
рРЯ-тстВо С указ на президента 
■а СФРЮ
ари 1975 г. 
сгво „Братство*' е у до 
стоено с Орден брат- 

и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
его на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

от 14 февру 
Издател-

' ВЕСТНИК НА бЪЛГАРСКЛГА НАРОДНОСТ В Св>Р ЮГОСЛАВИЯ *

20 АПРИЛ 1979 905 ★ ГОДИНА XX ★ ЦЕНА 2,00 ДИН.

РЕГИОНИТЕ И ОБЩИНИТЕ
В неделя на 15 април

ГОТОВИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ 

НА ЩАФЕТАТА
Котострофажно земетресение 

е Черни Геро
На 20, 21 и 22 април Ща

фета на младостта 
родните

ме ще пристигнат районни
те щафети и от 
организации в общината. На 
тържествения народен ми
тинг за делото на другаря 
Тито ще говори Джордже 
Симич,
на синдикатите. От 
твото ще бъде 
приветствена телеграма до 
другар* Тито.

Щафетата щс нощува в за
водите га „Тигър”, където 
културно-хужественото дру
жество „Младост” ще даде 
пригодна програма.

На следващия ден, сутрин 
та в 7,45 часа Съюзната ща
фета ще продължи своя 
маршрут за Димитровград, 
Пирот и Ниш.

с всена- 
честитки и добри 

пожелания ДО другаря Ти
то по случай 87-и я му рож
ден ден ще мине през об
щините на Южноморавски 
и Нишки регион. Трудещите 
се и гражданите, младежта, 
пионерите и граничарите се 
готвят тържествено да 
срещнат Щафетата, 
символизира нашето брат
ство и единство, самоуправ
ление и единение.

трудовите НАД 100 ДУШИ ЗАГИНАЛИ И МНОГО РАНЕНИ. — НАЙ-МНО
ГО ПОСТРАДАХА ГРАДОВЕТЕ УЛЦИП, БАР, БУДВА, КОТОР, ПЕТРО- 
ВАЦ ТИВАТ, ХЕРЦЕГ-НОВИ, РИСАН, ВИРПАЗАР И МНОГИ ДРУГИ 
МЕСТА. — ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ НЯКОИ ОТ ПОСТРАДАЛИ
ТЕ КРАИЩА. — ПРИСТИГА СОЛИДАРНА ПОМОЩ ОТ ВСИЧКИ КРА
ИЩА НА СТРАНАТАпредседател на ОС

тържес 
изпратен а

На 15 април, в неделя, в 
7 часа и 20 минути СР чер
на гора бе сполетяна от ка
тастрофално земетресие, от 
което повече от сто души 
са убити и над седем стотик 
са ранени. Силата на тру- 
ста е била катастрофална: 
9 градуса по 12-степениата 
скала на Рихтер. Това е най 
-силният труст 
страна през последните 70 
години!

винаги се изявяваше в подо 
бни случаи и този път ще 
дойде до израз. Всички на
роди и народности, всички 
републики и автономни об
ласти трябва да помогнат 
на черногорския народ по- 
лесно Да преодолее трудно 
стите. Убеден съм, че те ще 
направят всесърдно това, та
ка че няма да бъде под 
въпрос материалната по
мощ. Но човешките жертви 
не могат да се възвърнат. 
Много семейства доживяха 
трагедия: никой не може да 
им навакса загубите. Но 
поне да им облекчим траге 
дията. . ."

Същият ден пострадалите 
краища посети и председа
телят на Съюзния изпълни
телен съвет Веселин Джура- 
нович, както и най-висшите

първи притекоха на помощ. 
Не изостанаха и щабовете 
на териториалната отбрана, 
г:а гражданската защита, 
здравните организации и 
други.

По негодните за употреба 
пътища, по море и със са
молети започнаха да приети 
гат медицински екипи, хра
на, вода, облекло, палатки, 
лекарства и други необходи 
ми материали за пострада
лото население. Не изоста
на нито едно кътче в стра
ната, нито една организация 
и гражданин да не даде и 
предложи своя помощ: кръв 
облекло, парична помощ, да
ване на приют на останали
те без подслон и прочее.

Катастрофата в Черна го
ра има широки размери. 
Във вътрешността на репу 
бликата са разорени цели 
селища, а много семейства 
са претърпели и човешки 
жертви.

На следващия Ден вече 
започна да пристига помощ 
и от други държави. Първи 
се обадиха хуманитерните 
организации от Швейцария- 
Помощ бе предложена и от 
Обединените нации, от Ав
стрия, Западна Германия, 
Австралия и много други 
страни.

по-
КОяТО

В СУРДУЛИЦА НА 
20 АПРИЛ ВЕЧЕРТА в нашата

От Враня през Владичин 
хан Щафетата ще пристиг
не на 20 април вечерта в 
Сурдулица, където

Разорени са до основи 
много стопански, обществе
ни, туристически и частни 
обекти. В първия ден на 
бедствието населението ос
тана без подслон, храна, во 
да, електрически ток и дру
ги най-необходими потреб
ности. Пътищата и ж. п. ли
пите са разорени, а също

ДИМИТРОВГРАД — НА 
22 В 8 ЧАСАще нощу 

ва. Гражданите й младежта 
готвят за тържествено 

посрещане и изпращане на 
Щафетата. След пристигане
то й в 16,40 часа ще се със
тои тържествен митинг, на 
който ще говори председа
телят на ОК на ССМ Дра
ган Ристич. Щафетата ще но 

в ООСТ „5. септем-

се
В утринните часове на 22 

април, точно в 8,15 часа. Об
ществено-политическите ор
ганизации в общината орга
низират тържестевно посре 
щане и изпращане на Щафе 
тата. На площад Освобожде 
ние ще се състои масов на
роден митинг, на който ще 
говори Цанко Кстов, предсе 
дател на ОК на ССМ в Ди
митровград.

Населението от българска 
та народност в Югославия 
и този път ще изрази своята 
безгранична обич към дру
гаря Тито, революцията и 
братството и единството ма 
сплотените югославски на-

щува
ври” в Бело поле.

Културно-художествените 
дружества „Първа май” и 
„Ром” от Сурдулица ще пре 
дадат и разнообразна про
грама.

Преди Съюзната щафета в 
центъра на Сурдулица ще 
пристигнат и 20 щафети от 
местните обзшости и органи- 
заците на сдружения труд.

роди и иароднети.
Тази година Щафетата на 

с всенародните 
Тито

Докато трустовете продъл 
жават да разтърсват земни 
те пластове, населението ор 
ганизнрано се бори срещу 
стихията, храбро и без па
ника при пълната солидар
ност на цялата страна. За 
раз? верите на стихията 
вори и фактът, че в постра
далата част на Републиката 
над 80 хиляди или 80 на сто 
от населението са останали 
без домове, я идентифицира 
ни са няд 100 жеотви и по
вече стотици тежко или ле
ко повредени.

младостта
поздрави до другаря 
минава в знак па ознамену
ването на великите истори
чески юбилеи: 60-годишпи- 
ната от създаването на 
ЮКП — СЮК, СКОЮ и ре- 

синдикати.

Е БОСИЛЕГРАД НА 
21 СУТРИНТА държавни и партийни ръко

водители на СР Черна гора.
От първите минути след 

катастрофата цялата страна 
бе на крак. Започна се с ор 
гаиизиране па помощ във 
всички републики, автоно
мни области, общини, реги
они, трудови организации. 
И този път честите на ЮНА

така и летищата, пристани
щата и други 

Президентът па Републп- 
който тези дни преби 

Игало, веднага

обекти. го-
вол юционпитс
Тя минава и в дните след 
катастрофалното земетресе
ние в крайбрежната област 
на Черна гора, когато па
шите народи и народности 
на дело показват своята со
лидарност, единение, брат
ство и единство.

Населението от Босиле- 
градска община в Божица 
поема щафетпата палка от 
младежта на Сурдулишка 
община. В Босилеград ще 
пристигнат и четири месгии 
щафети: от районите на 
Любата, Лисина и Тлъмино 

— грани ча
на Босиле-

ката,
ваваше в 
посети пострадалите краища 
и в изявлеиито си между 
другото каза:

„Считам, че па всекиго 
трябва да бъде яС1Ю, че со 
лидарността, кодто у Помощ от регионите 

и общините
насСт. Ст.и от младежите 

ри. В центъра 
град ще се състои народен 
митинг, I а който ще говори 

ОК на СКС Юбмей на партията, 

СКОЮ н революции 

ините синдикати 

(1919-1979)

секретарят на 
Гоне Григоров.

а такива има над 200 души 
още в първия ден след ката 
строфата предложиха да да
дат кръв за пострадалите. 
Щабът за отбр:*т от приро 
дни бедствия даде помощ 
от 10 хиляди динара. Вси
чки трудови организации в 
общината са приели реше
ние да дадат по еднодневна 
заработка, сума която въз
лиза над 5 милиона динара. 
Пр-т.п в общината реагира 
щабът за гражданска защи-

Веднага след катастрофа
та във всички общини на 
Южноморавски и Нишки 
регион започна организира
на акция по събиране на по
мощ за пострадалите в Чер 
на гора. Тази помощ се да
ва в медицински екипи, 
кръп и кръвта плазма, па 
латки, храна, минерална по
да, пари и друго. Акцията 
по събиране па помощ е в 
П'ЬЛС.11 ход.

Димитровград, 
кръводарители в общината,

Босилеградскиге младежи 
към 10 часа ше предадат 
Щафетата На своите друга
ри от Цъпна Трава на Вла- 

Промая-сина

БАБУШНИЦА — НА 
21 АПРИЛ ВЕЧЕРТА

Пристигането на Щафета 
на младостта в Бабушмица 
е предвидено за 21 април в 
19,20 часа. По същото вре

(На 3 стр.) Всички (3 стр.)



ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

__________ ХЕРЦЕГ НОВИ

ПОЧИНА АЖУРО ПУЦАР Разговорите Тито
КарильоАПРИЛ В БЕЛГРАДНА 12

ОСъДС! * * Д' МсЧ;С 11чвап и
иай-заслужнлите борци па югославското

и 1 „ най-близките дългогодишни ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУ «Р"(а°”м “креова- 
“ИКЛТА и мс „а мира, независимостта

дишиа * ьминца.
иалиаа»11СТО от заиш 

за '«леи на
Един от

волюцнонно движение 
трудннцн на другаря Тнто

^лед
ри, опна изоран

иа л-пчп, и чия го раоо 
делегат

., И |ЩЦ.царилата М|л-
да учаешувае дълбока скръб съобщи 

ваме, че в Белград почина 
другаря»' Джуро Пуцар 
Стари, един от наи-заслужп 
лнте борци па югославското 

работничес

кото 
от нос! а и лсрна партияга 

цеговипа.
героичната борба па ра- 

Оотпнческага 
всички народи и па] юди ос 
ти от Босна и Херцеговина, 

Босненска

класа и па
революционно

движение н най-близки
те дългогодишни сътруднн- 
ци на другаря Тито, 

Народен герой н юкак па 
социалистическия труд, из
тъкнат революционер 
ядата на най-старите кому 
писти в югославското работ 
ческо движение, дълго годи 
шен предвоенен 
лен ръководител и заточе
ник в монархическите затво
ри, един от изтъкнатите ор 
ганизатори на народоосвобо 
дителното движение и ръко 
водител на партийната орга

к< I
а специално от 
крайна през Атародоосвобо- 
днтолката борба и револю
цията тясно с свързана с 
името иа Джуро нуцар — 
Стари. Гой с организатор 
и ръководител ли въстание 
1о и тази част иа 
страна. 
иълия»а 
порим функции. Бил е сек
ретар на областен комитет 
п политически секретар па 
Покрайниския комитет 
ЮК11 за Босна и Херцего
вина. На първото заседание 
па А13Н0Ю бива избран за 
негов съветник, а I а второ 
то за член иа Председател
ството.

