Този период ще изисква огромин усилия и жертви, по 
слсдователност И упритост в реализирането на задачите по стаби 
лизацията, облягаие върху собствени сили, мобилизация на вс„чки 
работници и фактори в обществото.

осо-

упеличаватю производството 
енергия, както и иа онези су1

производство е 
рационално, Необ-

па-на- ровили, чистовъпроси в цашото
обществено^икоцом-иче-гически 

татъшно 
ско развитие.

икономически
ходимо е първостепенно значение
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ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ТЪРЖЕСТВЕНО ОЗНАМЕНУВАНИ

Нашето единство - залог на бъдещето ниЧЕСТВУВАНЕ ДЕШ ЦА ВЪСТАНИЕТО В СР СЪРБИЯ

Няма време за 

чакане
председател па СУБНОР 
в Димитровград-
ИЗВОРИЩЕ

На 4 юли във всички наши републики и 
покрайнини с мпугобройпи тържества- народ

обекти и сни митинзи, откриване на нови
На местността Извори 

ще край Сенокос, къде
то с формиран партизан
ският отряд -Момчил Во 
йвода" на 7 юли бе тър
жествено ознаменувай 
Денят на въстанието в 
Сърбия, 
ознаменуване 
па 6 юли 
следите на партизанския 

„Момчил Войво-

цветя на гробовете и памет 
НОБ бойни бе озна-

полагаме венци и
циците на загинали през 
менуваи Денят на боеца — символ на военни
те трудови победи, братството и единството и 
задружността .на народите и народностите на 
Югославия. Под знак иа тези качества в СР 
Сърбия мина и чествувайето на 7 юли — 
Денят па въстанието в Сърбия.

7 юли, ознаменуванДенят на въстанието 
навред из СР Сърбия ф Главното тържество се 
състоя на Космай Ф.Душан Чкребич: Очаква се 
засилена отговорност, а особено на онези, 
носят повече задължения в обществените работи

Тържественотоконто започна 
с похода „По

ТърговищкаНавред из СР Сърбия с 
народни събори, с откри 
ваце на цовопостроеии- 
сдания и фабрики, с по
лагане вецци и цветя иа 
паметници и гробове па 
падналите бойци —. тър
жествено бе чествуван 
Денят на въстанието на 
народа и народностите в 
тази република.

Тазгодишното дентрал 
но републиканско търже
ство на Деня на въста
нието се състоя «а Кос
май- На традиционния ми 
тинг в чест на въстаннче- 
ски 7 юли говори предсе
дателят на ЦК на СК в 
Сърбия Душан Чкребич. 
Пред няколко хиляди бон 
ци, пионери, младежи, тру 
Дови хора и граждани, об 
ществено-политически дей 
ци и пр., между другото 
Д. Чкребич каза:

— Тъкмо завърши своя 
та работа Дванадесетият 
конгрес. Разотидохме се с 
дълбокото чувство за от
говорност — и лична, и 
обща. Чакат ни огромни 
задачи и работа. Очаква 
се засилена отговорност 
на всички, а особено на 
онези, които носят пове
че задължения в обще
ствените работи. Би била 
голяма грешка, ако към 
поръченията веднага не 
пристъпим основните и 
ясни поръчения на кон
греса да се реализират в 
обществото. Разполагаме 
с огромни човешки, мате 
риални и производствени 
потенциали, които правят

По повод Деня иа бое 
ца, 90-годишцицага от ро 
ждсиието на другаря Ти 
то и юбилейните 20-сре 
щи на гораннте 
рбия па 4 юли па Власи 
на се състоя голямо маро 
дио събрание. На същото 

няколко

леградска
и Кумаиовска общини бе 
отдадена почит на

отряд
да", с лагерен огън на Из 
ворище и културно - ху
дожествена 
На състоялия се на 7 юли 
митинг за значението на 
празника говори Цанко 
Костов,
ОК на ССТН в Димитров

заги- 
За зиа-иали-ге партизани- 

чението иа Деня па бое
ца — тази светла дата в 
нашата история1 и за раз-

самоуправле-

Програма-в СР Съ

питието па 
иието, братството и един 

говори Стоян Евти 
• ОО на СУБ-

председател па
присъствуваха
хиляди граждани, . трудс ството 
щи се, бойци и младежи ' мов, член на 
от общините па Южно- НОР в Босилеград, 
моравски регион 
ставители иа

град.
КИН — СТАН

и пред- 
повечето 

САП Косово и
На 7 юли на местност

та Кин — стан на плани
на Църноок пред памет
ника на загинали бойци 

българската фа-

ПЕТЪРЛАШ
Озцаменуването на Де 

боеца в Димитров- 
община започна

градове от 
СР Македония, както и 

СМТА ня на
участниците на 
„Власина 
82”. На митинга

градска
иа 3 юли, където прежи
вели бойци и граждани 

генерал - потполковник положиха венци и цветя 
Еуген Лебарич, коменда- на възпоменателната пл 

Нишката армейска оча и пред бюста па Ва- 
Иванов Циле. Главно

срещу
шистка войска и полиция 
в присъствието на граж
дани и младежи от окол 
ните села и представите
ли на обществено - поли 

организации 
ОО на СУБНОР

82" и „Враня 
говориД. Чкребич

народностите в СР Сър
бия, за задачите, които ни 
очакват занапред, за об
становката на Косово, про 
веждане на икономичес
ката стабилизация, както 
и за сегашната обстанов
ка в света, Чкребич на
края каза:

— Да насърчим онези 
процеси, които ни пра
вят по-силни, по-органи- 
зирани, по-решителни в 
сегашната епоха- Да раз
виваме взаимното дове
рие, отвореност, за да бъ 
дем идейно по-силни и 
по-способни в борбата 
която води Съюзът на ко 
мунистите- Свидетели сме 
на твърде сериозни поли
тически и военни изостря 
ния в света. Времената са 
неспокойни. С трудности
те, особено в областта на

нт на 
област- сил

то тържество се 
на 4 юли в с Петърлаш,

тическитепроведе начело с 
от Босилеград бяха поло
жени венни и свежи пла-

М.Я А.Т.

БУКОВ РИД
На митинга, на който 

присъствуваха граждани 
бойци и младежи от Боси

а на народното събрание 
говори Радован Пешич, нински цветя-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

Сгобнмп пошическо-сипгрносш вбетои ош
отноше-мократическите 

ния в СК в региона. 
Разисквайки за полити- 

об-
ф Успешното провеждане на изборите се 

дължи преди всичко на спазване критерии
те по кадровата политика и последователното 
осъществяване на Титовата инициатива ф За 
отговорни постове са евидентирани и предла
гани повече членове ф Политическо-сигур- 
ностиата обстановка в региона стабилна @ 
Приет план за работа на МОК 
Председателството й до ■ април 1983 година

ческо сигурностизта
становка в региона, члено 
.вете на МОК на СКС кон
статираха. че същата, ця 
лостно наблюдавано, е по 
ложителна и стабилна- 
При това бе подчертано, 
че след контрареволюцио- 
нните събития в Косово и 
в общините Прешево, Бу 
яновац ти Медведжа са се 
появили отделни лица, ко 
ито от позициите на ал
бански# национализъм и 
иредентизъм са се опита
ли да внесат смут и не
сигурност сред население 
то в тези общини. Сегаш 
ната обстановка в тези 
общини е доста по-стабил 
на от предишната, но то
ва все още не значи, че 
врагът не прави нови опи 
ти за действуване и че 
политическата акция на 
Съюза на комунистите и 
останалите социалистиче 
ски самоуправителни си 
ли не трябва да бъде още 
по-всеобхватна и по-орга- 
низирана. Особено бе под 
чертано, че е необходима 
още по-решителна борба 
срещу всеки враг във

на СКС и
икономическите отноше
ния трябва да разчитаме 

реални ..и -осъществими за, за по-дълъг период- В та- 
дачите на Деветия кон- кива условия нашата де- 
грес .на СКС и Дванаде- еспособност в СК и в об- 
сетия конгрес на СЮК.

Чкребич говори за въ-

Членовете на Междуоб- сто са работници и 15,18 
щинската конференция на индивидуални селскосто 
СКС в ЮжцЬмооавски ре пански 
гион на проведеното не- От 434-те членове на об- 
отдавна заседание извър- щинскнте комитети на СК 
шиха анализ на изборна- в 13 общини 35,25 са ра- 
та дейност в Съюза на ботници, 22,81 с а инди-

селскостопан-

ществото трябва да се за- производители.
сили, а отговорността изо 
стри до максимум във 
всички среди...

станическите дни и слав
ната борба на народа и

комунистите в региона и видуални 
както бе посочено в из- ски производители. За ръ 
готвения анализ и уводно ководствата на СК са пре 
то изложение на Сима длагани и избрани засви 
йованосич, изпълнителен 
секретар на МОК на 
СКС, същата е успешно 
проведена. Успешното про 
веждане на изборната дей 
ност, преди всичко, се 
дължи на -спазването на 
критериите по кадровата 
политика и последовател
ното осъществяване на Ти 
товата инициатива, както 

навременните 
организационни и идейно-

БОСИЛЕГРАД

Филми през седмицата
детелствувалц се с дела 
членове- Известни слабос
ти, които са се явявали са 
разрешавани там, където 
са и възниквали. Избор
ната дейност същевремен 
но е провеждана с подго
товките за конгресите 
на СК.

Любителите на филма в Босилеград, през 
следващата седмица Ще имат възможност да 
гледат два извънредно добри американски 
филма, които със съдържанието си предизвик
ват напрежение., въодушевление и вълнение 

зрителя-
НА 13 ЮЛИ — ВТОРНИК: „СКОРОСТРЕЛ- 

НИЯТ СУПЕРКАСКАДЕР”, американски цветен 
филм, с времетраене от 101 минута. Главни 
роли във фтума играят: Евел Книевел, Гене 
Келв, Лаурен Хутон и др. Режисьор Гордън 
Дуглас. .

Всеобхватността на ак
циите, масовостта на пар
тийните събрания, както 
и участието в демокра
тичните разисквания на 
голямо число комунисти 
показва, че постоянно и 
все повече нараства 
циалистическото 
равително' съзнание и де

наи

НА 16 ЮЛИ — ПЕТЪК: „РАЙ НА УБИЕ
ЦА", (американски спектакъл) цветен филм с 
време траене от 110 минути. Главни роли иг 
Раят: Ричард Видмарк, Катерина Рас, Мишел 
Кан иХенри Фонда- Режисьор Ирвин Ален.

■ М. я.

политически подготовки 
По време на изборната 

дейност в СК в репиона 
са избрани 1,350 секрета
ри на първични организа
ции, -от които 30,14 на

всички ореди.
На заседанието членове 

те на МОК. на СКС прие- 
ха и план за работа на 
Конференцията и Предсе
дателството й до април 

Б. К.

со-
самоуп-

идващата година.
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ОТКЛИК ЗА РЕШЕНИЯТА НА ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

от ДУМИ

С. Стоичков Б. Таков С. МиковИ. Божилов С. СпасковР. Пенев П. Стоянова
Дванадесетият Конгре-конгрес 

на Съюза на югославски
те комунисти който тези 
дни завърши в Белград 
прикова вниманието 
всички наши

низираме и работим вър- доволен, ако случайно ду 
ху изпълнението на пла- мите, казани там си ос
новете и програмите» ако танат само думи! Ние, ра 
по-добре изпълняваме тру ботниците, ще трябва мно 
довите си задачи. Ще ги го да се трудим, за да 
осъществим ако всеки на 
своето място отговори на 
задачите

становищата на
потвърдиха - нашата 

твъРДа решимост Д а про
дължим по Титовия път, 
и занапред да задълбоча- 

приДобивките

ществено счетоводство в 
Босилеград: — На Конгре 
са беше потвърдено,, че 
трябва да премахнем пра
ктиката на хартия да пре 
насяме
най-висшите

са

на
трудещи се 

и граждани. Всички очак 
ват занапред да се тръг
не още по-решително и 
по-смело в претворяване
то на конгресните реше
ния в дело. В тази малка 
анкета, която поместваме, 
предаваме изказвания на 
наши читатели как очак
ват да реализираме реше 
нията на ДВАНАДЕСЕ
ТИЯ КОНГРЕС?

Славчо Стоичков, квали 
фициран тенекиджия в 
ООСТ „Услуга" Босиле
град:

— Всички решения, при 
ети на Конгреса ще бъдат 
осъществени ако по-добре 
отколкото досега се орга-

отзаключенията от ваме
партийни революцията, Да развива- 

в ме братството и единство- 
СК, а то и задружността меж

ду всички н?ши народи и

увеличим производител
ността на труда. Конкрет 

си. Решенията но, в наша „Свобода”, мо 
на Дванадесетият конгрес га да кажа, че се борим 
потвърдиха нашата реши- да осъществим възможнр 
мост да издържим по Ти- по-голям износ ... Така 
товите определения в ра- трябва да правят и дру- 
звитието на самоуправи- ги ... 
телните обществено-ико-

органи до членовете
организациите на 
въз основа на това да се 
представят обратни инфор народности, 
мации, че тези заключе- Стоян Миков, работник.

— Считам, че заключени
ята от Конгреса са ясни 
и недвусмислени: всички 

занапред

ния са осъществени.
Павлина Стоянова, ра

ботничка в „Балкан”: — 
Думите, които произнесо
ха комунистите за иконо- 

стабилизация

Иван Божилов, работ- 
Моето

желание е всички млади

номически отношения и 
в задълбочаването на при ник-стажант: 
добивките от революция
та. Защото силата на на- хора да се трудоустроят, 
шето общество е в задру както се чу на Конгреса- 
жността и единството на Мнозина дискутанти на 
всички нас. Конгреса говориха за не*

Благой Таков, работник обходимостта младите по* 
от ООСТ „Свобода”, Ди- бързо да се трудоустроя- 

Доволен ват.

усилиянаши
трябва Да бъдат насочени 
към провеждането в жи- 

в вота на стопанската ста
билизация, трудоустроя
ването на младите, за ко

мическата 
трябва да се претворят 
живо дело- Не смеем да 
допускаме да се върви 
по старому....

Раде Пенев, председа
тел на Председателството 
на ОК на ССМ в Боси- 

Решенията и

ето много се говори.

Анкетата направиха: 
Манол Янев и Тодор 
Петров

митровград: 
съм от казаното на кон
греса, но няма да бъда

Спаско Спасков, дирек
тор на Службата по об- леград:

ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА ТРЕТИТЕ ПОРЕД ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИПРЕД ИЗБОРИТЕ В ССТН

Делегатсната система незаменим фактор на 

самоуправлениетоЗапочна подготовката
щунските конференции 
ще се проведат До края 
на октомври т-г.

След няколкомесечна 
та изборна дейност за де
легации и делегати в ску 
пищните на обществено- 
политическите и самоупра 
вителни общности на ин- 

се намираме

на зации. Разбира се, че при 
такава всестранна актив- 

в Босилеград, ност и резултатите са на
лице. За това говорят и 
фактите, че почти във 
всички избирателни мес-

Всъшност това е най- 
съдържателна оценка за 
тазгодишните избори на 
третия поред делегатски 
състав за избиране на де
легации и делегати в 
скупщините на обществе 
но-политнческите и само- 
управителни общности, 
която даде Общинската 
конференция на Социали
стическия съюз в Босиле 
град, на проведеното 
през миналата седмица 
заседанието.

Встъпителен доклад, 
покрай съществуващата 
информация върху тази 
тема изнесе Лазар Ста-

менков, председател 
Председателството на ОК 
на ССТН
В него той изтъкна, че 
целокупната изборна ак
тивност, която поеха Со
циалистическият с^юз в та над 70 на сто от гла- _■ 
местните общности и Съ- соподавателите са гласу- 
юзът на синдикатите в вали в ранните утринни 
организациите на сдруже часове, и че по масовно- 
ния труд изпълнеха твър стта (95 на сто в органи- 
де отговорно и успешно- зациите на сдружения 
В продължение от иякол- труд и 82,10) в местните 
ко месеца везред труде- общности Босилеградска 
щите се и гражданите те община се нареди между 
са раздвижили широка първите в Южноморавски 
активност, в която са се регион- 
включили и останалите
обществено - политичес- В предизборната и из- 
ки и обществеди органи- борна активност ~не е има 

ло отсрочване на нито ед 
но събрание, а броят на 
недействителните гласо- 
подавателни бюлетини е 
незначителен- Учредени 
са общо 81 делегация за 
скупщините на обществе- 

ет в органите на управ- но-политическите и само- 
леиието при ОС в Дими- управителни общности, с 
тровград, член ша СЮК от 699 членове. В 38-те мест* 
1980 г. ни общности в Босиле-

На същото заседание градска община са форми 
бяха разгледани и предло рани 45 делегации с 544 
жеиията за кандидати членове. От тях 8 делега- 
иа политическата школа диисъс 104 членове са де- 
при ОК на СКС в Димит- легации на селскостопан- 
ровград, но не са опреде- ските производители. В 
делени тъй като някои организациите на сдруже 
трудови организации още ния труд и трудовите ор- 

свои ганизации са формирани 
36 делегации със 145 чле
нове.

Съгласно правилата на 
местните и общински кон 
ференции на ССТН ще бъ 
дат избрани нови ръко
водства от делегатите из
брани

тересите 
пред нова, също така, зна 
чителна 
литическа дейност — пред 
изборите в Социалистиче 
ския съюз- Пред тази та
ка значителна обществе- 

дейност

обществено-пс- в подружниците, 
местните конферен- 

останалите субек- 
При това ще бъде из- 

анализ на досега- 
работа и ще бъдат 
планове за работа

т.е.
ции и
ти. сивършен 
шната 
приети 
за предстоящия период.

но-политическа 
в организациите на Соци
алистическия съюз, преди 
всичко в междуобщински- 
те конференции на ССТН 
в Нишки и Южноморав- 

и в об Б. К
ски региони, както 
щинските конференции 
на ССТН в тези региони, 
тези дни се проведеха за- 

които бе ра-

ДИМИТРОВГРАД

Определени кандидатите за регионалната политическа 
школа при МОК на СКС в Ниш

седания, на 
зискваяо 
те избори и вече ориента 

утвърдени и

за предстоячди-

Ционно са 
сроковете-

ниският комитет опреде
ли трима кандидати от Ди 
митровград. Топа са: Ол
га Иванова, счетоводит
ел в тъкачния Чех „8 май 
в Димитровград, , родена 
през 1955 г. в село Болев 
дол, член иа СЮК от но
ември 1979 г. Степан Ди
мов, квалифициран рабо
тник в конфекция 
бода", роден през 
в село Трънски Одоровци, 
член на СЮК от юни 
1976 г. Иван Тричков, за-

Предссда-Неотдавпа
телството на Общинския

СКС в Димиткомитет на 
ровград проведе 
ние, на което

кандидатите за геги 
политическа 

при МОК на

Изорите от подружни- 
ССТН, местните, 

междуоб-

заседа- 
бяха излъ-1Щте на

общинските, 
щицски до Републиканска 
та конференция Ше се 
проведат до края на ,(а- 

В ло

чени 
оналната 
школа 
в Ниш.

СКС

„Сво- 
1943 г.

Според критерите за 
курсисти на тази полити- 

зачигайки

стоящата година-
й местните

ССТН из-
дружниците 
организации на 
борите <«е се проведат ДО 
края на септември, а ос

но са предложили 
кандидати. 'ческа школа, 

предложенията 
вите организации,

иа тРУДо 
Общ- Т. П.
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№»ж на собствени ши * сниши № “ *„"“ 2“,*
щия и житни растения, 
както и на индустриални 
растения- Създават сс 176 
животновъдни ферми за 
угояваме на добитък, до- 
като на Власииа е създа
дена овцеферма с 5000 ов
це. Запланувано е постро
яването на рибник за уго 
'яваие на пастърва, 
и засаждане на масив от 
400 ха е опогщги дръвче-

• ОБЛЯГАЙКИ СЕ НА СОБСТВЕНИ КАД
РИ, СУРОВИНИ И ДРУГИ ПОТЕНЦИАЛИ И 
С ПОМОЩ- И ПОДКРЕПА НА ОБЩНОСТТА 
ОБЩИНАТА ПОЛУЧИ СОЛИДНИ МАТЕРИАЛ
НИ И ОСТАНАЛИ ОСНОВИ ЗА УСКОРЕН 
ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК -

губи, които те трябва да 
наваксат до края на го
дилата- От 
точка
стопанските
има отделно значение.

Също така. на сесията 
на Общинската скупщина 
ще' бъде обсъден отчета 
за безправно построени 
обекти, информация за из 
ползването на горите и 
пасбищата в обществена 
собственост и редица дру 
ги актуални въпроси.

Делегатите на Съвета 
на сдружения труд ще об 
съдят и информация във 
връзка с реализирането 
на капиталовложения в

Делегатите на Съвета на 
на сдружения труд при 
Общинската скупщина в 
Бабушцица ще обсъдят

12 юли стопанските по
три

от настоящата го-

гази гледна 
обсъждането на 

резултатипа
казатели за първите
месепа 
дина- Макар и с известно 

делегатите
кактоСпоред резултатите, ко- ва акумулация край Ли-

от която Власииско закъснение, 
ще имат възможност да 
обсъдят и анализират сто 
папското положение в ор- 

сдруже-

ито постига във всички сина 
области на живота и твор 
чеството, Сурдулншка об
щина често се взима за 
пример- Благодарение на 
задружността, която' тук 
е твърде
чрез сдружаване със сто
пански организации от ра 
звитите краища, наистина 
е направено много.

В Сурдулипа изтъкват, 
че са създадени солидни 
материални и други осно
ви за ускорено, по-стабпл

то езеро получава стоти
на милиона кубически ме 
тра вода за работата на 
турбините във всичките 
четири блока — водоцен- 

Крагуевашкага

та-
Оу особено 

имат минералите, е които 
изобилствува този край • 
Става дума за молибдена, 
кварца и други руди. Са
мо за изследването па мо 
либдена в тази година »че 
се инвестират пет милио
на динара- Шанс за раз- 

има туриз-

зиачение
гапизапиите иа 
пия труд, като набележат 
и мероприятия за работаизразителна тралц.

,Дървена застава” вложи 
180 милиона динара за из 
гражданс на фабрика за 
микромотори и стъклочн 
стачки на автомобили от 
програмата на този изве
стен производител. 

Белградска „Галеника” 
обществено-икономи- от някогашната занаятчии 

ческо развитие. Облягвай- ска работилница на „во- 
ки се на собствени кад- дно стъкло ” в Сурдулипа 

други построи съвременна фаб
рика за минерална вълна 
с мощност И 000 тона го 
дишно производство- Сто
манолеярната и фабрика 
за машини „Мачкатица”, 
която делово сътрудничи 

положи- с машинната индустрия в 
Ниш и преговаря с ,,Иво 
Лола Рибар” от Желез- 
ник за интеграция, възоб 
нови своите пекове и ус
вои изработката на 
манени лагери за минно
то дело и
промишленост- Такива ла 
гери, които се произвеж- 

организапии в дат от специална стфма- 
Враня, на, досега внасяхме- 

Нишката
„Ниш” откри в приспосо 
бени помещения пех за

занапред-
за-Поради известните

стопаиисва-труднения в 
нето от началото на годипитие също 

мът, особено на Власииа, 
както и дребното стопан
ство, на което тук сс от
деля необходимото внима 

Сърболюб Микич

недоимък иа 
мате-

ната като 
възпроизводегвен и 
риали и някои сУР°вини, 
пякои ООСТ са имали за-

общината в периода яну- , 
ари — април 1982 годи-

М. А.
но

на-ние-
ри, суровини и 
потенциали, както и реал 
ни програми на стопан
ско развитие, всички ор
ганизации на сдружения 
труд (възобновили или ра 
зширили своите мощнос
ти) стопанисват

БАБУШНИЦА

Формирана комисия за 

Септемврийските наградително.
С УКРЕПНАЛО СТОПАН
СТВО работничка от ООСТ „Ли-нява комисия в състав:

Миодраг Папич, работник сиа” и Иван Лазаревич, 
в СВР, председател на съ работник в ООСТ „Ти- 
щата и членове — Иван гьр”- 
Димитриевич, работник' 
във Ветеринарната стан- 

Радко Младенович, 
от ООСТ „Лужнипа”, Ка
мен Миладинович, работ
ник в ОК на ССТН, Мир- 
ко Станкович, селскосто
пански производител от 
Ралин, Ралица Тодорович,

Тези дни в Бабушннца 
при Общинската скупщи
на сформирана комисия за 
присъждане на Септем
врийски награди, които 
всяка година се присъж
дат по повод 6 септември 
— Деня на освобождение 
то на Бабушнишка общи-

Всички стопански орга
низации в общината, ко
ято е на път да напусне 

развитите

сто-

циментовата
недостатъчно 
делово са свързани със 
сродни
Ниш, ЛесковаП,
Скопие, Белград и още ня 
кои места- Основните су-

Както и досега, награ
дите ще бъдат връчени на 
тържествена сесия на Об 
щинската скупщина, коя
то ще се проведе в чест 
на празника на свобода
та — 6 септември.

пия,

конфекция
на-

Тази година постъпили
те предложения 
врийски награди ще опе-

ровини, помощни и дру
ги материали, се купуват изработка на облекло, а 
на домашния пазар. Напо вранската ,.Кощана” пех 
следък все по-успешно и за обувки, докато леско- 
по-нашироко се включват вашката 
и в износа. Тяхното раз- трудова 
витие срещна помощ и „Балкан” построи хотел 
подкрепа на общността, от висока „Е” категория- 

Със собствени средства. Построена е и фабрика 
колкото* -и скромни да са за стилов мебел в състава 
те, с кредитите на деловите на „Симпо” — Враня, до 
бацки и от Фонда за на- като „Народна радиност” 
сърчаване развитието на събра повече от 1000 же- 
стопански недостатъчно ни, които работят „на 
развитите краища в Сър- парче", 
бия, както и , с включва- До 1984 година в трудо- 
не Па сродни организации вите -организации ще бъ- 
от други райони, в Сур- . дат открити още 1000 но- 
дулишка община само ви работни места. Във 
през 1981 година са реа- всички колективи се про 
лизирани 11 стопански извежда повече и по-ста- 
програми. Вложени са билно,.а се предприемат 
около 900 милиона дина- мерки цеховете да' се въз- 
ра. Следователно, не се обновят и разширят, 
касае за мегаломански. цеха на „Кощана” цалри 
похвати и желания, но мер се инвестират около 
за стопанско развитие, 110 милиона динара, в 
обосноваващо се па реал „Мачкатица” — 250, а в

ООСТ „Галеника” — 290

за Септем
М. А.

туристическа ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО В ДИМИ
ТРОВГРАДорганизация

Димитровград ще получи нова поща
В само,управителната об де поместен и смесен ма- 

щност на интересите по газин, а в обезпечаването 
жилищно строителство в на средствата ще участ- 
Димитровград е приет ид 
ейният проект за изграж
дане на жилищна сграда, 
в която освен 4 гарсони- КТРИФИКАЦИЯ 
ери, 8 едностайни и 6 дву 
стайгги апартамента, на 
500 м2 ще бъде поместена 
нова поща- В новите ло

вува и ООСТ „Търгоко- 
оп”.

А. Т.