След освобождението Джу 
ро Пуцар заема високи нар 
тийии и държавни функции 
в Републиката'и Федераци
ята. Същевременно е под
председател на Президиума 
па конституционната скуп
щина иа Югославия и пръв 
председател иа Президиума 
па Босна и Херцеговина,

На учредителния кокгрес 
на КП на Босна и Херцего
вина в 1948 година бива из 
бран за секретар па Цен
тралния комитет на КП иа 
Босна и Херцеговина; па Пс 
тия конгрес на ЮКП за 
кандидат 
бюро на ЦК на ЮКП; на 
Шестия, Седмия и Осмия 
конгрес за член на ЦК и на 
Изпълнителния комитет на 
ЦК на СюК, и на Петия 
пленум па ЦК на СЮК.

Идейно устойчив и вина 
ги последователен на револ 
юционния конкурс иа ЮКП, 
относно на СЮК, на Тито- 
вия път в изграждането на 
социализма в нашата стра 
на на

от пле

напипа
синдика-. През войната из

реди ца гай-отто-

С. Каршп.о и
и изграждането на по-спра- 
ведливи политически и ико 
номически 
света.

Президентът Тито и Сан
тяго Карильо изразиха задо 
волство от все по-широкото 
сътрудничество между Юго 
славид и Испания и задъл 
бочапагето на приятелство
то между народите в двете 
страни, за което голям при 
нос дава и дългогодишното 
приятелско близко сътруд
ничество между Съюза на 
югославските комунисти и 
Комунистическата партия 

на Испания, което е пропи
то с взаимно разбирателство 
и уважение.

В разговора участвуваха 
председателят на ЦК на СК 
га Черна гора Войо Сързен 
тич, членът на Председател 
ството на ЦК на СЮК д-р 
Александър Гърличков и др. 
личности.

низания и органите на на- 
в Босна и

12 април т.г. генералния 
па КП па Испания

панаролката власт секретар 
Сантяго Карильо и води с не 
го но-дълъг сърдечен и при 
ятелски разговор.

Сантяго Карильо запозна 
другаря Тито с 
на своята партия па актуал 
ните въпроси по развитието 

Исиаггия и в работничес

отношения в

Изявление нв президента Тито
Президентът на Републиката Йосшх Броз Ти- 

члена иа Съвета на фе-
гледищата

то, по случай смъртта на 
дерацнята Джура Пуцар — Стари, даде следното 
изявление: на

,Дълбоко ме трогна вестта за смърта на Джу
ра Пуцар — Стари, моя сътрудник н съратник от 
времето на нелегалната работа, тежките дни на На- 
родоосвободителната борба и следвоенния период 
на изграждане на нашата социалистическа самоу- 
правнтелна общност. Тази вест тъжно 
цялата ни страна.

Като млад работник, Джуро Пуцар постъпи
което беше

кого движение.
В рамките на разговора 

за международните пробле
ми президентът Тито отдел 
но говори за подготовката 
па предстоящото заседание 
па необвързаните страни и 
във връзка с това за дейно
стта на Югославия касоче 
ма към последователно осъ 
ществяване на принципите 
и политиката на необвързва 
пето.

Обсъдени са и Въпросите 
за обстановката и актуал- 
иите проблеми в света, за 
сегашните конфликти и

отекна в

в нашето революционно движение, 
и си остана една от най-изтъкнатнте личности. По 
време на борбата за интересите и правата на ра
ботническата класа и през дългите години прека
рани в затворите на монархическа Югославия, 
Джуро Пуцар се изгради в изтъкнат партиен ра
ботник, последователен революционер и способен 
Ръководител на нашата партия- Запознах го като 
непримирим противник на опортюнизма, сектан- 
ството и фракцнонерството и неуморим борец за 
чистотата на нашите революционни цели.

член 'на Полит

Джуро Пуцар беше изтъкнат организатор на 
въстанието, велик поборник на братството и един
ството и равноправието на нашите народи и народ
ности, творец на социалистическите самоуправи- 
телни отношения и последователен борец за един
ството на Съюза на югославските комунисти. С 
една дума, своя живот вгради в нашата революция 
и в нейните придобивки. Неговата смърт е голяма 
загуба за народите на Босна и Херцеговина, за 
Съюза на югославските комунисти и за цялата на
ша социалистическа общност, на чието развитие 
и напредък даде огромен принос. В нашето дви
жение ще остане трайно неговото революционно 
дело.”

ОТ ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯТА В ССИП

Великобъягарскитв 

твзиси без промянасамоуправителни ос
нови, другарят Джуро Пу- 
цар — Стари беше пепоколе 
бим и упорит борец на на
шата партия за интересите 
на работническата класа, за 
развитието на югославското 
единение върху 
иа пълно равноправие, брат 
ство и единство г а 
наши народи и народности, 
републики и автономни об 
ласти, за опазване и 
витие иа придобивките га 
НОБ и

На състоялата се в мина 
лия петък редовна прес
конференция в Съюзния се
кретариат на външните ра
боти в Белград, официални 
ят представител Светислав 
Вуйович даде отговор на 
повече въпроси.

На въпроса може ли да 
каже нещо за интервюто на 
члена на Политбюро на ЦК 

Българската КП Цола 
Драгойчева, която

е предала българската 
телевизия па 5 и 6 април, а 
което се отнася за откоше 
нието между Българня н 
Югославия. Вуйович 
следния отговор:

да бъдат побудите на висо 
кия партиен функционер от 
съседна България, в днеш
но време да изнася твърде
ния, че не съществува маке 
донски народ, относно 
македонците са българи.

Упоритото отричане и при 
свояване на македонския, на 
род посочва на непромене
ните претенции към СФРЮ, 
което е противоположно на 
повече пъти изразените же 
лания от българската 

за добри отношения-

основитеХерцеговина, член иа най- 
висшите ръководства 
СЮК и СФРю, член на Съ 
вета па Федерацията — 
Джуро Пуцар — Стари по
чина на 80-годишна възраст.

Другарят Пуцар от най- 
рани
към организираното работ
ническо движение на Юго
славия и стана привърже
ник на неговия 
нен авангард. 3 
СКОЮ е приет в 1920, г« 
ЮКП през 1922 година. Из 
ключителна храброст, 
отрицание и изтрайност и 
плодотворна 
политическа активност про
явява още от ранния пред
военен период като синди
кален функционер и нелега 
лен партиен борец 
буржоазната 
и полицейската

на всички
че

раз-■ИСТНИИ НА ВЪЛГАР- 
СПАТА НАРОДНОСТ В 

ОФ* ЮГОСЛАВИЯ социалистическата 
революция, за необвързана- 
та политика па СФРю, за 
конструктивното и 
правно

младини пристъпва
Иммм всеки ■•тъй

Урижда редакционна равно-
сътрудничество в 

международното работническо И

паиалагид
Директор

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Главен и отговорен 

редактор
СТОЯН СТАНКОВ

Няколкореволюцио- 
а члена на пътикомунистическо дви- стражение. на

Делото па 
ботиика комуниста, ра 

металик Джуро 
Пуцар — Стари трайно е 
вградено в целокупните ре 
?Ж,цион.Ри постижения ма 
ЮКП и СЮК и във всички 
течения ка машата социали 
етическа самоуправителиа 
общност. Като изключително 
честен и скромен и голям 
хуманист, отдал и горещ бо 
рец, изтраел и непоколебим 
революционер и последовате 
леи комунист, той ще остане 
яя ТъЛ _пРимеР как трябва 
да се борим за осъществя
ваме идеалите и целите на 
работническата класа. за 
свобода, напредък и бъде
щето на своята страна.

себе Без оглед на такива изказ 
вания
ни на разпоредбите ка Зак 
лючителния документ 
Хелзинки,
те и трайни интереси 
народите в двете страни и 
които отрицателно влияят 

югсолавско-българските
отношения. Югославия
своя страна и в бъдеще ще 
полага усилия за развитие 
на добросъседски 
нист и сътрудничество с НР 
Българи^

даде които са против-Техмкчееки рвдантор 
БОГДАН НИНОЛОВ 

Телефони: директор — 
4в-454, Реданция 52-751 

Годишен абонамент 100, 
а полугодишен 50 

динара
Текуща сметна 

6500-603-9529
СДН — Ниш 

Печатница „Вум Карвд- 
*****, Ст. Пауиеаич 

ЛА Т1 — Ляв

партийна и
от„Макар, че 

пат с
не съм запоз- 

интегралния текст на 
интервюто га члена на По 
литбюро на ЦК на Българ- 
ската

на дългосрочни-
на

срещу
експлоатация 

диктатура 
в борбата против фракцио- 
нерството в партията и 
работата за омасовяване на 
партийните и синдикалните 

— най-напред 
в Хърватско и Войводина, 
а сетне и в Босна и Херце 
говина. Преди войната 
че пъти е затварян и измъ-

11дкомунистическа 
тия Цола Драгойчева 
б7,лгарската

пар- 
пред 

телевизия за 
Да конста-

от
в

Съжаление мога отиоше-
организации тирам, че тя и 

изказ
с този СВОЙ 

ната- 
известните ве- 

тезиси.
е какви могат

Шл. т и пие настоява
спорните проблеми да се 
преодоляват, като изхожда 
винаги от

потвърждава иМ 8 тък развивапове
ликобългарски
Неразбираемо своите принцип

ни становища.”
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Светли1ЛСМПСМ I исторически дати

ЮЬИЛЬИ НА ПЛРТИЯТА, СКОЮ И РЕВОЛЮЦИО- 

ННИТЕ СИНДИКАТИ (1919-1979)
Тези дни навършават лп ^ *
на Югославската комунистич™теа°поСъЗДаВа'

Работническата клам пратия _ 
народности — „а !“"а югославски-
С-кюза на югославскятЮЦИОНИИТе син

нето 
авангард на ш всички краища на стра- ската младеж в страната.

Конференцията се прове- 
иоединителниЯт конгрес леда на 10 октомври 1919 го 

представлява преломен мо- дина в Загреб. Така се съз- 
менг в историята на юго- давала организацията на 
славското работническо дви югославската комуиистиче- 
жение. На него бива създа ска младеж, 
пммп «?]РСТВена революци- Учредителната конферен- 
Т ппипоИИЧеСКа партия- ция слага основите за обеди
омен п тВ?ггч“ч^я революци' няваие на създадените до- 
мр В наше вре" тогава комунистически мла-
Гт1тУт иШИ° пР°Дължава дежки организации и групи. 
Тн/п^ югославските ко Избран е временен цеитра- 
' у ,сти> леи отбор и секретариат, ка

то изпълнителен орган на 
същия със седалище в За
греб. Избраното ръковод
ство е имало за задача да 
Ръководи акциите до прове 
ждаието на първия конгрес! 
на СКОЮ, на който оконча

телно ще бъде създадена ор 
ганизацидта на Съюза на 
югославската комунистиче
ска младеж.

Първият 
СКОЮ се провежда в 1920 
година, от 10 до 14 юни в 
Белград, 
пред провеждане на Втори я 
конгрес на ЮКП във Вуко-

те народи и народности —' 
дикати и на Съюза 
ска младеж. Тези 
един преломен етап 
Югославия-

конгрес на

непосредственоОБЕДИНИТЕЛНИЯТ 
КОНГРЕС НА СРПЮ (к) политическата

на на власт от стра 
Работническата класа. 