ДОЛНО ТЛЪМИНО УСИЛЕНО СЕ ГОТВИ ЗА ЕЛЕ

Висока сплотеност и дейност
Според плана, електри 

на Тлъминс- 
ки край трябва да започ
не идната година- Но жи- 

а телите от тези села не 
в чакат плана- Организир

ат се, събират пари, ку- 
обезпече- пуват стълбове— 

ни, от които значителна В подготвката за елек- 
част ще даде Фондът за трификапия с най - висо- 

личани отделят за разви- солидарно жилищно стр ка сплотеност и дейност 
тието на селскосто сТо- оителство в общината- се проявяват жителите 
панство и хранително-вку Обезпечени са сред- на сел0 Долно Тлъмино- 
совата промишленост- Ще ства и за иЗГраждане на Досега се събрали 
се организира производст една сграда с шест едно- 700 000 динара (всяко 
ВО ™ 500 поливНи хекта- стайни апартамента на макинство е 
ра в Масуришко поле и Ъгъла на улиците „22 ди- 11 500 динара) купили 35 
ще се увеличи производ- визия” и „Салвадор Али- стълбове, отправили иск- 
ството на зеленчук, ово- енде”. В сградата ще бъ- до Елктроразпределите

лното да не забави прое
кта на

мещения, както е запла
нувано, ще бъде поместе- фикацията 
на иова телефонна цен
трала и целокупните тех

електрическата 
мрежа, уредили имущес
твено - привните отноше
ния, направили договор 
във връзка с доброволния 
труд. Мине ли силата «а 
кърската работа, казват 
долдотлъминчани, ще за 
почнем

В

нически съоръжения, 
гишетата ще останат 
старата поща. За обекта 
средствата сани възможности.

СУРОВИНИ И ХРАНА милиона динара.
Голямо внимание сурду

Завършена е втората 
фаза на хидроенергийна
та система „Власииа — 
Върла”- Във всичките че
тири водоцентрали е мон
тирана още една линия 
машини и производство
то на електроенергия е 
удвоено. Построена е но-

построяването 
на мрежата: ще копаем 
дупки и ще побивам стъ
лбовете-

Очевидно. долнотлъми 
нчани не искат да чакат

над
До

внесло по електрическия ток нито 
един ден повече, отколко 
то е нужно-

К. Г-
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист
л----------- шт-м^ ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМ МОК ги И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Брой 1320 
Година XI 
9 юли 1902 

Белград

казано назано и как
единството",действително бе „конгрес на

което в заключителната си реч подчерта и 
Митя Рибичйч. Многобройните участници в юза на комунистите сме така и организи- член на Съюза на комунистите, където и 
разискванията, над петстотин души, бяха рани Посочване с пръст „през плета”, как- да се намира той. Разбира се, имаме пред- 
абсолютно единни в подчертаването на при- т0 ЗНаем от опит, усложнява положението вид и поръката от Конгреса, повече пъти 
вързаността на нашите трудови хора към и отлага решенията в които до един се 'повторена, че отговорността на всекиго 
основните идейни определения на СК са- закалеваме и толкова ги искаме. трябва да бъде пропорционална на частта
моуправлението, равноправието и единение- Исканията за последователност и по-ви- в решаването.
то в Югославия и независимостта и необ- сока политическа отговорност на комунис- Под впечатлението, което остави Двана- 
вързването в света. Единството, също така, тите, особено на тези на отговорните ме- десетият конгрес на СюК, а и под влияние- 
се показа в оценяването на причините за ста често бяха изговаряни с призвук на то на реалната икономическа, обществена 
бавното реализиране на някои основни оп- предупреждение, за които вече не бива да и световна обстановка, болшинството чле- 
ределения на първо място на самоулрав- правят оглушки, защото това не допус- нове и организации на Съюза на комунис- 
леннето и укрепване на единението, а след к~т обстоятелствата в нашето общество, тите без съмнение по-решително ще трън 
•говя" и в исканията за последователност, особено икономическите, а след това нито нат в битката за стабилизация и осъществя- 
есЬикасност и отговорност, за по-бързо пре- и тОЗИ в света, който е зареден с всевъз- ване на конгресните решения. Изходните 
мяхване на слабостите, които спъват нашия можнИ противоречия и конфликти. основи на дългосрочната програма по ико-
хсп няппеп по самоуправителния социалис- „Общият занаменател” на разисквания- номическа стабилизация и конгресните ре
ход напред та л0 всички теми, във всички конгресни шения са недвусмислени и достатъчно на-
тически ъ ■ ИЗявено в оценките и в КОмисии — бе наблягането върху укрепва- сочени за политическа активност, но това
„ „а Конгреса, във всеки слу- не „а ефикасността на Съюза на комунис- още не е гаранция да се не попадне в нм-
заключенията “ авка и подтик за по- тите, оспособяваието на партийните органи- провизация и някоя примка, която надвис-

ГпХЛлна промяна на нещата в зац„и, органи и форуми за по-бързо и по- ва от възела на противоречията и затруд- 
бърза положите а 1 стнИЦИТе в „ай- успещно осъществяване на ролята, която пенията,, в които се озовахме. Ето защо об- 
ооществото. моко I I рьщия жар и обществото довери па комунистите. За как- мислената и организирана работа въз осно- 
висшата партийна и щ и ПОЛИТИческа вото и да се говореше, касаеше се за Съ- ва «а добре изготвен план и програма мо- 
решителност в*РхУ встъпваха ог конгрес- 10за на комунистите и за неговата роля и же да бъде половината успех, 
линия, за която се- своИте орГа- отговорност- За тази родя и такава отговор- Само така, с активността на всички ко- 
ната трибуна, се анга ествеН0.политиче- ност членовете на СК и организациите им муиисти и с по-ацгажцраната борба на 
низадии, колективи и щ ^ че и действително трябва по-бързо да се оспо- всички трудови хора и граждани можем да
ски общности, няма съ н нВД пример с0бяват. С оглед на вкоренелостта на от- постигнем опази толкова потребна и под-
мнозина други ще послед ^ слабостите делни слабости, като опортюнизма, напри- чартаваиа хармония между думите и дела- 
и че по-бързо Ше ее “Р нашето об- мер това няма да върви и бърЗо и лесно, та, можем да заздравим нашето единство,
и тенденциите, които V**» Опорткг Обаче, този Конгрес, а преди това конгре- а с това да премахнем и изпреварим сла-
щество и Съюза на к уй _ говорн0ст за- СИте на С^юза на комунистите в републи- бостите, които инак всички чувствуваме 
низмът и политическата е и ЗЛ0. ките и конференциите в покрайнините по- или съзираме
легнали в много пропус , между ДУ' казаха че за това имаме сили. В заключителната си реч на Дванадесе-
улотреби, буйствуват в рлу закани- Членовете и организациите на СК най- тия конгрес н/Г ОЮК Митя Рибпчнч подчер-
мите и делата и го рвГ “ 1 евремеино гово- бързо ще се ослособяват и укрепват в ак- та, че с тази най-висша ореша на югослав- 
телни размери, за което * Тито- цията, чрез активното си участие в живота, ските комунисти трябва да бъде означено
реше и нашият покоен през който ги обкръжава, в разрешаването на „скъсването с вербализма” и началото на

Опортюнизмът и безотгов Р ' зво. проблемите, 1соито всекидневно възникват една нова, качествено инаква идевна и по-
рационалните инвестиции, ние “ * 'ския в различните области на стопанисването- литическа акция. Това подчертаване бе при- 
дителност, париелизацията въ3. Евентуалното затваряне на отделни органи- ото и поздравено на Конгреса и извън не-
пазар, потреблението над Ре" иконо- запии в себе си, с дел за някакво „предва- г0, което може да се тълкува преди всич- 
можиости и останалите причини и от ритеЛ„а преустройство", би било вредно и ко като израз на готовността за по-бързо
мическата нестабилност пр°™ ° " кива неприемливо, също като и дезангажирането реформиране и укрепване на отношенията 
там от където идват Делегатите а * и чакането щото поправянето иа общото в обществото. Конгресът с целокупната си
и подобни политически среши и 1 г ^ полоЖеиие в обществото спонтанно да „за- работа укрепи вярата и готовността на 
всичко става това, за което р аието хване” и организацията на Съюза на кому- комунистите па практика да провеждат за
валим, Прелознаването и "раш7и и „б- цистите- ключенцята, които съвместно утвърдиха.
„‘ слабостите в своите органаизац с едяа дума_ сега е момент за аигажи- Тази другата, практическа част от работа-
щности най-лесно е на онези, в Съ. ране и по-отговорно отношение иа всеки та, разбира се, е 'много по-Трудца.________

'. действуват и живеят- м н—>

\



2 Комунист _________
ДОКУМЕНТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ЦКНАСК В СЪРБИЯ ЗА

БОРБАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ - 

МЕНИЛО ЗА РАЗГРАНИЧАВАЩИ СК ЩШШ-
Общо взето, комунистите трябва да 

застъпват за такива решения, с които най- 
напред сс обезпечава отплащането на дъл
говете, а след това вноса на възпроизвод- 
ствепи материали и сдружаването на ва
лути за осъществяване на 
ног ни работи.

' 6. Във всяка организация на сдружения 
комунистите трябва да бъдат носите-

ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ]

сс
Централният комитет на Съюза на комунистите в Сърбия на заседанието, 

проведено на 24 юни 1982 година обсъди актуалиите идейно-политически въпроси в 
осъществяването на икономическата стабилизация- Въз основа на уводното изложение 
н разискванията, Централният комитет оцени, че неблагоприятните процеси в стопан
ството еа се толкова изострили, че се заканват да поставящпод^ос.цедокщц^

ЦЯЛОСТНО публи*

съвместни из-
на икономическатадосегашни усилия в осъществяването

тези оценки Централният комитет прие заключения, контоки от 
куваме. труд

ламето на съвместните разходи » трудег.и- ли иа' инициалите за и^отвяне на ^ате- 
то и сложни организации. риален баланс на производство за износ,«-гьгяи-;гйяг-аг ■та до Републиката, да ее раздвижват ини- то са в зависимост от вноса на възпроиз
циативи за взимане на мероприятия, с ко- водствени материали, с цел ^ по-пмно и
ито се създават по-благоприятни условия в по-цялостно използуване на мощностите за
производството за износ, та износът цяло- чуждестранните партньори и за траию ре-
стмо, особено на конвертибилния пазар, да гулиране на сдружаването на валутите в
получи по-конкретно и оюе по-голямо пре- страната за да се осуетят изнудванията и
димство, подтик и подкрепа. изненадите-

В СОИ трябва да се води сметка, че Комунистите тряова по-решително да
с плана им за разпределение на задълже- действуват особено 
иията и бремето, които настават вследст- здраво свързване на производството с външ 
вие повишаването на износа да не бъдат нетърговските организации, 
засегнати организациите, които вече в зпа- С политическа акция на Съюза на ко-
чителна степен изнасят иа копвертибилния мунистите чрез Стопанската камара в Сър

бия и всички останали облици на самоуп- 
равително сдружаване и свръзване трябва 
да се раздвижи инициатива за координира
но насърчаване на износната активност и 
организираното и сговорно излизане на ор
ганизациите на сдружеия труд, които из
насят на чуждестранния пазар. Това под
разбира да се създават .силни износно-внос- 
ни групи, да се извърши разделение на за
дачите н съответните производствени, фи
нансови, търговски и други функции меж
ду производствените и външнотърговските 
организации на сдружения труд, банките, 
проектантите и изпълнителите на работите, 
съответните транспортни и услужни органи
зации на сдружения труд и пр.

Комунистите трябва да бъдат двигатели 
и носители на инициативите за пълноцен
но ползуване на съществуващите научно
изследователски институти и обезпечаване 
на съответна роля на научно-изследовател
ската работа и за по-интензивно свръзване 
на научно-изследователските организации

Преодоляването
проблеми и трудности пред конто сега 
изправени изисква пълна готовност и отго
ворно отношение от всички обществени си
ли. Съюзът на комунистите трябва да бъде 
в първите редици на тази борба. Последо
вателността в борбата за 

“стабилизация и по-нататъшното развитие 
самоуправлението трябва да стане ос

новно мерило в активността и разгранича
ването в Съюза на комунистите във всяка 
конкретна среда.

Идейна основа на тази активност пред
ставляват оценките и становищата на 12 
конгрес на СЮК и 9 конгрес на СКС, оп

ределенията от Изходните основи на дълго
срочната програма по икономическата ста
билизация и Заключенията на Второто за
седание на ЦК на СКС.

на икономическите 
сме

икономическата

на

в насоката на по-

пазар.
Комунистите в банките трябва да се 

застъпват за максимално укрепване на кре
дитната подкрепа на износа на конверти
билния пазар. За тази цел трябва макси
мално да се изостри отговорността за пое
тите задължения и техното отплащане и 
да се осуети всяка възможност банките, а 
чрез тях и цялото стопанство да се наме
рят в положение да ие изпълняват задъл
женията към чужбина.

5. Трябва да се раздвижи инициатива 
за изготвяне и*, ред на предимство във вно
са, в който на първо място трябва да се 
намери производството За износ, а в не
говите рамки оня износ, с който се пости
га по-грлям нето валутен ефект, след това 
селското стопанство и енергетиката. Теку
щият внос трябва да бъде в пряка зависи-

ЗАДАЧИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ В ОСЪЩЕ
СТВЯВАНЕТО НА НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ 
ЦЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ 
ТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЧУЖБИНА

1. Изхождайки от оценките за тежестта 
на икономическата обстановка и необходи
мостта. от раздвижване и мобилизиране на 
всички обществени' сили, всички членове 
трябва да се информират .за същината на 
трудностите които“ настанаха, особено в 
икономическите отношения с чужбина, да 
се обясни техното икономическо и полити
ческо съдържание и значението на тяхно
то преодоляване за по-нататъшното раз
витие на самоуправлението, независимата 

- и необвързана политика и запазване. придо
бивките от досегашното развитие.

2. Трудното положение в което се на
мираме изисква на пръв план да се изтък
нат задачите в осъществяването на запла
нувания износ на конвертибилния пазар. 
Това от всички комунисти изисква в орга
низациите на сдружения труд да раз
движат акция и ясно и прецизно да дават 
обяснения и отговор на въпроса защо тряб
ва да се осъществи запланувания износ на 
конвертибилния пазар и защо в сегашните 
условия това се явява като съществено ус
ловие за целокупната икономическа стаби
лизация-

3. Комунистите трябва да предприемат 
всичко с Цел във всички трудови организа
ции да се развие съзнанието за факта, че' 
погмалко осъществения доход чрез износа 
на конвертибилния пазар е далече по-прием- 
чива дена и от общественото становище и 
от аспект на бъдеЩеия доход, който ще 
създава определена трудова организация, 
отколкото загубата поради неизпълняване- 
то на задълженията към чужбина и пре
късването на възпроизводствените връзки 
със световния пазар, защото това е дълго
срочна задача-

със стопанството.
7. С акция на СК, преди всичко в Син- 

'диката, при приемането на нов обществен 
договор за разпределение на дохода и лич
ните доходи, да се обезпечи функционална 
връзка между износа и личните доходи на 
работещите в износно насочените органи
зации на сдружения труд.

8. Делегацията на' Съюза на комунис
тите в Обществено-политическия съвет на 
Скупщината трябва да раздвижи инициати
ва във връзка с приемане на програма за 
премахване на излишните законопредписа- 
ния, които усложняват и забавят развитие
то на дребното стопанство, договорните ор
ганизации на сдружения труд и пр., както 
и за приемане програма на насърчителни 
мерки за износните организации, дребното 
стопанство, договорните организации и жи-

. пищното строителство за работници, които 
се завърщат от чужбина, въз основа на 
прилив на валутни средства с точно пред
назначение.

9. Комунистите трябва да раздвижат 
инициатива в компентентните органи и ин
ституции в Републиката да се извърши спе
шна ревизия на плана за прилив и отлив 
на валутните средства и за утвърждаване 
на нови, реални планове по износа във ва
лутните страни. Въз основа на това трябва 
да се утвърдят сумата и структурата на 
стимулациите, за да се реализират запла
нуваният износ и необходимият внос за 
подържане на запланувания обем на про
изводството.

«4. Бремето на увеличението на износа 
не бива. да носят само стопанството и ра
ботниците, понеже това икономически и 
политически би било неодържимо. Разпре
делението на бремето в повишаването на 
износа трябва да бъде във функция на 
укрепването икономическите мотиви за уве
личаване производителността на труда и 
износната ориентация-

«1*11

Това задължава комунистите в органи
зациите на сдружения труд, че на произ
водството за износ да дават предимство и 
чрез понасянето на общото бреме в разпре
делението на личните доходи и разпореж-

Преодоляването на икономическите пробле
ми и трудности изисква, пълна мобилизация 
и' отговорност на всички обществени сили г
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\у тензивни ции щото кадрите, които се определят за 

преквалификация в потребните занятия да 
веднага, а от: труда организира-

_ мощности, било в обществения,
пг,п° °РНИЯ или частния сектор и за порле- 
япт,аТеЛН° зачитане на обществения Дого- 

Р Да приемането на стажанти.
Не може да се приемат твърдения- 1 

т , че в нашите условия, при увеличената 
труктура на безработните, липсват съответ

ни Кати, защото възможностите за пре
квалификация — с оглед на образователния 
Ценз на безработните —
Необходимо е

ДОКУМЕНТИ се приемат 
но да се преквалифицират.

16. Една от насоките на действуване на 
комунистите трябва да бъде довеждането 
във връзка на наличните работни места и 
търсещите работа. Програмите по настаня
ване трябва дгисъдържат насърчителни .мер
ки за по-голяма подвижност на кадрите 
Не може да се счита оправдано оказване 
то на обществена помощ на онези безра
ботни лица, които не искат да напускат 
градските центрове и покрай ■ взможностите 

съществува потреоа

10. За укрепване на 
цйя и повишаване на износната ориента-
водителност на труда Комунистите** 
да подтикват предприемането и на мерки; на Други

- ревизия на процедурата и принципи 
те на покритие на загубите с цел да с‘ 
изостря икономическата отговорност „хода; ^ До-

са много големи. 
Да се направи програма за 

всички потребни форми по преквалифика
ция и реализацията на програмата да се 
улесни във всички центрове, където. има 
възможности за това. Да се разгледа въз
можността във всички трудови организа-

за работа там където

(с всички данъчни, кредитни и митнически 
мероприятия) на настаняването на работа 
повече смени, относно за по-пълно изп.-Гл“ 
зуване на мощностите; и

— раздвижване на инициатива за прие
мане на нов обществен договор за разпре
деление на личните дохода и осигурява
не реализацията на заключенията 
пределението, приети на Конгреса;

— преизпитване на Закона

за това. -
17. Комунистите трябва да се ооря 

на проблема на безра- 
непройзвод-

против решаването 
ботицата чрез настаняване в 
ствените дейности. Това подразбира както 
акция против увеличение броя на заетите 
в трудовите общности, самоуправителните 
общности на интересите и органите на оо- 
Ществеко-политическите общности, така и 
предприемане на дългосрочни мероприятия 
по -отношение на школуване на кадрите за 
производствени занятия и рационализация 
на структурата на образованието цялостно.

СК трябва трайно да се ангажира вър
ху издигане функцията на планирането на 
кадрите и последователното осъществяване 

кадровата политика в организациите на

в

За раз-

за трудови
те отношения от аспект на изостряне и раз
граничаване на правото на работа от зло
употребите на това право и др.

П. Изхождайки от това, че сегашното
състояние на стопанските затруднения осо
бено неблагоприятно се отразява върху не
достатъчно развитите краища, необходимо е 
Изпълнителният съвет на Скупщината на 
Сърбия и Стопанската камара да съгледат

на
сдружения труд-

18. Съюзът на комунистите най-реши- 
тедно ще с е противопоставя срещу всички 
неправилности и злоупотреби в областта на 
настаняването на работа.положението на тези краища в новите ус

ловия и да предприемат съответни меро
приятия- С тези задачи трябва да се съгла
сува и действуването 
фонд за насърчение развитието на недоста
тъчно развитите краища.

НА ПОТРЕБЛЕ-ЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА 
НИЕТОРепубликанскияна

19. Във всички.среди комунистите тряб- 
раздвижат инициатива за изготвяне 

конкретни програми на мероприятия за 
потребление,

ва даЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО И АГРОПРОМИШЛЕНОСТТА на

стесняване на всички видове 
а специално на общото потребление.

Комунистите са длъжни да се борят за 
инвестиционно потребление, което 

бъде във функция на осъществяване на 
непосредствените задачи по икономическа
та стабилизация- Изхождайки от това тряб
ва да се изостри отговорността и решава
нето за конкретни инвестиционни проекти 
и за ефикасността на тяхната реализация.

Успоредно с намаляването на облага- 
съвместното потребле- 

да се разгледа възможността, че част 
от тези потреби да се задоволява от лич-

12. С оглед на компаративните предим
ства, които СР Сърбия има в областта на 

производство и с оглед
такова

селскостопанското 
на относително „ бързото изплащане на ка- 

селското стопанство,
ще

питаловложенията в 
необходимо е СК идейно и политически да 

всички акции, насочени към ук- 
позицияподкрепи

репване на възпроизводствената ^
селското стопанство. Затова е неооходи-

в жила нията въз основа намо да се актуализира провеждането 
вота на Акционната програма, приета

със селското сто- 
комплекс и

ми- ние
налага година във връзка 
ГоГГос^ГГо^носги отговаря

На 31ГвИхТе%Уа“%0ДдааТг6ляМ0 внимание
трябва да се 'обърне на политиката на изку
пуване на селскостопанската Р> ■* У дишна_ 
максималното ефектуиране на та 
та реколта, което е в иепоср'едст^к,^ За
ция на субституцията на в™с*н средСтва.

постави амбициозно "
общност, община 

особено важна Р°‘

н-ите доходи.
20. Комунистите във всички среди 

задължават на последователно зачитане на 
принципа че увеличението на личните До

не може да бъде по-голямо от увели-
труда- 
досега

се

ходи
ченцето на производителността на 
Това подразбира и мерките, щото 
осъщественото по-голямо увеличение до 
края на годината да се сведе в рамките на, 
увеличението на производителността на
труда. на СК 

свои-
.21. Необходимо с организациите 

да извършат широка мобилизация на
организации на 

общности
Да се
се реализира 
сдружения тРУД, 
и т.н- В това отношение 
ля има Социалистическият

във те членове в основните 
сдружения труд и в местните 
върху утвърждаване и осъществяване на 
ппограмата по нкономисване и рационално 
потребление, преди всичко на дефицитните 

бензинът, храната,

местна
съюз.

НАСТАНЯВАНЕ
ЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА НА 
ТО НА РАБОТА

артикули, каквнто са; 
електрическата енергия И под.

22. Комунистите в банките и в органи
те, където се утвърждават мерките на кре
дитно-монетната политика трябва подробно 
да преизпитат пласмените на банките с цел 
да се освободят- от всички облици на ин
флационно подържане на потреблението-

решителна
работно

най-голяма
опрапДание

поведе14. Нужно е да се 
борба за откриване

зачитайки при това викономическото

мя-на всяко въз-
сто,
можиа степен 
за настаняването-

органи-
раздвижат
конкретни

работа, със по-уско- 
на млади-

партийниА. Всички Първични
своите среди дазапии трябва в 

инициативата за приемане
настаняване на 

мерки и акции садя
преди всичко

на 23. Всички общински комитети на Съю
за па комунистите въз основа не тези за
ключения трябпа да проведат заседания, на 
които мепооредствоио ще се договорят за 
акцията по провеждане на становищата на 
Централция комитет н специално да раз
гледат въпросите във връзка с износа, сел
скостопанското производство, настаняване
то на работа, работата в повече смени и 
по-пълиото ползуваме на мощностите, както 
и мероприятията за по-ббвен ход иа вепч 
кп видоце потребление.

програми по 
съответни 
рецо настаняване 
те школувани хора. и трябва Да се

Б. СК във всички ^^„„Дческото съз- 
бори против груповосо тревното обу
нание и практиката И цредварите-
славяне на настаняване с Съ,о:)ъТ на

И ТРУД°ка трябва да сс борисъщо така гря ,„0СТите и
използуване “а\,с на нови 

'всичко, трудово ин-

лен стаж 
комунистите 
за по-пълно 
повечесменна работа, за
производствени, преди



ЛКомунист^
ПО ПОВОД ДЕНЯ БОЕЦА

НАШАТА ГОРДОСТ
женото въстание все до 17 сеп ОЩЕ ПО-ПОДГОТВЕНИ ЗА ОТ 
тември 1941, когато отива на ос БРАНА НА СТРАНА 1 а

Вътрешните обстоятелства в вободена територия. Тези дии Нашите народи и народности
страната бяха тежки и сложни град е седалище на ,, огъп иа освободителната бор
След капитулацията на Кралство иицския комитет на СКОЮ, на о ъня , ия> както и по вре

юбилеи: 90-годипцншата от рожде Югославия, страната штнопия^комитст Тца СКОЮ, па ме на следвоенното социалисти
нието на другаря Тито 40 години сана между няколко окулат Р и 1 Ппкоамий.нски от ческо изграждане създадоха свои
от Първото заседание на АВН- конто съзнателно подтикваха бра Централния от ра трябва по-пата-
ОЮ,създаването на УСАЮ, 30-го- тоубицетвена война според ла бор на Политбю тъкда укрепват и да се разви
дишнина от основаването на Сч0 " да!?в „якол то па ЦК па ЮКП провежда ня- ват — но които трябва Решител
за на запасните военни команди Де’< • окупатори създаде няко: то па ^ зпседания: па но да се пазят и отбраняват

Югославия. Тази година се ко мариопетни, правителства. 22 ,опи 27Рщгш, 4 ^оли^ На тези Международната обстановка е

ж д“тмт ;он,Т пняпйУтатаСигж
примерна 'ЙЙГ* ^ алцата полиция ^ ~Г=^лрс
Европа висока вдигна знамето и пи плачове за нападение срещу пш оку а! а във ВЪВОръжаването все
и показа, че за великите идеали комунистите, скоювците и симпа иц ' се засилва. На повече места е
на свободата може успешно да ТцЗЬрИТе на партията. Така вече ц„ се каже тогава, през юлн света се воюва, гине и разоря- 
се бори и противопостави па вра 22 окупаторските власти 1?41_ година, на работническата ва. Човешкият разум отстъпва
га. без оглед на неговото иадмо- а “ 11 ат 1 класа и народите на Югославия ПреД фактора на военната сила
шие. Благодарение на ЮКП, 1141 издават нареждане, пр з шта ч освобождение трябва Това най-добре илюстрира изра
вместо да се помни като година да се арестуват познатите кому бъде1 тяхно собствено дело елската агресия срешУ Ливан и. 
на поражение и пропуски, стана нИСтИ и испански бойни в Сър това 3начело голяма храброст г ООП — война, която в свирепо 
година на слава игордос • бия и Белград. Неуспехът в затва още по-голяма увереност в изпраг стта си. маосовостта на убиване
ггат? нппми Това бе време кога рянето на челните комунисти ността иа линията на собствена на невинни хора,

ва окупаторските влас: - ™а Ж маГ^Гм
бере един- ро с о П1КП 3„ тц да предприемат други репре освоб0дителната борба и револю . световната общественост и де-
чест и свобода, достойни на чове «лин- ция. Това можа да направи с|мс ^^^К^%сИЛпИохиС^”СтВвае
шкия живот. с репресивните мерки Хитлер партията, която бе дълбоко съе та на различните солдатски

К,?я т! п и ' * Ти мислил, че може да сломи бор Дицена с историческите тежеЯит пред зловещата надпревара във 
послодовапуцш 6ата за освобождение, но за про па народните маси, която знаеше въоръжаването-

най-добре говори не само какво иска, но и как то-

ТЕРОРЪТ ИА ОКУАТОРАМИЛАН ОБРАДОВИЧ

“I“ азгодишния Ден на боеца 
отпразнувахме в знак на няколко

ри на

повече

жени и дена

Югославската
ска партия, 
своя революционен,

и интернанноналистически вала на това
курс, през 1941 година взе в ръце фактът, че, на 16 септември 1941 ва, което иска да осъществи, 
те си съдбата на Югославия, нает 
ъпи като единствена политическа 
сила в борбата против предател 
ството и поведе война за нацио 
нално и социално освобождение

ки Тъмко поради всичко това на 
шите трудови хора и граждани 
са съзнателни, че само ако бъ 
дем достатъчно силни и единно 
можем да бъдем сигурни, че ни 
кой не те може да застраши на 

година биват формирани повече шата скъпа заплатена свобода и 
от 360 партизански единици, ко държавен суверенитет.