Новосъздадената партия ос- 
Реакционното буржо- 

Л31-.0 геподехво в Кралство- 
ТО на Съроите, хърватите и 
словенците и 
оорра срещу

вар.Почин за обединение на 
борбата на работническата 
класа на Югославия и за 
сплотяване на прогресивни
те работнически партии да
ват през 1918 година работ
ническите организации от 
Босна и Херцеговина. Тази 
инициатива всесърдно при
ема ръковдетвото на Сръб
ската социалдемократиече- 
ска пратиЯ- В началото' на 
1919 година Ръководството 
на сръбската пратия повик
ва останалите социалдемо
кратически партии на до
говор за обединение.

За обединение на плитиче 
ските и синдикалните орга 
низации веднага се изясня 
ват Социалдемократическа
та партия на Далмация, 
Югославският комунистиче
ски пелагичевски съюз и со
циалдемократическите орга
низации в Македония и 
Черна гора.

С това било постигнато 
принципно съгласие за обе
динение на работническото 
движение в югославските 
земи. Запчва и подготовка 
та за обединение на синди
калното движение. Пости
гнат е договор веднага след 
партийния конгрес да се 
проведе и учредителен кон
грес на синдикатите, а деле 
гатите на двата конгреса да 
бъдат главно едни и съши 
хора.

Обединителният конгрес 
на социалдемократическите 
партии и организации се 
състоя в Белград от 20 до 
23 април 1919 година в хо
тел „Славия" на днешния 
площад „Димитрие Туцо- 
вич”. На това място днес се 
издига новопостроеният хо
тел „Славия". В работата на 
конгреса взимат участие 432 
делегати 
на работническото движе
ние от цялата страна с из
ключение на Словения- 

Най-важният 
на конгреса били Основите 
на обединението. С приема
нето на този документ е 
създадена единна политиче
ска организация на работни 

название СО

Още от началото си орга 
революционно 

на югославската
низираното 
движение 
младеж стъпва в първите 
бойни редове в борбата про 
тив буржоазията, ненародни 
те режими и ренегатите на 
работническото движение.

призива 
него.

Конгресът приема
на

ОБЕДИНИТЕЛНИЯТ 
КОНГРЕС НА 

СИНДИКАТИТЕ
реше-

ние партията да пристъпи 
Към Лениновия Грети кому 
нистически интернационал.

ьтор документ приет 
Обединителния 
Практическата 
програма. В него се предви
ждала дългосрчна борба за 
реформи и се изнасяли, де
мократичните

Веднага след завършване 
от на партийният конгрес за- 

коигрес е почва Обединителният кон- 
акционна

Подготвил: Стоян Станков

ДИМИТРОВГРАД

Програмата за чествуване на 

Първи май предвижда 

многобройни манифестации

политически 
и икономически цели на ра
ботническата класа, в резо
люцията за аграрния въпрос 
се търси премахване на фе- 
удалните остатъци и безпла 
тко разделяне на земята на 
селяните. С .отделна резолю 
цня» конгресът привествува 
руската и унгарската рево-

Общинският съвет на Съ
юза ка синдикатите в Дими 
тровград, обнародва Програ 
ма за чествуване на празни 
ка на труда — Първи май. 
Според тази програма 
предвиждат 
спортни манифестации, тъР 
жества и културно-художес 
твени изяви.

том ври тази година когато 
ще бъдат провъзгласени по 
бедителите.

Организациите на синди
ката от 23 до 30 април ще 
организират трудови акции 
по уреждане на града.

люции и осъжда контраре- 
волюционната дейност иа 
югславската буржоази 
щу Съветска Русия и 
ската комуна.

Трет документ бил Уста
вът на новосъздадената пар 
тия. В него се подчертава; 
че СРПЮ (к) е единна пар
тия. а не съюз на партии и 
че това единство се изявява 
в съвместния конгрес и Пар 
тийния съвет, като центра
лен ръководен орган.

Много значително място 
в решенията на конгреса е 
дадено на партийния печат. 
За целта е гласуван и отде
лен документ — Организа
ция на партийния печат. По 
това време СРПЮ (к) изда
ва повече вестници: „Радий 
чке новине" в Белград и а 
Осиек, „Истина” в Загрео, 
„Глас слободе” в Сараево■и

я сре 
Унгар се

многобройни

В навечерието на праз
ника на 30 април в органи 
зациите и предприятията 
ще се проведат тържестве
ни събрания, а в Центъра 
за културата се предвижда 
тържествено събрание 
което ще бъдат 
първомайските награди 
заслужили граждани _ 
щината.

От 15 април започнаха ра 
игри, 
всяка

Ф. Филипович
ботническо-спортните 
които традиционно 
година се провеждат меж
ду организациите на сдру
жения труд във футбол, бас 
кетбол, волейбол, 
стрелчество и други спор
тни дисциплини. Работниче 
ско—спортните 
приключат към края на ок

грес на югославските синди
кати. С това бива създаде
но единно синдикално рабо
тническо движение. За ръко 

бива избра I- 
работнически 

съвет (вече) на

на
връченишахмат,воден орган 

Централен 
синдикален 
Югославия- Конгресът при
ема решенията иа Обедини 

конгрес ка партията,

на
в об-

щеигри Б. Н.

телен
а всички партийни вестни
ци същевременно били и 
синдикални органи. Помощ от регионите 

и общинитеКОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ЖЕНИТЕ СОЦИАЛИСТИ 

(КОМУНИСТИ)
ДР-Конгресът приема отделна 

срещу огранича
ла демократичните 

особено
резолюция 
ването
човешки свободи, а

политическото и ико 
потисничество 

класа и

представители днага се пристъпи към Съби 
помощ. Акцията 

раздвижиха общик-
(От 1 стр.)

та който прие конкретните 
мероприятия за 
мощ.

Цялото население от общи 
пата със скръб прие вестта 
за трагедията в Черна гора 
п изрази своята солидарно- 

пострадалите и готов
ността си да помогне.

По време иа провеждане 
конгрес раие на 

първи
ският щаб по шажданска 
защита и Червеният кръст. 
Започна се със събиране на 
одеяла и парична фомощ. 
Трудовите колективи са при 
звани от своите фондове да 
отделят за помощ и по един 
личен доход от всеки зает. 
Горската секция в Босиле
град изпрати един камион 
строителен материал.

Обединителния 
партията се провежда и 

конференция иа жените со
циалисти (комунисти). Кон
ференцията приема свои 
Устав и избира Централен 
секретариат иа югославски
те жени социалисти (кому
нисти).

масрещу
ИОМЛЧССКОТО 
на работническата 
бедните градски и

,1аЕдинИ°т най-големите мро
блеми в новосъздадена;а
държава е бил 'пациопални- 
«т въпрос. Но последният с 
бил само мимоходом спомо. 
наван на конгреса и съвсем 
погрешно поставен. Пржла
била всъшност буржоазната 
теория за троимег:ния иа- 
под на една югославска 
ция съРби. хървати и сло
венци) За македпците, чер- венцик а ^ М10сюлманитс

нации

па пръва по-документ
±0 1СКИ

слоеве.

ческата класа с 
ЦИАЛИСТИЧЕСКА РАБОТ
НИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 
ЮГОСЛАВИЯ (КОМУНИ
СТИ) — съкратено СРПЮ 
(к). Това е било първобит
ното пазва» ие на ЮКП, от
носно на днешния Съюз па 
югославските комунисти. На 
Вуковарския конгрес в 1921) 
г. СРПЮ (к) приема назва
нието ЮКП. Втората 
ма Ос/ овите на обединение
то съдържала общите ста
новища от програмата на 
Сръбската социалдемократи
ческа партия за стойността 
ма капитализма, класовата 
борба и за социалистическо
то строителство. В третата 
част на Основите се кош 

'капитализмъ1

ст с

МЛАДЕЖКОТО И 
СКОЮВСКО ДВИЖЕНИЕ ВеднагаБабушиица.

след земетресението заседа
ва общинският щаб за граж 
дамска защита, който пабе- 
ляза първите мероприятия 
за оказване помощ па насе- 

Чериа гора. До- 
кръводарители

Сурдулица. — Общинският 
п»аб за гражданска защита в 
Сурдулица ведкага след зе
метресението заседава и да
де препоръка основните ор
ганизации в комуната да 
окажат първа помощ на по
страдалото 
черногорското 
Членовете на Щаба посети
ха всички основни организа
ции ка сдружения труд, а 
иа съвместно заседание с 
техни представители и чле
новете на Политическия 
актив приеха решение орга 
инзнрана акция на солидар
ност да се раздвижи 
всички среди 
шка община.

световна 
п Югосла- 
от силно 
вълнение, 

обеди иеио-

ПърватаСлед 
война младежта 

с захваната
на

вияреволюционно
Под влиямис па
то работническото движение
и създаването ма СРПЮ (Ю. 
"„-голямата част от рабо
тническата и интелектуална 
та младеж възприема кому 
„истическите идеи и ревошо 
ииопиа ориеитиролка. Още 
през 1919 година в много 
места са основани местни
комунистически младежки 
организации.

ТТпедставителите на кому
нистическата младеж реша- 
пат да свикат сво„ отделна 
конференция. "а к°яТО дес'>,1[ 

,тишю да се обедини в 
единен фронт комупистиче

леиието в 
броволните 
са готови да дадат кръв във 
всеки момент, а пялото на- 
селегие да изпрати парична 

материална помощ.'

моторните 
като 
говорело.

нс ссотделничаст население на 
коайбоежие.На края конгресът избира 

Централен партиен съвет 
и КОЙТО влизат май и-
“ькматитс ръкошдми март»;

«де-ма^ич; Жив 
ТОПМи°Г

и друга 
Тези дни акцията продължа 

в местните общности и вва
трудовите организации.

Босилеград. — Човешките 
жертви и материалните за
губи следствие на земетре
сението в Черна гора тро
шаха и жителите па Босилс 
градска община. И тук ве-

ко
пич, 
Владимир Чопич,

Ц5"Йп,апеи ^секретар е из- 
бпан Филип ФилииовиЧо В 
Централния и ''“енопс про- 
наброявал 31 ле ..астъпе-порционалю „или

статирало, че 
е навлезъл в последната с 
фаза па развитие, в епоха
та «а сциалките революции 
и създаването на комунисти 
ческо общество. Затова но 
вата партия се изясиява 
определя за завземане

във 
иа Сурдулн-

на СТРАНИЦА 3
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СЪОБЩЕНИЯ ВИА ПЪТНИТЕЯЯкГоВШИНАРЕВОЛЮЦИЯ —АКЦИЯ „ТИТО -ПОПУЛЯРНАТАвбележка

мла щс ЬЪДЕ 
шжглвсй ПЪ1Я 
ацоплигАД — 
ЛЙиАЙА

МИР Наекоро ново 

местно
самооблагане?

Бабушничани 

първи в региона
Участъкът от Регно’

иосилс-
Д»0

пнлаого
град —■ ЦрДУлиЦй 
ЖДУ вОСИЛС1р“Д 
сшш с *тьРиОАО асфал

в УОЩШИР

лггтяг
!ГГ.«ГГ.2Г

първо място 13 регио-
об ТОЧКИ ог 

Оливсра 
от ос

ее отТ&ш ДНИ учащите 
миуиншшка оощииа лоста* 

завидни резултати, па 
и ниш ре-

1» ДН‘

шахахомо шосе 
та. И макар, че ие е 
много отдавна 
тирано, то се 
ра в много лошо със
тояние. Сега то прили 
ча на релефна геогра 
фска карта с всички 
видове релефни фор- 

многобройните ду
пки имат диаметър и 
до 50 см, а дълбочина 
15 — 20 см, при Дъж
дове са по-малки или 
по-големи оарн и езер
ца, има възвишения! 
неравншш, храпави и 
пропаднали асфалтш» 
платна и части покри
ти с камъни и земя, иа 
днали от стръмния 
орят-

цричшште 
то състояние на това 

повече. Обек-

съчедлото се
Гишето съревнование

счЛО дч чии 
от Ъаоу-

ра на
иа. тя спечеш»
1)ЬЗМОЖ1ШТО 
Ж1ШКОВИЧ, ученичка 
пойното училище „иаи ло а 
рноар" а Ьаоушница сс кл.1 
спра па трето място с (Н 
точки, а Мимица Цашшвич, 
ученичка от основното учи
лище „Младост" иъи Велико 
Боппппн ео класира ма чет- 
върто мдсто в региона с ьг 

За пето място напо- 
ще се съревновават Го

ран Милошсвич от основно
то училище „Младост” в 
Любераджа и Мария Живко 
пич от Ниш, зшцото имат 
но равно спечелени точки.

Учасииците в акцията „1и 
мир”,

Г1с»асфал
нами- че новото ме- 

бъде в пари
1СМа
— представителите 
шнншка оощина постигнаха 
двоен успех: победиха и в 
групата за средношколци 
и в групата за пионери.

ь групата, в кодто се със
тезаваха средношколци, ра
ботници н представители 
селската младеж — 
бави резултати постигна от
борът на Ьаоушница. 1ой 
спечели оощо 522 точки, сле 
дван от Ниш с 28/, Алекси- 
нац с 270 точки и така на
татък. В поотделното класи
ране редоследът е следният: 
първо място спечели Соня 
Мнловаиович, която и мина
лата година високо се кла
сира в тази акция- Соня Ми 
ловаиович спечели 71 точка. 
На второ място се класира 
Ивица Йоцич, с 69 точки, иа 

миналогодишната

/2. опит показа■4г Досегашният 
самооблагане ще трябва да

. П * изтеклите седем години посредством 
Комуналац*3 а н”о и режийната група при

Самоуправителната общяост за „ътипщ са „острс>
с„„ 65 км пъти.да с твъРДа настилка, на 80 км е 
трасиран лт.тя, направени са десетина надлези и 
подлези и 4 моста

стно

ми;
113

пай-*У-

точкп.
во

общности, но все пак са по 
стигнати забележителни ре
зултати 
пътните 
ната.

От 1974 година до днес 
иърво фондът, а сетне съз
дадената 
общност за местни и некате 
горизирани пътища в общи 

посредством „Комука- 
лац” и по-късно режийната 
група, са построили 65 ки
лометра и 40 метра твъРД 
коловоз, на 80 км са извър- 
шеги изкопните работи, из
градени са 4 моста и така 
нататък. Ако се има пред 
вид, че до завеждането на 
.местно самооблагане 
строеж на пътшца са били 
изградени само 33 киломе
тра пътища с твърда настил 
ка, не може.м напълно да 
бъдем доволги от изпълне
нието на самооблагането, за- 
щото до края на 1979 годи
на би трябвало да бъдат за
вършени още 81 км пътища 
от четвърти разряд

ен станали са и средства от 
3 361 000 динара, достатъчни 
да се построят 20 км пъти
ща, но ще останат незавър
шени 61 км пътища от че
твърти разряд- Дкес в Бабу- 
шнишка община има 36 км 
асфалтови пътища, а преди 
въвеждането на местно са
мооблагане имаше 21 кило1- 
метър.

С организирането на ново 
местно самооблагане, при 
наличието ка солидна меха
низация, с която разполага 
Самоуправителната общно
ст за пътшца, ще може да 
се направи много в подобре 
нието на пътните съобще
ния в общината.

От друга страна ако се 
въвежда ново местно самоо
благане ще 
се създаде малка организа
ция на сдружения труд за 
пътки строежи, тъй като 
самоуправителната общност 
за пътни съобщения има до 
ора механизация-

1сзи дни оощилската кол

иищциС1уиТи
ферсици» пи 

с*Ъ'оЗ н
скупщина в цаоушпмца оо- 
съдила изпълнението иа мс- 

самооолагасс за пъ*

в подобрението яа 
съобщения в общи

революция 
или шампионат на знанието, 
както го наричаме, тази го- 

пости шаха

за лошо то С1ПОГО
тища в оощипага, изведено 
|цусди / годили, пзхождаики 
ог лотреоите -за подоорение 
па пътите съоощения в оо 
щипа та и тъй като друг на
чин за разрешаването му 
нс съществуваше, е гай-ши- 
рока акция к- всичкх-х ооще 
ствено-гюлитически сили ос- 
ше въледсло седемгодишно

шосе са 
тивна, е 
а големи 
земя и камъни от стръ 
мннд бряг, който 
спуска под прав 
по цялата дължина на

наистинасвличането
количества

самоуправителнадина
по-добри резултати от мина
лата година. Очаква се да 
постигнат добри резултати 
и иа републиканското сърсв 
нованце.

трето
второкласирана състезател
ка в републиканското състе 
зание Бисерка Потич с 64

се натаЪГЬЛ

пътя.
Най-много повреди

ха шосето тежките ка
миони и строителните 
машини на „Хидротех- 
ника”, която построи 
акумулационното езеро 
в Лисина. Това е вто
рата, може би и най- 
голяма причина. Но, и 
тя е обективна-езерото 
е обект от извънредно 
голямо значение за еле 
ктростопанството и по 
стродването му беше 
нужно.

Лошидт път предиз
виква разни повреди 
при автомобилите, ав
тобусите и камионите, 
съкращава времетраене 
то им и влошава пъту 
ването на хората. Прд- 
ки последствия от то 
ва чувствуват стопан
ството и туризмът а 
от там и общината ка 
то цдло. Ако към това 
прибавим факта, че то 
зи път е главната (през 
зимата и единствена) 
връзка на Босилеград 
с вътрешността 
страната, ясно е, че 
незабавно трдбва да се 
поправи.

точки и ти.
В акцията 

ЛЮЦИд
постигнаха и учениците от 
основните училища.

От 14 отбори, които уча
ствуваха в състезанието в 
Ниш, отборът на Бабушница 
спечели първо място. На 
второ място се класира от 
борът на град Ниш, на тре
то — Пирот.

Голяма заслуга за досега
шния успех, без съмнение, 
се пада и на преподаватели
те, които са помогнали иа 
своите трудолюбиви учени
ци в тази хубава акция да 
се издигнат по-високо от сво 
ите съученици от другите 
общини в Нишки регион.

„Тито — рево- 
мир" голям успех

место самооолахапе раз
пределено и парични суми и 
материал — ч процента въР* 

кадастралиид доход 
за селскостопански произво
дители 2 процента вър- 
лу д 111-11Шя до/ъч^л, 1.а заехте 
Е. 1 1рО.\1111ХП1С1ШС 1 1 а И ХХЗВЬИ* 
етиаиекихе дсциосхИ. 
гака всеки трудоспосооен 
член в местните оощности 
оише задължен да даде по-
О ТрУДОДХ-И ГОДИхИИО.

основна цел пр1-1 завежда 
него на седемгодишното .ме
стно самооолагане беше да 
се изградят пътища от вто
ри, трети и четвърти раз- 
РяД-

ху
на

М. А.

БОСИЛЕГРАД

Кое е (не) възможно?
През миналата седмица по 

инициатива ка Междуобщии 
ския правозащитник по са
моуправление в Босилеград 
се водиха разговори 
връзка с някои спорни и 
недостатъчно ясни въпроси 
възникващи в прилагането 
ка статутите на някои от 
общинските самоуправител- 
ни общности на интересите. 
В разговорите взеха участие 
председателите на Скушци- 
ните и на изпълнителните 
съвети ка общностите на ин
тересите, както и секрета
рите им, ръководителите на

обществено-политическите 
организации и на Общинска
та скупщина и заместник — 
републиканския правозащи
тник по самоуправление ка 
СР Сръбия.

Един от спорните въпроси 
беше: дали две и повече са- 
моуправителни общности на 
интересите 
общ секретар? Беше отгово
рено че могат ако са за то 
ва съгласни обществено-по
литическите организации в 
общиката и ако така

Свеждайки равносметката 
за провеждането на тазивъв
ооемна акция, оеше отчет
но, че и покрай многото за
труднения и известки про
пуски в работата, акцията е 
дала големи положителни 
резултати и беше раздвиже
на инициатива за въвежда
не на ново местно самообла 
гане. При това беше подчер 
тано, че новото местно са
мооблагане би трябвало да 
се разпредели в парични 
износи, тъй като от досега
шния опит е установено, че 
е нецелесъобразно да се 
въвежда и в трудодни. 
Именно, в някои местни об 
щности се е случвало да не 
се обезпечат достатъчно ра- 
ооткици, конто да обслуж
ват механизацията и това е 

до поскъпване 
на строителните работи и 
застои в акцията. Освен 
ва някои местни общно
сти не са изпълнили 
те задължения, така 
били 
то ка

могат да имат

на

е ре
гулирано със статутите на 
общностите на интересите. 
В случая обаче, в статутите 
е записано, че всяка общно
ст има свой секретар. При 
избирането, едно лице е из
брано за секретар ка три 
самоуправителни общности 
(за основно образование и 
възпитание, култура и физи
ческа култура). По 
начин разрушени са 
тутарните разпоредби, което 
според констатацията на за- 
месткика

К. Г.

БАБУШНИЦА

СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТИ И 

ДЕЛЕГАЦИИ
се наложи да

такъв
ста-Тези дни в Бабушница се 

проведе семинар за делега
ти и делегации, на който 
Александър Перич, предсе
дател на Координационния 
отбор при Регионалната кон 
ференция на ССРН в Ниш, 
Радисав Йованович, предсе
дател в Съвета на синдика
тите в СР Сърбия и Тихомир 
Милошевич, член на Репуб
ликанската конференция на 
Социалистически я 
носоха сказки.

Това беше

Централно място довеждалов про
грамата е дадено на най-ва
жните въпроси от учредява 
пето, начина на работа и ре 
шаването в делегациите. По 
такъв начин ще се съдейству 
ва значително за подобрява 
нето на работата на делега
тите и делегациите.

С програмата ще се съдей 
ствува за още 
участие на делегатите 
легациите в самоуправител- 
ното решаване, както и в 
изпълнението 
и отговорни 
разрешават скупщините на 
ооществено-политическите об 
щности и скупщините на са- 

общности 
на интересите. Програмата 
ще се осъществи в 
сти.

републикански то-
правозалцитник по самоу
правление трябва да се пре
махне.

Също така бе

А без добра организация 
на работата и пълно изпол 
зване

поети-
че са

спънка за изпълнение- 
заплануваните

на механизацията,
строежът значително поскъ
пва.

даден отго-
_ че самоуправителната

оощмостт може да бъде пре
дставяна пред трето 
председателя ка 
та, а застъпваме 
тара.

Бе изтъкнато, че 
нето на

вор, задачи.
Но благодарение 

нето на местно I
значително са пппг» 

бреми съобщенията с шп 
го райнни центрове „ 
шница. И мкош еела к!тп
БерНлГКТЦа’ Ясе“°в 
~ Р'Калуджерово
ното строиИтелс“во°ГО ®

^4Га^"гза
ствени На ПътИ1Да сасреПаП“НаТа °Т
Участие на

въвежда- 
самооблага-

лице от 
скупщина- 

е от секре
Опитът от досегашното се

демгодишко
по-активно-

неи де- ----- местно самоо
олагане най-добре потвърди 
този извод. Новото местно 

изЬе

съюз из-

началото от 
провеждането на програма
та по идейно-политическо 
издигане на делегатите и де
легациите в Бабушнишка об 
Щипа, който съвместно са 
изготвили Общинската кон
ференция на Социалистиче
ския съюз и Съюзът на 
дикатите.