върху собствените сили 
бе Титов девиз и във въоръжена 
та революция, който е значите 

жена сила на народоосвооодител лек_ц.дне*— защото „най-СИгур 
ното движвиие налага на окупа на е онази страна к.оято отбра 

държави стенеха под фашисткия тия. можеше да се противопоста т0ра и неговите слуги същинска нява и пази назодът” (Тито). 
ботуш, а масовите колони на Хи ви на Хитлеровия терор защотс вовща —. единствената война, ко

комунистическа

година бива принуден да издаде 
специално нареждане за потуша 

Югославия

Противно на невиждания 
тор на окупатора в цялата стра 
на. до -края на септември 1941

те

ване на въстанието в

Опорана нейните народи и народности Тцто НАЧЕЛО НА БОРБАТА 
Това стана в момента, когато е срещу ОКУПАТОРА 
Европа вилнееше фашнзмът-на въ 
рхз. на своето могъщество, кога 
то повече значително

товаито действуват във всички краи 
та на Югославия- Такива въореДвижението за освобождение 

по-големи начело с Комунистическата пар

Максималното и масово раз 
витие на всенародната отбрана г 
обществената самозащита са за

опиянени Югославската
партия събитията в 1941 година

тлеровата машина 
от победите — настъпваха прег 
равнините на Украйна и БелоРУ погрешна подготвена. През сРе- 

Москва и Ленинград да-гя на май 1941 Белград става

ято тогава водеха антифашистки 
те сили в поробена Европа. В 
сърцето на тази поробена Евро 
па бе създадена свободната У жиш 
ка република.

дащ, с които ше осигурим сво 
бодата си и изпълнилу обета към 
Тито. Не бива да забравих! и боР 

Народоосвободителнчте въстг бата срещу вътрешния враг, на

сия към 
.Югославия поправо бе единстве- център на подготовката на въо- 
ната страна на Балканите, а меЖ ръженото въстание среши окупа 
ду малкото такива в Европа, коя тора. Тези дни в Белград от Заг 
то се противопостави на Хитлер реб — където преди това бяха ния срешУ окупатора избухнаха ционадистите и всички други, ко

озова рамо до Рамо приети историческите решения за във всички краища: в Черна го ито вдигат глава с цел да застра
със съветските народи на страна подготовка на въоръжената бор ра на 13 юли, в Босна и Херце шат нашата свобода и незациси

коалиция ба — през Земун пристига гене говина и в Хърватско на 27 юли
ЮКП - йо в Словения на 22 юли, а в Ма 

по-но сип Броз Тито. който от Белград кедония на 11 октомври 1941 го

и така се

мост. Ние нямаме алтернативи зана антихитлеристката 
Това бе най-тежкият, но и най ралният секретар на нашето братство, единство и еди
светлият момент в нашата 
ва история. 1

нение. защото колко сме единни 
и силни, толкова ни уважават и 
ппиятелите и враговете-

Ръководй с подготовката и въоръ дина.

тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале- 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
11, телефонна централа 335-069, Белград- На 
Редакцията на изданията за СР Сърбия; Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист".

Печата се в четвъртък на сърбохърват
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински език.

Силите на врага и контраре 
волюцията трябва Да знаят, че 
революцията, която имаше: Сто 
лице, Ужице, Бихач,. Яйце, Дър 
вар, когато са приети значителна 
исторически решения, силите, кс 
ито спечелиха така тежките бит
ки, каквито са онези на Неретва 
Сутйеска и на останалите по 
приша и днес. не могат да позво 
лят да бъде застрашено онова за 
което е проляна толкова кръв на 
бойци от всички наши народи и 
народности- Онези които умееха 
Да зацоюват свободата със соб
ствена борба ше умеят да я от
бранят ако бъде застрашена.

Денят на боеца ни изпълнява 
с гордост, че сме граждани на 
СФРЮ.

Комунист
С указа на Президента на Републиката от 

22 декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември, 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания на „Комунист”: Велко 
Миладинович.

Урежда Единна редакционна колегия: 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен й отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
ворни редактори на изданията в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе



Го ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНА СТОПАНСКИТЕ

ОРГАНИЗАЦИИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ДО 1985 ГОДИНАВ СУРДУЛИШКА

ВЕЦ „Власина“: Споят се важни обекти
Деветмесечният

до средата на май
Тази година ще се строи 

село Ралин, 
ще се из- 

480 000 динара
план изпълнен Според обществения ра 

звоен план до 1985 годи
на в Бабушнишка общи
на ще бъдат укротени мно разходват 
жество потоци и ручеи, ко а ще продължи изгражда 
ито при изобилни дъждо- нето на регионалния водо 
ве нанасят големи щети провод в Любераджа, за 

който ще се изразходват 
9 000 000 динара. Изграж- 

последнИя обе-

водопррвод в 
като за целта

Още през първите на селското стопанство. 
Според предвидената ди
намика на изграждане на 
преградни бентове и сте
ни и изграждане на други 
водностопански обекти — 
в настоящата година ще 
продължат 
работи по регулацията на 
река Лужница, ще се до
върши микроакумулация 
та при село Модра стена 
и др.

МеС‘ По350 МИЛи°на квч
ктроенергия.

Тези
еци на текущата година 
водоцентралите в 
мата „Власина" оповес
тиха, че тази година по 
производство на електро 
енергия за тях ще бъде 
рекордна. Работейки на 

оборот резултати 
те наистина са внушИтел 
ни: деветмесечният 
от 220

еле по отношение на триме
сечието на предишната 
(1981) година. Средствата 
за пътни и дневни също 
са намалени за около 70 
на сто, което също пред 
став лява отражение на 
общите усилия за по-висо 
копродуктивно 4 произво
дство.

оисте- дането на 
кт е от голямо значение 
не само за Бабушнишка 
община, но и за бъдещия 
регионален водопровод, за 
щото част от водите на 
врелото „Комарица 
бъдт иззети за нуждите 
на регионалния водопро 
воД, който от Бабушница 
трябва да стигне до град
Ниш, който 
от повече вода.

високи 
Резултати 

преди всичко
натоварване на

стопац- 
са плод 

на пълното 
машини- е ■ агрегати, безупречно

то им поддърЖане и по 
янен контрол. Освец то- ва

ски

започнатите
щепълен

организацията на 
Да във Власинските во- 
доцентрали 

е равнище, 
заети

ТРУ-план 
милиона .киловат- 

електроенергия е на завидно 
а около 220-те 

се отнасят с висо
ка професионална 
ворност към

Имайки предвид обсто 
ятелството, че Власин
ските водоцентрали пре 
дставляват една от воде
щите стопански органи
зации в Сурдулишка об
щина, добрите стопан
ски резултати през първо
то полугодие на настоя 
щата година благоприят 
ствуват за успешно про
веждане на общата ико-' 
номическа стабилизация 
в общината. Прибавил! 
ли към това и фактът, 
че Власинските водоцен- 
трали в предстоящото си 
развитие предвиждат оЗДе 
по - голяма експлоатация 
на водните ресурси в те
зи краища (надзидаване 
на язовирната стена и 
увеличение на водоемко 
стта на Власинското езе 
ро, хващане и на остана 
литс потоци и малки ре
кички, подобно на Божи- 
шката и Любатската)) в 
тази част на СР Сърбия 
Власинските водопентра 
ли наистина са незаме
ним енергиен източник.

Ст Н.

часа
изпълнен до средата на 
май- При това рекордно
то производство в исто
рията на тази югославс
ка ВЕЦ е осъществено 
през месец март, когато 
са произведени над 70 
милиона киловатчаса еле
ктроенергия-

има нуждаПокрай тези обекти, ще 
започнат.да се строят и 
обекти, с които да се по
добри водоснабдяването се съдействува до значи- 
С изграждането на водо
провода Вучи дел — Звон 
ска баня, за който ще се

отго- 
трудовите С тези мероприятия ще

задължения. телна степен за спиране 
или намаляване на еро
зивните действия, а от 

370 000 друга страна ще се подо- 
разреши брй водоснабдяването на 

комунално-битов селищата.

От друга страна, краят 
на миналата и началото 
на тази година благоприя 
тствуваха

изразходват към 
динара, ще се 
важен 
проблем в този край-

за акумулира
не на големи количест
ва вода не само в язови
ра край Лисина, но и в 
самото изкуствено Вла- 
синско езеро. Водните за-

М. А.Следва да се отбележи, 
че Власинските водоцен 
трали през последните 
три години наистина пое 
тигат изключително доб
ри резултати: през 
година са били произведе 
ни над 324 милиона ки
ловатчаса електроенер
гия. Тази година е счита 
на за рекордна, понеже 
следващата година са би 
ли произведени 323 мили
она квч електрически 
ток. По всичко личеЩо 
обаче 1982 година ще бъ
де направена нова попра 
вка на рекорда и произ
водството ще достигне 
(според очакванията) ок-

В РАЗСАДНИКА НА ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БИСТЪР

Посадъчен материал 

за „Власина '82"
паси са доста големи, та
ка че производството на 
елекроенергия на пълен 
оборот ще продължи и 
през летните месеци.

1980

Следва да се напомни, 
че Власинските

Най-голямя количество от боровите и други 
видове фиданки, които ше бъдат засадени в Клису-' 
рско и Божишко. в рамките на съюзната младежка 
трудова акция „Власина 82”. са произведени в бис 
гьрокия разсадник на Горската секция в Боси 
леград-

водоце
нтрали са намалили и ра 
зходите по стопанисване- 
За първите 
на текущата година това 
намаление 
5,85 на сто- Само за пред 
ставителки
дствата са 
приблизително 75 на

месецатри
Инак, този разсадник е провъзгласен за най- 

добре уреден разсадник на територията на Горско
то хазайство във Враня.

НА СНИМКАТА: Специални лехи за производ
ство на фиданки на бор, смрика, молика и други 
видове иглолистни растения.

възлиза на

разходи сре- 
намалени за 

сто

В Драгевита ток — за Д« 

на републиката
Текст и снимки: К. Г

иа площ, че е отдалечено 
от Димитровград около 
30 километра, и че тере
нът е планинско-скалист и 
твърде тРУДИО ще се по- 

стълбоветс. Всичко

- И в това неелектрифицирано се 
община Димитровград за Деня на репуо- 

ликата ще светнат електрически круш и, 
осведомяват в димитровградската електРоР 
пределителна организация-

ло в
лагат
това в голяма степен по
скъпва работите. В 
крепа' на тези думи да 
кажем, че за да се елек
трифицира селото, ще бъ
де потребно да се взри
вят над 70 дупки, ще_ тря
бва да се построи

иод-

522 хиляди дина- 
Във финансирането 

„а обекта участвуват Об
щинската скупщина в
Димитровград и леите 
на Драговита с 23 /», „Еле
ктродистрибуция 0 Д

жаване иа средства) и
Републиканският Ф°ВД за

ляона иКакто бяхме осведоме
ни тези дни в димитров- 

„Електродис-
ра.

градската 
трибуция", работите вър-
ху електрифицирането на 
най-разлръсцатото село в 
общината са започнали в 

месец.

10 КВ
от 8,4мрежа в дължина 

км., 0,4 КВ мрежа в дъл- 
0т 12,6 км., както 

построят- 4 трафо-
жина 
и да се 
поста-

началото на този 
а според плана трябва да 

29 ноемврисвт,ршат до недостатъч-насърчаване
развитите краища с 

15% сред-

В електроразпреДелител-
пата 
ват чс 
предаден
определения срок.

т.г.
организация, обеща- 

обектът щс бъде 
иа употреба в

но
30%, от които

във вид иа 
се връща-

Конструкцията иа Фи' 
иансирането успешно е 

и сло-
елек-

кредитства 
без да

Трябва да се има на 
село,ВДсоето за^ма огром-

Доведена до края 
ред изчисленията 
трификацията на село Дра 
говита ще стрУва

Т. П.16 ми-
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ВУЧИ ДЕЛ
ПРЕД ЖЕТВАТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ЗА НАВРЕМЕННИ ПОДГОТОВКИ Село сговорнаито количество нафта и го 
риво за моторите предпр 
иети са мерки да се обез 

от 15 до 18 тона, 
колкото ще б-ьдат иеобхо 
дими да се прибере тазго 

реколта- 1

На територията на Сур- да изпълнят, 
дулишка община през За предстоящата 
настоялата година рекол ва и вършитба се разпо- 
та трябва да се прибе- лага със седем комбайни 
ре от 1140 хектара. При и осем вършачки. Повече 
ч-ова с пшеница за засети то от тях са в изправно 
670 ха, за 80 ха по-малко състояние, а повредените

се поправят, така че с от 
почването на жетвата и 
те ше бъдат годни за уп
отреба- Този

дружина“жет

печат

Ос- ви къщи, които са обза
ведени по-хубаво от мно- 

Впрочем 
още преди пристигане във 
Вучи дел хората в Звонпи 
и Ракита (села, през ко
ито трябва да се мине за 

пристигне във Вучи 
дел) ни осведомиха, че 
във Вучи дел живеят най- 
трудолгобивите хора в то
зи край-

дишцата 
вей това се предвижда съ 
вещание с частните сел
скостопански 
тели, които имат селско
стопанска 
(комбайни, 
жетварки и пр.) да се из
готви съвместен план 
прибиране на житото. Пла 
нът по прибиране иа жи
тото ще се утвърди в мс 
отците общности, за 
бъде навреме и качество 
но изпълнен.