урежда-
отношението^.™™1™
задаГГп6 ™ЪРДе “задача върху която требва
пГе“° да се работи При това статутите ся т.,о-*
важните акти, които всички 
Въпроси от тази област Тп ст
ла21 по най-конкретен Я' 
да уточнят.

на сложните 
задачи, които самооблагане, 

сено и в 
стни общности в общината, 
също би трябвало да се Из
дължава
пари, което до значителна 
степен ще улесни изпълке_ 
нието му и ще допринесе 
за срочно изпълнение на за' 
плануваните обекти.

както е
почти всички Ме‘дел, 

и др. 
път-моуправителните изплючително

към 4 
изгра- 
°съще 

тези
недостатъчно

Някои

две ча-син-
М. А. начин

В. Б.
СТРАНИЦА 4 местни М. А.
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СКУПЩИНА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В 
ДИМИТРОВГРАДРЕШЕНИЕ НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

ЩЕ СЕ ИЗДАМ БЮЛЕТИН Всеии втори жител на общината 

член на Червения нръот
За подобряване осведомеността на п-ьрвични- 
организацията та комунистите в общината

решеме °за^издава1геЯнаК информативен11 йодетин*16
Ьюлетинът ще информира комунистите в пър 

вичните организации за дейността в СК в Общи
ната, за най-актуалните задачи на комунистите в 
развитието на социалистическото самоуправление 
за наи-важните акции, които води СНЖ и други
те обществено-политически организации, ще слу
жи за обмен на опит в работата та първичните 
организации, за критикуване на слабостите в рабо
тата на отделени членове и организации на СК и 
прочее.

те и 
като

* ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕТО

В присъствие на пред 
ставители на регионалната 
и Републиканска организац 
ид на Червения кръст, ка- 
кто и на обществено-полити 
ческата общност и органи
зации от града, в Димитров 
град се проведе заседание 
на Скупщината на общинск 
та организация ка Черве
ния кръст. Доклад — Черве 
ния кръст в системата на 
социалистическото самоупр 
авление — поднесе Симеон 
Костов, секретар на органи 
зацидта.

от година в година се вклю 
чват все по-голям брой до
броволни кръводарители. Го 
дики напред годишният 
план по кръводаряване се 
преизпълнява, а миналата

В унисон с програмата в 
тези тела редовно са прове
ждани курсове по първа по
мощ, акции по хигиениза- 
ция и др.Общинският комитет на СК Босилеград избра 

редакционна колегия от 5 члена, която да се гри
жи за излизането на бюлетина.

Редакцията съчиняват: Иван Раденков, Ки
рил Георгиев, Захари Стоянов, Васил Христов и 
Любомир Иванов.

Бюлетинът ще излиза един път месечно.
К. Г.

БОСИЛЕГРАД
В доклада и в отчета за 

работа на 
периода от 
на бяха посочени резултати
те, които са осъществени в 
тези години. А те заслужа
ват и внимание и похвала.

ТИТ0ВА1А ИНИЦИАТИВА 

В ДЕЛО
та за 

годи
организация' 
1975 до 1979

Общинската организация 
на Червения кръст има 69 
основни организации, с по
вече от 8 хиляди членове, 
относно всеки втори жител 
от които 1600 са пионерки 
и пионери, а 1300 девойки 
и младежи.

В съдействие -‘с обществе
но-политическите организа
ции в общината организаци
ята е успяла, в изминалия 
период, да обогати дейно- 

*- стта си с различни нови фо- 
е рми. Това предимно се от

нася ДО работата в много- 
бройните секции — за здра
вно възпитание, социални 
въпроси, за пионерите имла 
дежта, както и чрез коми
сиите за развитие и органи
зационни въпроси, за всена 
родна отбрана и за инфор
мативно-пропагандна дейно-

Инициативата на другаря циативата. Също така ОК и 
Тито за въвеждате на ко- организационно ще се анга- 
лективна работа и отговор- жнра. Комунистите във вси- 
кост намери всестранна под- чки обществено-политически 
крепа от комунистите и тру организации ще изготвят 
дещите се и граждани във също така програми за въве 

обществено-полити- ждане на едногодишен ;ман- 
в Босиле дат с председателствуващ и 

развитие на колективна ра
за бота — каза Григоров.

И в някои други обще
ствено-политически структу
ри в общината вече има и 
конкретни почини. Общин
ският синдикален съвет

Г. Димитров открива заседанието
всички
чески организации

община. Навред са
година бе преизпълнен с 
200 процента, с което Дими
тровградска община е меж
ду първите в Републиката.

Отчетният период особено 
се характеризира по 
ствения подход към добро
волното кръводаряване.

постигната

каче-градска
изтъкнати стремежите 
организирана и съгласувана 
активност за въвеждане, 
укрепване и развитие на ко
лективната работа.

От становището за пълна 
обществена демократизация» избрал работна група със 

практика задача да изготви програма 
за въвеждане на колектив
ното ръководене с едного
дишен мандат и за промяна 
на съответни изборни пра
вила. За отбелязване е, че 

Общински

В
Делегатите на Общинска

та организация на Червения 
кръст в Димитровград при- 
ветствува и другарката Ве
ра Стефакович — Милетич, 
секретар на Републиканска
та организация на Червения 
кръст. Тя изтъкна, че резул
татите, които са постигнати 
в Димитровградска община 
са на най-високо равнище и 
с тях могат да се гордеят 
всички.

тази насока е 
Цялостна обществена коорди 

както по отношениенация,
ангажирането на голямо чи
сло кръводарители, така и 

създаването на всички 
предусловия за успешна ра
бота на организацията.

напровеждане 
1 итовата инициатива, пред
ставяна трайна задача. Вси
чки мерки, които се вземат 
ще бъдат в служба за осъ- 

на обществената

в

ществяване 
задача — 
ботническата 
в унисон с резултатите 
труда. Активностите за раз
витие на колективната раоо- 
та едновременно са и бор-
щестадв^еанаТ д^егатска™ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
система.
Във всички органи и органи 
зации на СК водя? се разго 
вори за приемане на конкре 

програми. По думите та 
Гоне Григоров, секретар на 
ОК на СК, целокупната за- 

на членовете

По този начин и самото 
в общината

на ра- новоизбраният
съвет на Титовия фокд е 

на учреден с едногодишен ман
дат на председателствувац.

В. Б.

властта
класа да бъде кръводаряване 

вече прерастна в традицио- 
нно-хумана акция, в която А. Д.

ст.

Повече грижи зо социално застрашените лица
ния и съблюдаване на ВСИ
ЧКА! причини.

от оюджета на общината 
е увеличено участието за 
основните социални помощи 
с Ззи хиляди динара. 

Активността на СИО по 
нас-

тни интересите, са усилията на
истина да се окаже социал- 

помощ и защита на най- 
лица и тази

лица е отделила сума от над 
1,4 милиона динара. За мо
ментални социални помощи 
са заплатени над 132 хиляди 
динара, или общо за соци
ални помощи са отделени 
около 15,7 милиона динара. 
Въпреки, че тази сума е 
сравнително голяма за Сур- 
дулишка община счита се, 
че пс е достатъчна да за- 

всички потребности

Самоуправителната общно
ст на интересите по социал- 

в Сурдулишка паангажираност 
на СК занапред ще бъде на
сочена към пряката връзка.

се и гражданите 
в обществено-

на защита 
община през 1978 година за 
основни социални помощи 
на социално застрашените

застрашените 
помощ да бъде навременна 

Липсата наи ефикасна, 
средства до голяма степен 

позволява самоуправител 
пата общност на интересите 
но социална защита да ра
боти върху проучаването 
проблемите на социално за
страшените лица.

Във връзка с това 
социална защита предпри 

мерки за формиране на 
Център за социална дейност 
със седалище в Сурдулпца. 
Безспорно, бъдещият център 

по-добре и по-ефнка- 
оказва помощ, ще

трудещите 
— органите 
политическите организации. 
Тази връзка допринася осъ
ществяване на пълната де
мократичност, всъщност и 

личната и ко- 
отговорност. На 

СК в Босилеград и в 
на СК разго-

социална защита през 
гоящата година ще бъде на
сочена към оказване на по
мощ на следните облици со
циална защита: основна со
циална помощ, 
социална помощ, финансира 
не на Центъра за социална 
дейност в Сурдулица, помощ 
на хуманитарните организа
ции, прехрана и настанява
не в различни интернати и 
домове на бедни ученици т. 
е. социално застрашени, а 
чиито родители приемат ос
новна социална помощ.

Според плана тази година 
помощ

пеБАБУШНИЦА

СЕМИНАР ЗА 
НОВОПРИЕТИ 

ЧЛЕНОВЕ НА СК _

на
повишение на моменталнадоволи

в тази област.
Трябва да изтъкнем, 

територията на Сурдули 
община общо 132 души

СИОлективна 
ОК на -
варяно3аеЦиИза критериите и 
принципите за реализиран' 
на кадровата политика. Съ
що така обсъЖДаии са °Рга 
низационни, кадрови и нор
мативни подготовки запро- 
веждане на практика ид я 
за едногодишен мандат.

предвид, че 
на председа- 

с едногодишен 
едно от мероприя 

на коле-

че
пона емашка

ползват социални помощи, в 
среден размер ог 850 дина- 
ра. Тази сума не е особе- 
по висока, ио с оглед па въз 

па общината е

Въз основа на програмата
идейно-политическо изди- 

марсическо образова 
членовете па Съюза 

тези дни в

по
гане и
ние на
на комунистите 
Бабушница се проведе едно- 
дневен семинар за повопри- 
етите членове на СК.

На семинара бяха обсъДе 
ни темите: Историчеасото 
развитие ьа 101<^ ле 
от 1919 година до днес, а ле 
ктор беше Драголюб Радеп- 
кович, просветен съветник 
към Завода за подобрение 
,:а образованието и възпита
пието в град Ниш. За обра
за иа комуниста в светлина
та па Устава па СЮК и ре

ва Х1-И(, конгрес

далеч 
сно ще 
съблюдава и проучава про- 
блемнте на социалната за- 

на об-

можпоститс 
сравнително добра.

Моментални социални по
мощи през 1978 година са 
получили 349 лица, или об
що са дадени пад 132 хиляди 
динара. Най-голяма сума 

моменталните социални 
иа 500 дн-

щита на територията 
щниата.

Общинската скупщина от 
бюджета па общината ще 

около 550 хиляди Ди 
формирането на Це 

за социални помощи.

социална— Имайки 
въвеждането 
телствуващ 
мандат е
тията за развитие 
ктивгата работа и отговор- 

минем към основни 
за провежда

основна 
трябва да получават около 
150 души, а ще се обезпечи 
сума в размер от 1,8 мили
она динара, което е недоста-отдели 

нара за
нтъра - _
В тази насока трябва да се 
ангажират и останалите об
ществени фактори, а и Репу 
бликанската самоуправител- 
иа общност иа интересите 

социална защита, чонс- 
работата ще *:с развива 

базата на проучава-

при
помощи възлиза 
нара, докато средната сума 
е около 350 динара. В тази 

са зачислени и сред- 
за погреб

ения в социално застрашени 
семейства.

Основното, което характе
ризира работата на 
моуправителиа общност на

тъчио.
В самоуправителната 

щност изтъкват, че искове
те за моментална социална 
помощ постоянно се увели
чават, но средствата са мал- 

помощ се оказва 
лица. 

Ст. Н.

об-ност ще 
те подготовки 
ИС па всички необходими по 
литически, организационни, 
нормативни, кадрови и други 
подготовки. ОК на СК щс 
готви конкретна програма за 
развитие ка колективна рабо
та и ще утвърди динамично 
стта за осъществяване на ини

сума 
ствата заплатени

кп, и чс
иа най-застрашенитсзолюциите 

говори Милош Баягич, поли- 
тиколог в гр. Ниш.

по
жетази са-
върхуМ.

СТРАНИЦА 5
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ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
НАОРГАНИЗАЦИИТЕИЗ ДЕЙНОСТТА НА В отбрана и защита 

организирано„ТИГЪР-ДИМИТРОВГРАД" ПРЕД
ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

ждане ще бъде приета 
чателпа програма, нужните 
заключения и план за орга
низирана дейност.

Всички работници от ос
новната организация на 
сдружения труд „Димитров
град" се задължават да по
сещават курсовете от обла
стта на противпожарната за
щита, оказване на бърза по
мощ и някои други области, 
които произтичат от програ 
мата.

Основната организация на 
Съюза на синдиката същб 

се е нагърбила с гри- 
да разреши обезпеча

ването на РБХ защитата, ка- 
кто и съгласува нормативни 
те документи със Закона на 
сдружени,, труд и въпроси
те, отнасящи се до всена
родната отбрана и самозащи

окон-организация 
синдикатите 
завод „Ди- 

Димитров-

Първичната 
па Съюза на 
при каучковия 
мигровград" в 
град е изготвила програма, 
отнасяща се до активността 
в областа на всенародната 
отбрана и обществена само
защита за периода от март 
до октомври на текущата го

настоящата година, 
облаганията, а и

са насразмерни:
върху дохода по най-пряк 

начин съДейстиУват за - - 
маляването на общата въз
производство! т спообност 

„Тигър”—Димитровград.

Характерно за стопанисва 
мето на тази организация с, 
че около 60 на сто ползва 

Известно

В каучукова промишлено
ст „ТигъР — Димитровград 
стопанисването през изтекла 
та (1978) година се е движи
ло в рамките на предвидя чо 

плана. Общата реали-

та на-вносин суровини, 
е, че цената па тези сурови 
ни постоянно 
докато цените па продукция 
та бележат незначително 
увеличение, относно не съп- 
ътствуват покачването на 
суровините.

За стопанисването па та-

се покачва,то с
зация е достигнала сума от 
около 214 милиона динара. 
Тази година е запланувана 

на стойност от

па
Всички тези неблагоприя

тен (деици и, все пак не 
попречили 

върху осъвременя» 
производството. К 
на текущия 
нови оборудването за произ 
подството на технически сто 
кн по системата на УХФ. 
Различните профили техни
чески стоки по тази систе
ма далеч по-качествени ще 
бъдат. Счита се, че до края 
на юни, г.г. пялото оборуд
ване бъде завършено, а ще 
влезе в действие през сеп
тември според проекта 
модернизиране ма производ
ството. Общо за целта са из
разходвани около 60 милио
на динара.

ти и дина.
Първичната

Съюза па синдикатите в 
трудов колектив своя- 

щс /насочва 
по-иататъшното разви-

реализация 
около 244 милиона динара 
което в сравнение с лапи

съществено 
нането на

организацияса
бе наъм края 

месец ще се об- този
та активност
КъМ
тис и засилване на всякакъв 
вид всенародна отбрана и 
обществена самозащита, ка
то неотчуждимо право на 
всеки трудов човек и граж
данин активно да се включ 

дейности 
свързани с отбраната и за
щитата на революцията и 
самоуправителните социали
стически отношения. В про

така
жата

па във всички

та.за
Тъй като според програмата 

се предвижда в отбраната 
и защитата да се включат 
всички работници, то от то
ва произилиза и заключени
ето, че тази област от всеки
дневното деяние става и съ
ставна част на работническо 
то самоуправление.

грамата са застъпени конкре. 
тни акции и мероприятия 
по строго определен ред и 
време на тяхното изпълне
ние, при условие че върху 
този въпрос предварително 
и обезателно трябва да се 
информират всички работ
ници от трудовата органи
зация- След нейното разгле-

За втора част на рекон
струкцията, която обхваща 
цеха за производство на ни
шки, все още не е обезпе
чена необходимата сума. Та
зи реконструкция е запла
нувана да възлезе на около 
100 милиона динара.

От една изложба: показ на техническите стоки на „Ти 
гьр” — Димитровград

Кирил Трайковзи организация също така 
от съществено значение е 
и липсата на трайни оборо
тни средства, вследствие на 
което е принудена да полз
ва краткосрочни кредити, 
чиято лихва е сравнително 
висока и което в крайна 
сметка зле се отразява вър
ху общото стопанисване.

Съществено влияние върху 
общите резултати на стопа
нисването оказва покачва
нето цените на енергията, 
както и транспортните раз
ходи.

Не без влияние са и обла
ганията, които през минала-

лежи увеличение за около 
14 на сто.

Личните доходи през 1978 
година средно са достигнали 
сума от около 3400 динара, 
а средният личен доход на 
зает през настоящата годи 
на тябва да достигне сума 
от 4300 динара.

Миналата година са отде
лени почти 
средства за разширяване на 
възпроизводството. Тази го
дина във фондовете също 
няма да се отдели особено 
висока сума 
нЪ е сума от 3,4 милиона ди 
нара за акумулация-

ИЗ ДЕЛЕГАТСКАТА ПРАКТИКАОчевидно, в „Тигър-Дими- 
тровград” се полагат усилия 
производството да се осъвре 
мении и по тоя начин да се 
обезпечи стабилизация 
стопанисването. Подчертава 
се, че това е единственият и 
най-правилният начин „Ти- 
Гър-Димитровград” да стане 
съвременен производител на 
стоки , които се търсят на 
пазара не само у нас, но и 
в чужбина.

В ЮЖНОМОРАВСШ РЕГИОН 10ВА 

ОБЩНОСТ ЙА ИНТЕРЕСИТЕ
на

незначителни
В Южноморавската меж- 

дуобщинска регионална об
щност са в течение подготов 
ките за формиране на Само 
управителна общност на ин 
тересите по електростопан- 
ство. Това ще бъде нова об-

професионалнатащност, а 
й служба ще бъде със седа 
лизце в Сурдулица.

запланува-
Скупщ ината на тази общ

ност в състав, както се 
предвижда трябва да има 
55 делегата и 13 членове —

Ст. Н.

делегати в
ния контрол. Числото 
делегатите от общините за
виси от числото на труде
щите се в трудовите орга
низации и граждани в мес 
тните общности. От

самоуправител-СУРДУЛИЦА
на

ОДЕЯЛА И ПАРИЧНА ПОМОЩ
всяка

пък комуна най-малко тряб 
поне един деле 

гат. Също така от ведка об 
щина, по проектоплана, тря 
бва да бъде избран 
член за

Още в предобедните часо 
ве някои основни организа 
ции ка сдружения труд в 
Сурдулишка община изра
зиха готовост и приеха ре
шения за изпращане на не
забавна материална _#омощ 
до настрадалите на Черно
горското крайбрежие. Така 
например медицинският 
център „Милектие Попович"

даде 220 одяла, селскосто
панският комбинат „Власи- 
на-продукт” — 85, Секрета 
риатът на ватрешните рабо
ти — 20 и основната органи 

труд

образователният център „Мо 
ша Пийде”, основната орга
низация на сдружения труд 
„Пети септември” към авто
мобилните заводи „Дървена 
застава” от Крагуевац, кому 
нално-услужното 
тие „Власина" и

БР°з Тито — шест хиляди 
динара, Горската секция — 
пет хиляди динара и пр.

април са съ- 
хиляди дина

ра. Акцията за събиране 
материална 
жава.

ва да има

Общо до 17 
брани към 200

по един
самоуправителкия 

контрол. Основните организа 
ции на

зация на сдружения 
„Галеника” — 20 одеала. предприя- 

л местната 
общност в Сурдулица — 
десет хиляди динара, обра
зователният център „Йосип

на сдружения труд по 
електростопанство в 
щината ще имат 12 
представители.

Основните организации 
сдружения труд отпуснаха 
и спешна парична

помощ продъл-на Скуп-по
своипомощ:

Ст. Н.
По този случай, 

атива на Поедседателство- 
то на ОК на ССРН и Общин 
ския синдикален 
Босилеград на 11

по иници

СОЛИДАРНОСТ
съвет, в 
април се 

състоя кандидационна кон
ференция, на която бяха ут 
върдени

„БРАТСТВО” — НИШ

Помощ за 
Черна гора

И трудовият колектив на 
Издателство „Братство” 
жду първите се притече на 

На постРаДалите от
оп ТТТО В СР ЧеРна ?2Ра- Съветът на трудовата 

общност реши всеки зает в 
издателството да даде едно
дневка заработка като пър-
бедствието.На М“"™ЪР

Димитровград: за пострадалите краища 

4.000 игр сирене предложенията на 
за делегатите в 

за член в са 
контрол, 

в делегациите на 
трудовите организации ще 
се проведат на 20 април, а 

делегациите
общности на 22 април тази 
година.

кандидатите
скупщината и

ме- моуправителния 
ИзборитеЩАБЪТ за гражданска за

щита в Димитровград на 17 
април взе решение да фор
мира две групи от по - 
души електроинсталатори и 
водоинсталатори, които 
разпореждане на Регионал
ния щаб за гражданска за

щита трябва да заминат 
пострадалите 
нието краища.

От Димитровград са изпра 
- Черна гора и 4 000 кг 

сирене в стойност от 240 000 
динара.

Акцията за > 
помощ продължава 
те общности 
низации на 
ска община.

в
събиране на 

в местни 
и трудови орга 
Димитровград-

от земетресе-
пет

в на местнитепо тени в

от
А. Д.

Ст. Ст.СТРАНИЦА 6 В. Б.
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ФРАНЦ ШЕТИНЦ

СИНОНИМ НА РЕВОЛЮЦИЯТА И АВАНГАРДА
ТИТОВОТО ДЕЛО ИМА 
ТРАЙНА СТОЙНОСТ

Тихо С ЛИЧНИЯ си принос 
творчески оформи нашата ис 
торическа ситуация- Този 
период, също така, и съще
ствено повлия върху него 
— създавайки неговия лик, 
неговата личност. През це
локупния му творчески жи 
вот, целокупната революци
онна дейност е съществено 
винаги да стои па реална 
почва. Запази непокътната 
човечността си. Никога не 
вярваше в свръхчовека, но 
винаги — в човека. Затуй, 
сддцо така, създаде нов об 
раз па революционер, во
дач и държавник, нов начин 
па работа и ръководене, ео 
ва грижа за кадрите като 
иай-скъпоцеиен капитал на 
Партията, нова отговорност 
на комуниста към своята 
работническа класа и към 
своя народ, неразривно 
свързана с иптернациоиали- 
стическия Дълг. Тъкмо пора 

това Тито винаги беше 
така безпощаден, когато ид 
ваше до опити за огранича 
ване на сувсреиостта ма 
Югославия-

Титовото дело поради то 
ва има трайна стойност. 
Съдбовно е втъкано в на
шия живот и ще остане в 
бъдещето, защото представ
лява израз на кай-непосред 
ствените стремежи на наша 
та работническа класа и на 
всички трудещи се, народи 
и народности, както и на 
техните млади поколения- 
С такова собствено револю
ционно действуване и пости 
гнатите огромни резултати 
стана символ, който много 
значи н за всички народи 
на света, борещи се за сво
бода, независимост и само
стоятелно развитие. Уважа
ват го и ценят не само при 
ятелите, но дори и ония. 
конто не са негови едномис 
ленини.