понеже част 
селскостопански

от плана, градски.гоиите
производители през есен 
та, поради стечението на 
редица обстоятелства, не 
засяха тези площи. 

Последните

производи-
машинен

механизациянормални кли 
услови

парк при 
магични и други 
я е в състояние да прибе
ре реколтата за около ед

вършачки,
няколко да се>адни, вследствие летните 

горещини, жетвата набли ин месец. Това е съвсем
възможно, тъй като жет
вата в отделни райони на 
общината пристига 
тепенно, поради различ
ното надморско равнище- 

С оглед на недостатъчно

жава. В основната ор
ганизация на сдружения 
труд по селско стопанс
тво „Власина-продукт” по 
пастоящем се стягат тази 

успешно

дапос-
Във Вучи дел хората 

ВСИЧКО — и теле-»
Ст. И. имат

визори, и радио приемни
ци, и перални, и електри
чески печки, и 
най-модерни мебели, и ■ ■ - 
всичко, което имат хора
та в града, но и

важна задача
Здравко Милошев

КЛИСУРСКО ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ бани, и

ПОСТРОЯВАНЕ НА КОМУНАЛНО- 

БИТОВИ ОБЕКТИ
ВУЧИ ДЕЛ се 

на около 35 
от Бабушнича, а на око- 

15 километра от пе”- 
търа на. Дерекула — Звон 
ци. Децата на вучиделци 
ежедневно изминават по 
30 километра път 
за да отидат и да се за
върнат от централното 
училище в Звонци. А и 
техните бащи и майки по 
не по 2—3 пъти седмично, 
отиват в Звонци, за най- 
малки дреболии, които не 
винаги могат Да намерят 
в единствения магазин 
тяхното село. И не . 
мо заради покупки вучи
делци идват чак в Звонци, 
а буквално казано за 
ВСИЧКО, и то винаги 
пеш, защото до това село 
все още не отива автобус, 
а пък най-близката поща, 
местна канцелария, пазар, 
милиция, фотограф, боя
джия, воденица, автобус
на спирка, амбулатория, 
изкупвателен пункт за 
мляко, ковачница, дъско
резница, кръчма, валяви- 

• • се намират в Звон
ци. Но все пак, за раз
лика от всички други се
ла, не само в Бабушниш- 
ка община, в които жите 
лите постоянно намаля
ват, в село Вучи- дел те 
се увеличават!? Според ва. който между другото, 
преброяването на населе- каза: „Минах из цяла 
нието от 1971 година във 
Вучи дел са живеели 391 
жители, а в момента там 
живеят над 420 души, ко
ито изобщо не мислят ни-

намира 
километра нещо.

няматкоето мнозина 
чист въздух, хубава плани 
иска вода•■ •

ло

В центъра на Клисурс- 
кия край - Клисура - Де 
рвен извисяват ръст ново 
модерно 
бава здравна станция. Сна 
бдяването на 
ето със стоки от първа 
необходимост е доста до 
бре, а редовни рейсови 
линии поддържат 
транспортните 
ции от Враня и Босилег
рад.

Наистина чудни са тези 
вучиделци, защо-ф ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО 

ГОДИНИ УСПЕШНО СЕ РЕШАВАТ РЕ
ДИЦА ПРОБЛЕМИ

пеша, хора
то там всички като един 
казват, че селото си не 
биха сменили за 
един град на този 
Но не само на думи вучи-

училище и ху-
нито
свят-населени-край

Сурдулишка община об 
хваща осем селища: Кли
сура, Стрезимировци, Ко 
строшевци, Драинци, Да 
ля, Грознатовци, Сухин
дол и Колуница. Този кр
ай през последните две 
десетилетия доживя съ
щата съдба, която имат 
всички полупланински и 
планински селища 
лям отлив на млади хора, 
търсещи работа и засел
ващи със постоянно мес
тожителство в 
лените центрове в репуб
ликата и страната- Вслед 
ствие на това броят на 
населението намаля.

Клисурският тища има и до селищата 
Драинци и Кострошев- 
ци- Само миналата годи
на са били отделени 22,5 
милиона стари динара за 
поправката на междусе- 
лските пътища. В тази 
насока и занапред ще се 
отделят средства и гри
жи, за да стигне асфалт 
до всяко село-

в

делци са като един, те 
са такиви и на Дела: ко- 
гато през зимата трябва 
да се махне снягът от 
пътя към Звонци, такива 

' са през пролетта, когато 
трябва да се оре, такива 
са през лятото, когато се 
жъне, такива са и през 
есента, когато се прибиоа 
реколтата- И тъкмо зара
ди това хората в този 
край твърде често, кога
то трябва да се сдргокат 
за някоя работа казват: 
„Хайде да се сдружим 
като вучиделци"! За вучи 
делни наистина всички с 
гордост казват, че от тях 
по-сговорни в този край 
няма- Все пак може би 
най-добра оценка за хора 
та от Вучи дел даде един 
войник от близката заета

авто- воргацнза
са-

В плановете на местна
та общност и в плана по 
обществено 
ско развитие на Сурдули 
шка община До 1985 годи 
на окончателно трябва да 
се реши въпроса с елек
трификацията, като при 
това, основно ее подмени 
сегашната електроразпр 
еделителна мрежа. В Кли 
сура трябва да се пост
рои зала за културни це
ли, а също така и жили
щни сгради и други обе
кти. Запланувано е и от
криването на някои прои 
зводствени цехове, което 
ще доприносе за спиране 
на миграцията. Накрая 
да кажем, че прелестите 
иа този край мамят отсе- 
лилите се във вътрешнос 
тта и не е рядък случаят 
отново да се връщат тук. 
да строят нови домове, 
или стягат ^тарите. С ра
звитието на туризма в 
Сурдулишка община и 
Клисурският край ще до
живее значителен прог- 
рее. Тук е прочутият ма
настир в Паля от IX век, 
а има и други историчес 
ки паметници. С развити
ето на животновъдст
вото пък ще се 
благоприятни 
вки за стопанския напре
дък на цяло Клисурско.

икономиче-: /го-
Водоснабдяването в це

лия район е решено твъ
рде добре.

промиш- на хубова планинска во
да и мног{)бройни изво
ри, позволи на даселение 
то от всичките селища 
да построят водопроводи 
и да доведат вода до все 

Въпреки това, със съв- ки дом. Значителна пом 
местни сили на общнос
тта и населението, осо
бено през последните ня
колко години, жизнени
те условия в селищата от 
този край значително се 
подобриха. Преди всич
ко с изключение на три 
махали в Клисура („Гру- 
бина, Кебапова и Бохча- 
гова) всички селища са 
електрифицирани. Акция 
по електрификация и за 
тези три махали се води.
Материални средства са 
обезпечени, и то 85 на
сто от Самоуправителна допроводни мрежи, 
та общност по електрос- 
топанство и 15 на сто от. 
местната общност със сре

Изобилието

ца •
ощ на населението при 
прокоповане «а канали
те оказаха и войниците 
от граничните застави, -с 
които, местното населен
ие сътрудничи във всики 
области: комунално - би
тово строителство, кул- 

жи-турно-художествен 
вот, всенародна отбра
на и обществена самоза 
щита-
мрежа се изчислява на 
няколко десетки киломе 
тра, а още толкова дъл
жина имат и селските во

Югославия, бях и в чуж
бина, но хора, сговорни 
кауо вучиделци не съм 
срещнал ..."

Водопроводната

кога да напускат селото
И както започнахме та

ка и да приключим — мал 
ко са селата в нашия 
край, които могат да се 
похвалят, че миграцията 
при тях не съществува- 
Бабушнишка .община с то 
ва могат Да се похвалят 
единствено вучиделци, ко 
ито изглежда най-много 
обичат селото си, което 
както самите ни казаха, 

НИКО-

си.
— Абсурд, каква митра 

ция, та нали наскоро фор 
мирахме и първична пар
тийна организация, в коя
то в момента членуват 5 
члена, но котато наесен 
се завърнат' от печалба 
Всички наши другари пар 
тийната ни организация 
значително ще се увели
чи — каза Здравко Мило 
шев, секретар на първич
ната партийна организа
ция във Вучи дел.

_ ГА!
ьез да питаме някой раз

брахме от къде тези хуба

При това трябва да се 
изтъкне, че само общвд-

Вместното са- ската
общност по комунална 
дейност редовно дава по 

В този край на Сурду- зо на сто от средствата 
лингка община до голяма ^ за изграждането на пъти 
степен е решен и въпро- ща и мостове, 50. на сто 
са за пътищата: главното 
направление ' Сурдулица 
— Трън, Клисура — Стре 
зимировци, минаващо пр
ез -Клисурския край е ас ктите за водопроводи и 
фалтиран а асфалтови пъ- телефонна мрежа.

дствата на 
мооблагане-

самоуправителна

създадат
предпоста-

за електрификация и асфал 
тиране на пътища и 20 на ' 
сто от стойността на обе няма да напуснат

Ст. Н. Т. Петров
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\ ДИМИТРОВГРАД: НА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГО ДИНА В ОВО „Й. Б. ТИ ТОДЕВЕТИ ЮГОСЛАВСКИ
ХОРОВИ ТЪРЖЕСТВА

вени за Тито КРАЯ - НА УЧЕБНАТА ГОДИ 
ИЛИ 73 НА СТО

®ОТ ЗАПИСАНИТЕ 436 УЧЕНИКА НА 
НА С УСПЕХ СА ЗАВЪРШИЛИ 317

УЧАСТВУВАТ Т1А83ХОРОВЕНОТЕ
НА И ЧУЖБИНА

и ЦветнияПостигнатият успех през делно трябва да се изгьк- вай. Топола 
изминалата учебна годи- не, че учениците от че- дом. в-Белград• 
иа е по-добър от минала- твърти клас са организи- На края Да 
та година, изтъкна Милу- рали културно-забавна че записването на учени- 
тиц Ценков, директор на програма за гражданите ците в първи клас завър 
(ОВО) Образователнотвъз от Димитровград, посете- ши. Оформена е и 
питателната организация на доста добре. Направе- паралелка за метало-фр 
„й. Б. Тито" в Димитров- на е и еднодневна екскур- зисти и .метало-орусачи 
град. От 436, които са би- зия до Погановски мана- за първ път- 
ли записани от първи до стир, а всички заети в цг\ГГ'{Пх\1 оО 
четвърти клас, 317 или73 ОВО са посетили Крагуе- /|(!/ЬЬ /
на сто са завършили с по- --------------------------- --------------- ---------- -------- ------------
ложителна оценка. Особе
но трябва да се изтъкне, 
че в трети и четвърти 
клас от 52 ученика — 53 
са отлични. Всички отлич 
ни ученици са наградени, 
предимно с книги, от ко
ито една част са на бъл
гарски език. За успеха 
свидетелствуват и бройни

ид ТЪРЖЕСТВА 
НАШАТА СТРА- напомним

От 3 до 7
тояха деветнтеЮ^лавскГ»3 В Ни“ 
На тазгодишните

се със- 
хорови тържества, 

тържества участвуваха 18 
хорове от нашата страда и чужбина

Участвуха следните хорове: Хорът на вой
ниците от Нишка армейска област „Иван Го
ран Ковачич от Загреб, детският хор „Зорка" 
от Шаоац, „Велко Влахович” от Ниш, „Пела- 
гич от Баня лука, „Йосиф Маринкович” 

‘Зренянин, „Петър Зоранич"
„66 девойки” от Шабац, хорът да младите 
Д-р Воислав Вучкович” от Ниш, „Иво Дола 

Рибар от Белград, женският хор „25 май” от 
Скопие, АПЗ „Франце Прешен’’ от Кран Хо
рът от Сета — Франция, „Абрашевич” от’ Бел
град, „Бранко Кръсманович" от Белград 
„Станко Драгоевич" от Титоград, Женският 
хор на Дружеството на музикалните дейци от 
Битоля, Камерният хор от Бечей, 
хор „Аполо” от Великобритания, Младежката 
филхармония от Белград, тамбурашкият ор
кестър „Иван Горан Ковачич” от Загреб, Нищ- 
кият симфоничен оркестър.

една

А. Т.

Ч
УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧАОТ

от Задар, хорът
За осъществяването на един от основните 

конституционни принципи — обучението на 
роден език в училищата на българската на
родност през изтеклите 25 години на своето 
съществуване Заводът за издаване на учебни
ци и учебни помагала и пособия в Белград 
даде голям принос-

Тази твЪрде отговорна и деликатна зада
ча, ако се имат на предвид съществуващите 
затруднения във връзка с обезпечаването на 
специалисти за написване и изработка на 
учебници по някои специалности, Заводът ус
пешно изпълнява.

До юни на 1957 година за нуждите на 
училищата на българската народност в Юго
славия бяха отпечатани само 21 учебник, кои
то издадоха „Знание” и „Глас”. След създа
ването на Завода, той организира работата 
върху издаването на учебници, наръчници и 
др. литература необходима на учащите се-

През изтеклите 25 години Заводът пусна 
от печат 133 учебника и наръчника, които 
струват няколко десетки милиарда динара.

В тази задача Заводът за издаване на 
учебници в Белград не беше сам- От година 
на година, откак започна издаванета на учеб
ници и за училищата на българската народ
ност, все повече се разширяваше влиянието 
на обществено-политическите субекти, заинте
ресовани за подготвянето на качествени учеб
ници- Освен Просветния съвет в Сърбия, са- 
моуправителните общности за основно и сред-

Димитровгр адска, 
Босилеградока, Бабушцишка и Сурдулишка об
щини, напоследък в тази акция активно се 
включиха и съответните общности в Нишки 
и Южцоморавскн регион, както н издателство 
„Братство".