Така се създаде Титовото 
дело, което същевременно е 
н дело на Съюза на комуни 
стнте, на нашата работничс 
ска класа тт па нашите на
роди н народности. УНППСР 
сялно и тпайно. Тито като
НЯм-НОПОСРСЛСТПСЧ ДстЛ на 
такава социалистическа са- 

(На 3 стр.)

Тито растеше с работническото
живееше и за осъществяването на негова

та мисия последователно се бори. Винаги чувству
ваше неговите потреби, проблеми, болки, а и не
говата радост зарад величавите победи, представ 
ляващи възраждане на стария свят, създаване на 
нов, по-хубав, по-правдив. При това остана верен 

на временна и просторна кон-

движение,
за него

Във всички преломни пе 
риоди: 1935 — когато тряб
ваше Партията да сс очис 
ти от фракционни н други 
слабости, да се оспособн и 
подготви за тежките време
на; 1941 — когато в Европа, 
потънала във фашизъм и 
нацнз-ьм трябваше да се 
вземе решение за организи
рана н въоръжена револю
ция; 1948 — когато беше не 
обходнмо при крайно труд- 
кн икономически и полити
чески условия да се проти
вопостави иа Сталин и да 
защищава завоеванията от 
революцията, и по-късио — 
когато трябваше да се из
върши разплата с централи 
етическия уиитаризъм, хеге 
монизма, национализма, ли
берализма, технократизма и 
т.и. — винаги знаеше да 
вземе правилно решение, да 
предвиди правия път и съ
щински мероприятия, да 
действува решително, прин
ципно.

сия бързо претворяваше в живо дело, бързо 
обмислено се отзоваваше на въпроси, които нос 

и нашата страна, международното 
и съвременния снят.тавяше времето 

работническо движение
Партията и Тито с така 

ва работническо-класова про 
грама, като основа за разре 
шаване и иа националния 

и на единството, ста 
кохезионка

име и дело 
с аванНеговото

здраво са св7,рзаии 
гарда
класа — Съюза на комунис 
тите. Партията беше тази, 
която създаде такъв револю 
ционеи вожд, необходим, за 
да може под неговото визи 
онерско водачество да из
пълнява своята революциог/ 
иа историческа роля» Да 170 
веде народите на борба за 
национално и социално ос
вобождение, широко да 
отвори пътищата за 
ден, независим, 
вей, достоен' живот в света, 
част от който сме и ние.

на работническата
въпрос
иаха движеща

на нашето социалисти 
самоуиравителио раз-сила

ческо
витие.

Такава революционна мощ 
са необходими иаи водач 

всички народи, за да се раз 
виват напред, а отделио в 

многонационална

ди
им

свобо- иашата 
общност в така изложения 
дял на света.

равиопра-



2 Комунист

"'“ТКПр»тилетия борба ма Съюза на югославските 

номунисти за социализъм в оввта, за отношения 

на равноправие в работническото движение
* листическото

лис и политиката иа 
в работническото движение, 
откриха нови хоризонти в 
процеса иа еманципация на 
движението като Цяло, кое
то бурно се развива, става 
неудържимо. Работническо
то движение свиква на плу
рализъм, доктринен, идеен и 
политически, в своите редо
ве, на плурализъм иа схва
щанията на интересите ме
жду силите на социализма 
в отделни страни. Това са 
онези различия, за които 
много се говори, често и без 
да се разбират. Те ге пред
ставляват слабост на движе 
нието, както някои това 
схващат, но сила, която дви 
жението, като цяло, довеж-

самоуправле 
СЮКвек, за да се оформят и ста 

пат общопризнати пови, 
днес съвсем познати прин
ципите, каквито са равно
правието, независимостта, 
ненамесата В'/,в вътрешните 
работи иа другите партии, 
отговорността иа всяка пар
тия пред собствената работ
ническа класа и народ, ка
кто и принципа иа едподу- 

(консснсус) при решава 
не за отделните 
Обаче комунистическото и 
работническо движение и 
до днес не е освободен от 
противопоставяне па онези, 
които оспорват 
афирмация и 
па тези принципи.

Същевременно би 
твърде опростено ако се ка 
же, че дилемите в отноше
нията в комунистическото 
и работническо движение 
се свеждат само до отиоше 
нието иа старите догмати
чни и новите схващания. Без 
да се подценява значението 
па това срещупоставяне и 
жилавостта на съпротивата 
на догматичното срещу про
гресивните стремежи, все 
пак трябва да се каже, че 
такава подялба би Оила 
твърде остра и не би била 
подходяща да отрази цяла
та сложност на съвременна
та борба за социализъм в 
света и взаимните отноше
ния между социалистичес
ките сили. В процеса на все 
по-силно изявени стремежи 
да се осмисли новото, да се 
внедри универсалност, коя
то докрай ще зачита и то
лерира различията в инте
ресите и схващанията, като 
обективна закономерност и 
да се приема необходимо
стта от интернационалисти- 
ческа солидарност на работ
ническата класа и на вси 
чки прогресивни сили пред
разположени към социализ 
ма и обществените промени 
на тези основи. Доброволна 
та интернационалистическа 
солидарност и сътрудниче
ство, което ще се осъщест
вява в условията на един
ство в различията без натра 
пване на чужди интереси и 
схващания и която ще засил 
ва акционната и политиче
ска способност на работни
ческото и 
движение в света.

Изтеклият период е богат 
с„с събития от историческо 
значение и е достатъчен пъз 
можпо по-обективно да се 
оценява приноса па СЮГС в 
борбата за социализъм в 
света. Няма съм|'спис, чс в 

още по-успешни ще б-ь- 
следващите поколения, 

които ще лмат още повече 
елементи па по-иялостно съ* 
блюдаваие на драматичио- 

през кодто се е проби-

с иесъблюдаеми послеиия 
дици.

От симулатиш юто дей
ствие на промените, които до 

революции, ге- 
иати-

е този момент на тър
жествено ознаменуваме га 
шестдесетгод1 шии шат а 
съществувание и действува- 
не на югославската комуни 

■. етическа партия.
Съюза ка югославските ко
мунисти, съвременшщите 
имат на разположение мно
жество факти, които пола
гат исторически основи и 
потвърждават особено забе
лежителното място на ЮКИ 
— СЮК в борбата за соци
ализъм в света. Във връзка 
с това непосредствено пред 
нас също са мкогобройните 
факти, които говорят, че 
авторитетът на СЮК в све
та, в работническото и про
гресивното движение, е спе
челен през десетилетията на 
борба за социализъм и не
говото строителство, нераз
ривно свързал за името, ли
чността и делото на другаря 
Йосип Броз Тито.

Преди всичко трябва да 
се каже, че обществените, 
политическо -икономическите 
условия в света и по-тясно, 
на отделни континети, в ре 
гиона и в отделни страни, 
и тяхната периодична инти 
мна свързаност на етапите 
определяха, както и сега, 
стратегията на Съюза на 
югославските комунисти в 
борбата за прогресивни об
ществени промени, за соци
ализъм в света.

По-близкото съблюдаване 
на революционните съвре
менни обстановки в света, 
както и онези в миналото 

. — необходимо е, да се раз
бере стратегията и тактика
та на Съюза на югославски
те комунисти в борбата за 
социализъм в съвременния 
свят. По този повод може да 
се посочат основните стра
тегически фактори, обществе 
е о-икономически, социални 
като цяло, които са същес
твени за революционните ус 
ловия, които покрай общи
те, съдържат бройни специ
фични не по-малко значител 
ни обстановки на отделните 
континенти и в отделните 
страни.

на
насят тези 
нерерира се огромен 
ск КЪМ основни II структура 

преобразования- Ражда
относно

товални
се н протича процес на ра
дикални преобразования, 
йто не замина пито един от 
съществуващите обществени 
системи, пито един коити- 

едиа страна. Ста-

дат
ко

шие
въпроси.

стта,
пало комунистическото и ранент, пито 

ва дума за сложен и проти
воречив процес, процес, ко
йто не може да бъде пито 
едносочен

ботппчсското движение н 
период, в който същотози

така драматично наставаше пълната 
приложениекнто едпозиа-

било

да на все по-авторитетно 
място в света. Плурализмът 
на интересите и схващания 
в работническото движение 
винаги ще бъде определен с 
известни граници в тече
ние на съвкупното развитие 
на социализма, като свето
вен процес, но в историче
ски смисъл са неизбежни, 
поради различните револю
ционни условия, в които от
делни социалистически си
ли водят борба за социали
зъм в своите страни.

РАЗЛИЧНИ ПЪТИЩА НА 
БОРБА ЗА СОЦИАЛИЗЪМ

От не по-малко значение 
е приносът на СЮК за раз
витието на схващанията за 
различни пътища на борба 
на социалистическите сили 
за социализъм и изгражда
нето на социализма като за
кономерност, настанала вър
ху обективни революционни 
условия. Тази теза СЮК в 
конфликт с противоположни 
те и подобни схващания ра
зви докрай подчертавайки 
онова, което е общо на вси
чки комунистически и работ 
нически партии, като стои 
на становището, че социали
змът е едно, а че различието 
на пътищата е обективна за
кономерност, която ще съ- 
пътствува неговото разви
тие все докато социализмът 
не стане единствена светов 
на система. Това, че пътища 
та са различни и все повече 
се диверзифицират не прави 
социализма по-малко единен 
процес, както и не означа
ва, че тези различни пъти
ща не са еднакво важни.

КОРЕННИ ПРОМЕНИ НА 
ОТНОШЕНИЯТА В КОМУ
НИСТИЧЕСКОТО И РАБОТ
НИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ

тензия
като съпътствуващи явле 
ния на икономическа и со
циална организация и а об
ществото в особени условия, 
е овонастъпили и постоянно 
меняващи се, революционни, 
общи и отделни условия, ка
кто и в приспособяване към 
международните политиче
ски и икономически отноше 
ния.

Основна характеристика 
на сегашната епоха е преми 
наване

и сътресения,

ТРИ РЕВОЛЮЦИОННИ 
ПРОЦЕСА

Ходът на три паралелни 
революции на световната 
арена и техните съвкупни 
политически, икономически 
и социални последици ха- 
рактезират общите тенден
ции и революционни усло
вия в света, които непосред 

определят не само 
оощите световни, 
делиите 
ловия,

С решителното определе
ние своята политическа ли
ния Да изграждат върху ос
новите на собствените наци
онални условия, относно с 
решително изискване в ко
мунистическото и работниче 
ското движение да се изоста 
ви практиката да се живее 
и действува въз основата 
на единна генерална полита 
ческа линия, креирана в 
един център. Югославската 
комунистическа партия име
нно се определи за радикал- 

коренни изменения в 
системата и структурата на 
отношенията в комунистиче 
ското и работническото дви 
жение и оповести въвежда
не в тези отношения на 
ви дотогава непознати стой 
пости. Разбира се, не беше 
лесно да се премахне прило 
жението на единствен, дото
гава важещ принцип на де 
мократически централизъм 
в международни размери, в 
отношенията между комуни
стическите и работнически
те партии и да се замени с 
множество днес афирмирани 
принципи. Беше 
обходимо

прогресивното

В този момент може до
статъчно да се съблюдава, 
имайки предвид извървяния 
път, колко са били бариери
те и съпротивите в устано
вяването на

Тук не се касае 
ктринен 
СЮК,

само за до- 
въпрос. Именно 

развивайки собстве
ната доктрина и революци
онна практика, Ръководейки 
се от собствените 
за съвкупност на революци
онната действителност на 
света, отдавна изтъква, че 

в съдържанието 
днес са необходими, с време 
то ще бъдат 
до границите, когато социа
лизмът -ще 
система. Такъв път впрочем 
изписа и

ствено от капитализъм 
социализъм. Съвсем нереал
но би било да се предпоста
ви, че този огромен прелом 
в исторически смисъл и по- 
нататък ще се осъществява 
без драматични сътресения 
и кризи. Разликите в интере 
сите на отделните обществе 
ни сили, отделните класи и 
народи, еднакво» са налице, 
реални са и дълбоки, а про 
изтичат от обективните 
номически, а оттук и полита 
чески интереси. За револю
ционната обстановка в 
та, особено значение е, 
става дума за тенденции, 
йто смисъл и съдържание 
е противоречив и конфлик
тен; за тенденции, които ня
мат временен характер, ко
ито не са териториално ог
раничени и които 
са от обективен

вно и от- 
революционни ус- 

междузависимостта 
на тяхното действуване при 
същевременно

нови отноше
ния и превъзмогването на 
всичко онова, което предва
рително е означавало моно 
литно единство. Беше необ
ходимо наистина голямо те
оретическо, политическо и 
революционно

съзнанияприсъствие 
дълбоко разнообразие 

от значение за
на

ни,стратегията 
на социалистическите сили 
в борбата за разликитеусилие 

щността на единството 
работническото 
на единството в

съ-социализъм в 
света и по-тясно на отделни 
те континенти, страни.