Разшири се значително кръга на хората, 
конто се занимават с написване, съставяне и 
превеждане на учебници и наръчници набъл- 
гарскц език, а видимо се подобри и работата 
върху езиковата редакция на изданията-

От друга страна, за разлика от първите 
учебници, днес учебниците за училищата от 
българската народност и в техническо отно
шение но нищо не осгъпват на тези на сър
бохърватски език.

Трябиа да се отбележи, че според съще
ствуващата учебна програма, не са издадени 
няколко оригинални учебника, тъй като с под-

,те дипломи които тази 
година са получили най- 
добрите ученици.

Дипломи „Вук Кара- 
джич” са получили:
ЗАНА НИКОЛОВА и ВИО 
ЛЕТА КОЛЕВА от 1У-1 и 
КАТЯ КАМЕНОВА и СЕР 
ГЕЙ ЛАЗАРОВ от №2 
клас, както и МИКА КО
СТОВ и ВАСКА ТАШКО
ВА от същия

„Аласови” дипломи са 
ГОРАН МАНО-

МЪЖКИЯТ

СУ-

На 3 юли в чест на 90-годишнината от 
рождението на другаря Тито бяха изпълнени 
песни за Тито.

Освен хорови песни в Нишката крепост, 
песни бяха изпълнени на историческия -Бубан, 
Каменишки вие и други исторически места 
град Ниш. Тази година се състоя и беседа 
на тема „Значението и ролята на песента в 
Народоосвободителната борба”, а също 
бяха водени и разговори за хоровото изкуст
во, самодейността в хоро'вото изкуство-

клас.
в

получили:
ИЛОВ, СЕРГЕЙ ЛАЗАРОВ, 
НИКОЛА СТОЯНОВ, МИ
КА КОСТОВ всичките от 
1У-2 клас.

Дипломи „.Никола Тес
ла” са получили: ГОРАН 
МАНОИЛОВ, СЕРГЕЙ ЛА
ЗАРОВ и МИКА КОСТОВ, 

„Светозар

така

Накрая може да се каже, че тазгодишни- 
наистина бяха твърдете хорови тържества 

богати и разнообразни.
Ст. Н.

дипломата 
Маркович” е получил НЕ- 
БОЙША ИВАНОВ. 

-Най-добър успех има че 
: клас 1У-1 със сре- 

оценка 4,4.7 и I V-2 със 
оценка 4,30). Най- 

ГОРАН

У \
образование вноБАБУШНИЦА

б стипендианти на
Тчтовия фг>”д

твърти 
дна '
средна
добър ученик е 
МАНОИЛОВ в четвърти 

СЛАДЖАНА РАНГЕ 
клас, ДРА-

в Ба- клас,
ЛОВА
ГАНА СТОЯНОВА във вто 

ДЕЯН МАНИЧ в
бушдашкГобщина'расте интересът за получа-

фонда възлиза на 121432 динар 
Инак Титовият 

деца на работници 
водители, създаден преди 
инициатива на мина Бор, е 
и приет, в

в трети

ри и 
първи клас-

подобрения ус
тави година успешно 

доста

Освен^оСГпГсГпро™

десетина го/Шни по 
нашироко внедрен

мех
са реализирани и

активности. Органидруги
зирамо е ознаменуваното 
деня на училището, ацялата страни ОТ"

В ДИМИТРОВГРАД
УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕВ ОСНОВНО готовката иа оригиналните издания върви по- 

трудно. Що се касае до преводите на учебни
ци, наръчници, и др. спомагателна литература, 
може да се каже, че върви съвсем добре. 
Преведените учебници излизат почти едновре
менно с изданията па сърбохърватски език, и 
всяка промяна па учебника на сърбохърват
ски’ сс последва от съответна програма и в 
учебника на бъгарски език, съгласно учебния 
план ш програма.

, Като належащ проблем в настоящия мо- ' 
меит е липсата па достатъчен брой подготве
ни специалисти за написване или съставяне 
па учебници за профилирано образование, по 
и той наскоро ще се разреши.

Драгутни Ранковнч

Най - добри С УС11ЕЛ— ДОРИ 94,85 ИЛ СТО

преведе- 
клас, на по- 

изпит са оста 
кла-

НА ЗАВЪРШИЛИТЕ
„Мокранян". За 

ученическите 
и 70

ВИСОК. ПРОЦЕНТ
в ОСНОВНО училище „Мо

йга ПияДе" в Димитров
град от 1397 ученика, 
което число влизат и уче-
ниците в отделенията в
Цялата община, на 
на учебната година е ог 
личен успех са завършили 
437 ученика или 51 Н 
сто. С мцоеЪ добър. УС12^
има 312 ученика, добри 
и задоволителен Ус**?* са 
постигнали също

дипломи 
работа в
секции са връчени 
похвали.

Обща взето» според ду
мите на директора на ос
новното училище в Дими 
тровгра«ч, Васил Николов, 
тазгодишният успех е по- 
добър от миналата

ници. трима са
ПО-ГОЛЯМми в

правителеи
,,али 37, а повтарят 
са 32 учеииии.

Най-добър Успех
от първи клас. 

и цялостно 
програма,

ОСНОВНОТО
„ спечелили 14 
Вук Караджич , 

„Спартак” и 2-

имат
края учениците 

С такъв успех
реализираната
учениците 
училище са 
дипломи „
2 дипломи

ГОДИ-
,от иа-

А. Т.

288 уче-
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НА МТА „ПИРОТ 82"НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ БРИГАДИРИТЕ
Бригадирско лято '82

В ДИМИТРОВГРАД СА 
НА БРИГАДИРИТЕ

Делове" отекват от бригадирска песенВ ХОД ПОДГОТОВКИТЕ
п

Тези дни полите иа Вц- 
длич ехтят от бригадир- 
оки песни- Твърдият тер
ен, който досега 
не бе обработвам, се пре
върна в площадка, върху 
която стотици бригадири 

страна 
в ме

Бригадата „Братство и 

единство“ на анцията 

„Сисак ’82“

никога

' Г; МК.
от Цялата наша 
през това лято само 
стцостта „Долове”, иаД 
село Каменица, ще залес- 

200 хек

Чъ.
I

Г) 1 шаят ПЛОЩ ОТ около 
тара — е борови фидаи- * ^"

ГГ,Щки-насам на бригадата ще бъде ор 
бригада ганизирана и акция за ур 

еждане на терена около 
новия хотел в Звоцци.

Първата смяна на Съю
зната младежка трудова 
акция „Пирот" 82” вече 

дойдоха 
младежи и довойки от вто 

ксргто ще 
започнатата

От един месец 
бригадирите от 
ха „Братство и единство 
от Димитровград се под- 
готовят за акцията „Сисак 
82'’.' Вече е уточнен 
ъкът на бригадите, 
то ще участвуват в акцн 
ята. Те два пъти седмич
но провеждат бригади- 

събрания, а всяка

■«*

Г» <■ щси замина, но
спнс
кои- рата, смяна 

продължат 
работа, а след тях ще. до
йде третата смяна... И та 
ка, една след друга, това 
лято по баирите на Видл- 

работят 18 бригади 
или общо около 900 мла
дежи и девойки от цяла
та наша братска страна.

През изминалата сед
мица посетихме бригади 
рпте в село Каменица и 
там, в местността „Доло
ве”, побеседвахме с тях:

Инак, тази година иа 
акцията „Сисак 82" ще 

45 бригадири, 
младе-

‘ш

заминат
от това число 30 
жи и 15 девойки. Брига
дата заминава за Сисак 

8 юли вечерта.

*/ ' щ 'реки
неделя провеждат акции.

залесяване иа го от ТемерииН. Чирич от Земун и Н. Йовановичич щеили по
то, с което ни посрещна
ха каменичани и изобщо 

целия този край. Мисля 
че този край е много кра 
сив, но му липсва преди 
всичко път.

лини, или пък уреждане единството меж-вото и 
ду бригадирите. Тук раб
отят младежи и девойки 

към

Вкомунални обекти.на
врамките на подготовката всичкичислящи се 

наши народи и народнос
ти, а живеем като задру 
жно семейство.. Ето 
ример тук, в село Камени 
ца, живеят хора от бълга
рската народност, но аз 
направо съм трогната 
гостоприемността им, въ- 
пречки че в селото живеят 
почти само остаряли ли-

НЕВЕНА ЙОВАНОВИЧ 
от Темерин: — Аз съм 
„стара” бригадирка, за- 

е четвъртата

нап
МИЛИСАВ СТАИЧ, от 

Любовия: — Теренът е 
доста твърд, но ние еже- 

преизпълняваме 
годи-

щото това 
ми акция, а имам 19 годи 
ни. Много ми харесва ва
шият край, но мисля
възможностите,

отдневно
нормите- Вече две 
ни съм „абониран” на уд- че

които съарнически значки, желая 
и от тази акция да зане
са една. Възхитен съм от 
вашия край, а още пове
че от гостоприемните хо-

ществуват, когато става 
дума за селския туризъм, 
изобщо не са използува

на-
НЕБОЙША ЧИРИЧ, от 

БригадирскиятЗемун:
живот, пропит с братство ни- Когато става дума за 
и единство, с приятелст- живота в самата бригада 
во, ми прави истинско за- — доволна съм от всичко, 
доволство- Никога 
да забравя възхищение-

ра-
РАДМИЛА ДРАГОЙЛО 

ВИЧ, от Шабац: — Най- 
много ми харесва браст-

няма
А. Т. — Т. П.

Любов, наречена нови гори
(РЕПОРТАЖ)

Съюзната младежка трудова акция 
„Власина 82” е само една от. многобройни- 
те младежки трудови акции, на които мла
достта на сттраната влява своя труд в об
щия поток -на социалистическото строител
ство- Все пак има тя свои отличителни бе
лези: тук край брега на Власинското езеро 
(изкуствен язовир) преди три десетилетия 
също е ехтяла бригадирока песен: изграж
дана е била ВЕЦ Власина - - • Тази прием
ственост на младите, сякаш е още едно по
твърждение, че младостта е винаги една и 
съща: с песен на уста, с открйто сърце за 
братството и единството, с твърдата реши
мост да върви неотклонно по Титовия път- 
И същите песни ехтят: „Друже Тйто, ний 
ти даваме обет, че по Твоя път ще крачим 
занапред..

Тази песен ни посрещна в синора на 
Колуница, където младите бригадири от 
много наши градове, въпреки че работят 
само шест бригади, от 18 юни превръщат 
голините и пустеещите места в" прекрасни 
борови и смърчови гори. Казахме „от мно
го градове”, а шест бригади, не случайно- 
За*Дото най-добрата бригада „Фериалец" е 
съставена от младежи и девойки от 20 гра
дове в републиката: Белград, Нови Сад, Ру- 
ма, Костолац, Шабац, Валево, Сурдули- 
ца ... Въпреки това: всичките са като едно- 
Тяхната сплотеност най-Добре се отчита с 
ежедневното преизпълнение на -нормата със 
70 на сто- А за братството и единството Жи- 
ворад Павлович, Даница Бабович, Саша 
Дункович от тази бригада казват, че е пул
сиращата жила на живот сред младите и 
че всичките са една общност, чийто ос-но-

дир в първа смяна. Най-възрастният е Илия - 
Клаич, пенсионер от Жабляк. Преди целц 
три десетилетия той е участвувал като бри
гадир-строител на Власинските централи. 
Сякаш самият е една приемственост-

Малцина са, които за пръв път идват 
тук. Мнозина от тях вече са накичили гър
дите си с ударнически значки от предиш
ни трудови акции. На въпросД какво най- 
миого ги привлича, та почти всяка година

може

вен стремеж е: да дадат повече от себе си.
Този състезателен дух са поели и оста

налите: младежката бригада „Шиме Куре- 
лич" от Раб, „Никодие Стоянович — Татко” 
от Житораджа, ..Шайкашки партизани” от 
Жабляк, „11 април” от Нови Белград, „Вера 
йоюич” от Скопие ... Общо 311 бригадири, 
чиято песен разтръсва синора на Колуница 
и Лисац в Клисурско и Божишко. Най-бла- 
городната надпревара (кой повече пот ще 
пролее и ще облагороди по-големи пустеещи 
площи), надпреварата в труд и песен ехти в 
крайграничната местност, ся-каш бърза да 
оповести, че югославската младеж е една 
мишца-за съзидателен труд, заредена с 
енергия, която се отчита в ежедновно пре
изпълнение на процентите.

Налице са и резултатите: залесени са 
157, а окопани 80 хектара- Средното преиз
пълнение на нормата е около 56 
Всички бригади са провъзгласени за удар
ни. Вече казахме ч& най-добрата 
ка трудова е бригадата „Фериалец”, а 
петите й е младежката бригада „11 април" 
от Нови Белград с преизпълнение на нор
мата от над 68 ма сто.

Бригадирската надпревара е излъчила 
и най-добрите. Между тях са: Юриша Ма
рийко, Неда Пафталан и Мануела Додинич 
От Раб, сестрите Ваня и Весна Веселинович 
от Житораджа, Драган Пакич, Антон йова
нович, Александър Милошев 07-. Жабал, Све
тозар Буич, Миланка Талич, Миодраг Пав
лович от Нови Белград, Горанчо Веселинов 
от Скопие и много други ...

Единадесетгодишния.т Горанчо Весели
нов е едновременно и най-младият брига-

откликват на някоя трудова акция, 
би думите на всички може да обобщим в 
следното: „Извънредното другарство, искрено 
то братство и единство, любовта на млади
те към труда и към всичко, което сплотява, 
облагородява, издига духа. Това е и песен
та, и вечерите край лагерния огън, чувство
то, че даваш свой принос за издигане на 
материалното благосъстояние на родината, 
че живееш пълноценно .. Много са при-на сто-
чините, които мамят младите на трудовите 
акцигг всеки бригадир носи в себе си тай
ната заЩо е дошъл на акцията- Тази смяна 
достойно се показа. Няма съмнение, че и 
втората смяна — младите от Осиек, Кача- 
ник (Косово), Шентюр, Трешневка, Чачак и 
Крагуевац, че и третата — от Бач, Пешче- 
ннца. (Македония) Палилула, Косйерич и 
Мало Църниче, със същия ентусиазъм, със 
същата любов ще залесяват голините в та
зи част на Републиката- Общо около 900 
бригадири — и хиляда- хектара голини. А 
израстващите гори ще полюшват върхари 
и ще разказват за тези весели бригадирски 
дни, както плискащите вълни разказват за 
труда преди три десетилетия...

младеж-
п°

Стефан Николов
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В ОВО „йосип БРОЗ ТИ ТО” в
АКЦИЯТА .,НАЙ-Д0БЪРУ?1ЕНВИ ДИМИТРОВГРАД УСПЕШНО

ПРИКЛЮЧИ Творчески награден 
конкурс на списание 

„Мост”
ЗА ДА НАСЪРЧИ й стимулира творческата ра 

бота на творците от българската народност в Югос 
лавия в областта на литературата, науката й публи 
цистиката, списание „Мост" обявява; традиционен 
творчески награден конкурс за 1982 год. за следни 
те видове и жанрове: стихотворение, разказ, но»е 
ла, есе, научна статия и публистиеска стати». За 
За посочените видове и жанрове се предвиждат сл 
едните награди:

Провъзгласени победителите
И тази учебна ^_ година 

Секретариатът. на Учени
ческата общност и Пред
седателството на Училищ 
ната конференция 
ССМ.в ОВО „йосип Броз 
Тито” в Димитровград ор 
ганнзираха акцията „Най- 
добър ученик, паралелка 
и -клас”. На края на вто
рото полугодие бяха су-

бойша Иванов (156 
ки).

Излъчени са и най-доб- 
рибте класове. За най-до
бър клас в училището е 
провъзгласен 1У-1 
Второто

. точ

на ю*. да
клас- 

място спечели

СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награда 1000 дин.

800 „ШВЙЯИЯЯ"В(| С. Лазаров : втора
трета „ 

РАЗКАЗ 
първа награда 
втора 
трета „ 

НОВЕЛА 
първа награда

СЛАДЖАНА 
ВА и в 
СЕРГЕЙ

,,:■ 700РАНГЕЛО- 
четвърти клас — 

ЛАЗАРОВ. Учи-
1! Й2600 дин. 

2300 „ 
1800 „

телският съвет .Не Се е съ
гласил единствено с про
възгласяването на най-до- 
одня ученик в четвърти 
клас и за най-добър уче
ник в този клас е провъ
згласил ГОРАН МАНОИ- 
ЛОВ.

Ето и най-добрите десет 
ученика в тази 
Сергей Лазаров (220

>»
‘1С. Рангелова Ш3000 ДИН. 

2500 „
2000 „

втора
трета 

ЕСЕ
първа награда 3000 дин. 
втора „ 2500 „
трета „ 2000 „

НАУЧНА СТАТИЯ
3000 ДИН. 
2500 „
2000 „

1

Д. Стоянова
■

мирани резултатите и про 
възгласени победителите.

Според утвърдените в
началото «а акцията кри ки), Сладжана Рангелова
терии, за най-добри уче- (196), КаТя Каменова
ншщ през .учебната 1981/ (196), Горан Маноилов г , _
/82 година са провъзгла- (194), Горан Зарков (172) Г- 3арков

-Л ййп КЛас ~ ГС> МиРяяа Дончева (168), Ка 1У-2 клас, третото 
РАН ЗАРКОВ във втори Тя Димитрова (163), Бо- Ш-2 клас, четвъртото
клас — ДРАГАНА СТОЯ- рис Петров (158), Дими- П-6 клас и т-н.
НОВА, в трети клас — тър Ставров (157) и Не-

акция: 
точ-

«-
първа награда
втора 
трета
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА
СТАТИЯ

■а

2100 дин- 
1800 „
1500 „

1. Право на участие в творческия награден 
списание „Мост" имат всички гражда-

2. Творбите, предложени за награда, трябва 
да са написани на български език — по възможно
ст на пишеща машина раздел тройка или Четливо 
на ръка — и Да имат обозначение (шифра). Автор» 
торите доставят на Редакцията по три екземпляра 
от всяка творба, а името на автора трябва Да сло
жат в отделен затворен плик, върху който трябва 
да е написано същото обозначение (шифра), което 
стои на предложената творба за награда.

3. Изборът на темата е свободен- Препоръ
чително е участниците в конкурса с научни и пуб- 
лицистически статии да посветят необходимото вни

йосип

първа награда 
втора 
трета

»,
т.

конкурс на 
ни на СФРЮ.СЛЕД ПЪРВИЯ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ, В ОЦ 

„ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД

Има още свободни места
Вторият срок за запис- 

специал- ваие в средните училища
ще започне на 25 и - те ■ 
свърши на 27 август 1982 
година.

Първият срок за запис
ване в .средните училища 
завърши. .На 28, 29 и 30 
юни в образователния пен 
тър „Иван Караиванов”в 
Босилеград се записаха 
411 ученика или 71 наето 
от заплануваното’ число 
ученици. Тъй като е 
планувано тук да се запи
шат 576 ученика, 
значи, че в 
ското 
останали 
ста.

нието е -следно: в природ
но-техническата 
ност има още 13 свободни
места, в правовата специ- 

химичес-алност — 15, в 
ката специалност — 5 (в 
тези специалности се по
лучава IV степен образо
вание) и 
делската 
степен на 
още
(записал се е само 
ученик!). В четвърти 
свободни 
химическата (7) и в при
родно - техническата спе
циалност (19). Свободни 

няма в правовата

м. я.
МАЛКИ СЪВЕТИ мание на 90-годишнината от рождението на

статии на неговотоБроз Тито и посветят своите 
епохално революционно дело. Това могат да нап
равят и участници с други жанрове, доколкото тво 
рческцте им възможности позволяват да създадат 
художествени произведения, съответствуващи на 
личността и делото на Тито.

4. Обемът на научните и публицистическн- 
те статшг може да бъде най-много до 20 страници 
на пишеща машина.

5. Последен срок за доставяне на творбите 
на Творческия награден конкурс на „Мост" за 1982 
год. е 30-тн окотомврц т. г. на адрес: ИЗДАТЕЛС
ТВО „БРАТСТВО" ЗА ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС НА 
„МОСТ”, Кей 29. декември бр. 8 18 000 НИШ.

Резултатите ще бъдат съобщени чрез вест
ник „Братство".

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

в зидаро-дърво- 
специалност (Ш 

образование)
31 свободно място 

един

за- За помощ в 

кухнятатова
босилеграД- 

средно училище са 
свободни 165 ме клас 

има в * Замразеното ме
со се слага в пещта, 
след като напълно 
се размрази (2—6 ча 
са на температура в 
стаята, в зависимост 

големината на 
парчето). Ако «е са 
направи така, 
то ще се изпече от
вън, а
остане съвсем 
чено.

места
Ето и прегледа на сво

бодните места по класове:
40, въвв първи клас —

— 44 свободни ме* места
специалност.. втори 

ст>5 В трети клас положе От

месоОБЩНОСТ НА ИЗ- 
В НИШ обявяваСЪВЕТЪТ НА ТРУДОВАТА 

ДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО отвътре ще 
непе-

Конкурс
работно място 

вест- 
отцо-

профе- 
или живо-

за попълване на вакантно
ИН МЕМОРИАМ

На 14 юли 1982 г. се иавършават 25 годи
ни от смъртта на скъпия ни баща и съпруг

ник 
шение. или полувисша 

.—• графика1. Да имат висша 
сионална поДг°т°вка 
лис; Павле В. Тодоров

2. Да знаят българския ™"/К“еН проверка 
Всички кайЯВДати подлежат на 

на знанията и способ документи се
Молбиде с необхоД д „убликуване- •

представят в срок от Братство”- Молби с

—-ЯЬЯГвлгелз»* ■,о"ииш-

от с. Каменица
който трагично загуби своя живот на 32 
дини. Неговият образ винаги ще пазим в на
шите сърца-

ОПЕЧАЛЕНИ:
син Драгиша, дъщеря Стани- 

славка и съпруга Наталиято на

СТРАНИЦА 11
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Весела странична

ХУМОРЕСКА

П1|'Ш1ш1а'Л\ Думит >

и думата „кълна се . Домъчня ми! 
Моля Ти, и огипцй си.

Послушах я- А какво друго можах 
да сторя, когато за други думи не 
знаех, пито пък шях да ги измислям/ 

Не й се обаждах цял месец. В края 
ПИСМО

. -____.'К.

Обичам те
— Застаряло — отговори тя. 

мери нови думи!
Ами, това е абсолютно точно!
— Тъпо — отвърна тя- — 

трябва да произвежда нови думи.
А ако това с мен ие се случва.
_ Значи, че истински пе обичаш

Всичкото това е примитивен, стандаР1 
тен речите. За минутка мога да ги 
изброя безброй примери: скъпа моя 
обичана, любима, обожавам те, 1Ле по 
лудея зя теб, ти си най-добрата жегта 

мога да живея без теб 
празно без теб, ие мога 

мечтая 
целуна

казах и. — На-

Ночна более Лбовта
на втория месен получих 

,. В него бе написано:
Драги мой- Любов моя! Ооичам те 

обожавам, ше полудея без тео. Къде 
си’ Не мога да живея без тео! Ги сг 

света. Кълна ти

01
нея-

Оди мойега приятеля Тодора из Буспли- 
град пред некой дън доби писмо, ока ме 
век да га понавидим, млого се разболел. И 
едну вечер я му усчука на врата. Гледам бая- 
Тоше га сосем уфитил>ил, пребледел кико кръ* 
па, извива се по одеветат жив да та ожалеиеш- 
Перуника, жена му, напрнносцла млого ми- 
рудийе, налага га, разтрьлуйе га, вари му 
йове, па му — плаче- Вндо дека нема боже 
помози, па с Перунику, едън отуд едън одовуд 
та одведемо Тодора у болннцуту-

На с.абайле стану, рано да ватам аутобу- 
сат, а он етети га Тодор улази кико росан 
зайец- Зарадува се що се йе приятелят толко 
брже опраил и разману да си идем- Развръза- 
мо ЩО било, кико било, кико Че биде, та до 
мрак. Легомо си и понема малко Перуника 
успища: недай Манчо , че умре Тодор. Шо да 
чинимо, куде да се девамо, пай га надигомо 
та у болницуту. Насабале йош слънце не ог 
реяло Тоше прави каве на шпоретат- Ай, май 

киква йе тая более, преко- 
йе. Тай

чо-
най-добрия човек па 
се _ никой, освен теб не ми е по
требен! Не мога да живея без теб, цс 

дишам, мисля само на тео
по-скоро! Прегръщам

на света, пе 
всичко ми е
да диша, мисля само на те 
кога ше те видя. прегърна, 
твой, само твой... Шаблон, и ако по* 

застарял и бракувай

и мечмога Да
тая Дя те видя 
те, любля те, Твоя. сам° твоя.. •

Побързах при нея- Когато ми от 
вори вратата, казех:

— Обичам те • • • _
— Наистина ли. скъпи. каза тг 

— Това е най хубавото 
кажеш!

б.
ча

вечезволиш _ _
— Не зная какво да кажа рекох 

— Даже и в речника няма други ду 
обичам, кълна ти се, и ме прегърна, 

което еи можал да мими. А аз 
те обичам!

— Да. шях да забравя • •.
— трябваше да спомена

те
каза (Интерпреглед)

тя замислено

Опасения за 

хората и нещата
МЪДРИ мисли

За истинатастара,ка му
ноч умила, а прекодън му

добло загледува бая-Тошу и видо дека йе
И бил

нища не
дън
човек болан ама инатът му не дава- 

навечер залегнуамо и Т 
Пай га одведомо у болницу,

на човека 
епохаБЯЛА КНИГА

Напътствие за ползуване на детеР 
женти "в политикатд.

КАВАЛЕР
Човек, който е запомнил рождена 

та дата на жена си. а забравил годи 
ната-
ДЪРЖАВНИК

Политик, който мисли за седващи 
те поколения, но не и за следващите 
избори.
ГЕРОИЗЪМ

Присъщо на мъж, който пази жена 
си от други мъже, но не и от самия 
себе си.

Истината принадлежи 
заблуждението — на неговата 

ГЬОТЕТоше пайсам прав а„приумира •
насабале он си пръска Ьитйе- Тека целу не- 
делю. Да работи у предузече у ночну смену 
нема да ми йе чудно. Да га йе натиенула 
кърска работа та ночно време да се лекуйе, а 
дъньам да работи айде и де, а он йе пензио- 

печес кокошйе и едну гра-

Бъди приятел на истината до мъче 
ничество. но не бъди неин защитник 
до нетърпимост- ПИТАГОР

&
Думите на истината^са^поости.нер и има само _

дину. И греота да ле, помисли си да йе Тоше 
закасал нещо с акълат-

Ама човекът закасал само със здравйето, с 
бил здрав. И прав бил. ГЬините док-

Всяка истина се разкрива с вре
мето-акълат си

турйе узимаю къмто 300 илядарЬе за дежур
ство за йедну ноч, и он човекат гледа да им 
отвори работу Да не речу узимаю незарабо- 
тено. И да не речу — и за доктурйе да йе. 
млого йе.

МЕНАНДЪР

Истината без труд ще се защити
сама-

ЦИЦЕРОН

лг СЪОБЩЕНИЕш
Съобщаваме на читателите, че поради ко

лективната почивка на редколегията, следва
щият брой на вестник „Братство" ще излез- 
на 20 август 1982 година*
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