Три паралелни 
ции, да повторим, 
лониална, 
и научно-технологическа, о- 
буславят процеса на ради
кални трансформации, най- 
бурни и най-драматични 
досегашната история на чо
вечеството. Повече пъти е 
казано, че тези в история
та недоживени обстоятел
ства внаедт почти всекидне 
вно и все по-бързи измене

на
движение, 

различията, 
интелектуално и политиче
ски да се осмисли и отбра
ни, а с това работническото 
движение да засили г 
ността иа своите сили 
менеиие на света, в осъще
ствяването на преминаване 
от капитализъм в социали
зъм и развитието 
лизма

все по-малки
но-револю- 

антико- 
социалистическа

ико стане световна

историята на 
гшетходното капиталистиче
ско общество.

Със своята решителна бор 
оа срещу етатизма и бюро
кратизма, с развитието на 
социализма, обосновани на 
социалистическите 
правителни 
СЮК в

све съвкуп 
за из-че

чи-в

на социа- 
про-като световен самоу- 

отношения» 
конкретния и исто-

цес.
Революционният 

СЮК в развитието на 
ализма, обоснован

предимно
характер. именно не- 

повече от половин
опит на 

соци- 
на соци-

рически смисъл отвори въз
можност за разрешаване на



Комунист 3
Шест десетилетия борба на Съюза на югославските 

за социализъм в света, за отношения 

в работническото движение
комунисти 

ма равноправие
още една стратегическа 
лема на Съвременния соци
ализъм. Изхождайки 
ксическото значение 
циалистическата 
ЦНя, СЮК изхожда 
ацането, че всички 
сти на човешките

ДИ- техките национални общно
сти, безпрепятствено разви
тие на социализма по разли
чни пътища и създаване 
условия, които ще укрепват 
силите, които се

Досегашната революцио
нна практика показа, че со
циализмът «яма да стане све
товен процес във възможна 
та степен и на по-малко кон 
фликтен начин, ако в отно
шенията и сътрудничество
то силите, които го носят,

още по-широко не приемат 
плурализма на различните 
социалистически, 
ни и практически определе
ния и алтернативи и 
не се осъществи тяхната пъ
лна коегзистенция. Поради 
това, когато Съюзът на юго

славските комунисти 
стъпва за различни пътища 
в социализма, не прави това, 
за да придаде универсално 
значение 
на която и да било система 
и модел, включително 
онази, която сам развива.

от мар- 
на со- 

демокра- 
от схва-

се за-
теоретична

акопротивопо
ставят на всички видове 
трапване и долшнация. По 
този начин най-ефикасно до 
принася революционните ус
ловия в света постоянно да 
се подобрят в полза 
лите на социализма, 
тоя начин социализмът, 
ставайки върху автентични 
условия, по-ускорено ще се 
развива като световен про
цес. В потвърждение на то
ва е фактът, че две трети от 
н овоосвободените страни в 
програмите на техните поли
тически сили или конститу
ционни разпоредби, се декла 
рират за социализъм, който 
едновременно говори, че 
СЮК съвсем има право, 
гато особено изтъква, че дви 
жението на необвързването 
не е само съвкупност на бор 
ба против блоковете, но об
ществена, социална съвкуп
ност, в която се осъществя
ват и класовата борба в ней 
ното по-широко значение. С 
това може и да се обясни 
същинският смисъл и съдър 
жание, големите усилия, ко
ито полага Съюзът на юго
славските комунисти за раз
витието и понататъшното на 
растване значението и влия 
нието на движението на не
обвързаните страни в изме
нението на съществуващите 
международни политически 
и икономически отношения, 
с което се разширяват рам
ките на прогресивните про
мени в света. В това лежи 
и обяснението на борбата на 
СЮК за запазване на един
ството на движението и сре 
щу неговото пренасочване 
под влияние на външни фа
ктори.

Не единствено СЮК допри 
кесе за борбата за социали
зма в съвременния свят. То
ва е дело и на всички оста
нали комунистически партии 
и социалистически страни. 
Ние югославските комунис
ти с пълно внимание степе
нуваме приноса на всички 
комунистически и работни
чески партии за развитието 
на социализма в *вета. Раз
бира се, особен е приносът 
на КПСС и СССР, като пър
ва страна на социализма, с 
която започна и процеса на 
бурните промени в полити
ческата карта на света.

па предимствотостойно- 
свободи 

— индивидуални и колектив 
ни, са осъществени до днес 
е следователно и всички 
стойности на предишните ре 
волюции на този план 
новата за 
развитие на 
боди и

на-
и на

на си- 
а поса ос-

по-нататъшното 
човешките сво- 

Демокрацията. Със 
сводта революционна 
тика в

Синоним на революцията 

и авангарда
на-

прак- 
непо- 

социалистиче- 
ска демокрация, СЮК раз
реши много дилеми и създа
де пространство за премах
ване на кошмара, който ста- 
линизма натрапи на социали 
зма като общество. В 
тието на

развитието на
средствената

(От 1 стр.) що се касае до проблемите 
на новите отношения, това 
значи премахване на всички 
видове власт над хората.

Социализмът не представл 
ява само пообществяване 
на политиката; отделеност 
та на държавата от граж
данското общество трябва 
да бъде преодоляна във 
всички области. Хуманизаци 
ята на обществото трябва 
да се осъществи и в област 
та на културата, изкуство
то, науката и т.н. В новото 
общество трябва ^тедовател 
но, човекът да бъде в сре
дището на всичко. На раз 
витието на комплексна лич
ност трябва да бъде подчи 
иено всичко. В името на 
възможното човекът трябва 
да разшири крилете на сво 
ето творчество, за да поле 
ти още по-бързо, към по-бла 
городното, към по-възвише- 
ното. Това е визията, за код 
то може да се каже, че ве 
че я осъществяваме в голя
ма степен, макар че още 
не е достигната, а именно 
това е онова, което ни при 
влича и което ни изпълва 
с безкрайна мощ да достиг 
ием всичко онова, което за 
човечеството преди нас бе 
ше невъзможно.

френския 
водач Жозеф за младежта — 
да се бориш за социалисти
ческо самоуправление и да 
го защищаваш ако се ока 
же необходимо, защото та
кава смелост съдържа ка
чествата на всички видове 
гордост. В същност борбата 
за социалистическо самоуп
равление именно е всичко 
това: труд, борба и търсе
ния, това обединено 
Пяло — е най-голдма храб
рост.

социалистически
разви- 

социалистическата необвърза-моуиравителна, 
на Югославия е олицетворе 
ние на нашата революция, 
а не мит. Като такъв той е 
фактор на прогреса и още 
Дълги години ще осветлява 
пътя на свободата и общия 
прогрес, пътя по който мла 
дите поколения ще продъл
жат своето

ко-самоуправителна 
пия СЮК изхожда 
тегическата

демокра- 
от стра- 

предпоставка, 
че демокрацията е съществе 
но свойство на социализма 
и че социализмът ще бъде 
демократическо 
повече и по-широко, откол- 
кото

общество
революционно

е капиталистическото 
или няма изобщо да бъде. 
Това е истина, която някои 
трудно могат да я кажат. 
По-точно, това е най-дирек- 
тната афримация ка първич
ното Марксово схващане 
социализма.

творчество. като

В НОВОТО ОБЩЕСТВО ЧО 
ВЕКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
СРЕДИЩЕ НА ВСИЧКО Младите като неразривна 

част и свидетел на контину 
итетана на революцията, 
всеки ден и труд потвържда 
ват своята безгранична го
товност да продължат реши 

борба за по-нататъш
но революционно 
зование на обществото, 
пътя, къйто ясно начертаха 
Съюза на югославските ко
мунисти и Тито, за задълбо 
чаване

В конфликта 
между силите на социализ
ма и капитализма, пробле 
Мът на човешките свободи 
и демокрацията в социализ 
ма надмина рамките на ра
ботническото движение и 
навлезна в отношения между 
революцията и контрарево- 
люцията, .между социализма 
и капитализма, между света 
на новите и старите стойно
сти. Явявайки се в тоз кон
фликт той именно е отраже 
ние преди всичко на стълкно 
вението между революцията 
и контрареволюцията, отра
жение на разстоянието на 
консервативните и антирево- 
люционните сили с цел на 
разединяване на работничес
кото движение като цяло, 
осуетяване на по-тясно сътру 
дничество и разбирателство 
на прогресивните и демокра 
тическите сили, т.е. на онези 
сили, които са приели соци
ализма като цел или своя по
литическа философия- Тъкмо 
поради това СЮК счита то
зи въпрос за един от реша
ващите за по-нататъшното 
развитие ка социализма ка
то световен процес.

сЗа революционна дейност 
не са достатъчни само обе 
щания и лозунги, социалис
тическото съзнание на мла
дия човек всекидневно се 
проверява в действуването.

Нашите идеали, за които 
се борим, не са никаква „ре 
лигия”. Комунистите са 
мисионери, които на хората 
да обещават рай на земята, 
а не са ни компромисьори, 
които да скланят глава 
пред всеки интерес. За об 
раза на комуниста, за това 
че качествата му трябва да 
издигаме на по-високо рав
нище, Тито изказа богати 
мисли. В подготовка за най- 
съдбовни времена той меж 
ду другото записа: „Да ук 
репим дисциплината и един 
ството на нашата Партия, 
да обезпечим с кадри наша 
та Партия е необходимо те
оретично и политическо зна 
ние, да създадем борци, кои 
то не ще отстъпят ми в най 
тежките моменти и които 
вярго ще следят линията 
па Партнята под водачество 
то па своите партийни фору 
ми — това сега е най-важ 
пата задача.” Това е също

тел па
преобра

по

и постоянно укреп 
ване на политиката на не- 
обвързване, чиито основи по 
ложиха Тито, Нехру и На- 
сър. Това е най-добрата га 
ранция, че нашата социали
стическа самоуправителна 
необвързана общност на 
свободни и равноправни на 
роди и занапред да напред 
ва и да остане Титова Юго 
славия.Моралните качества на 

социалистическия човек из
никват от неговата последо
вателност и залягане при 
превръщането на класовото 
в безкласово общество. Кол 
кото по-съзнателно и науч
но по-ос!ювио, с по-голяма 
революционна страст и по- 
масово работническата кла 
са и нейния авангард траен 
рат пътя на хуманизма, тол 
кова по-хуманко, по-свобод
но и морално по-чисти ще 

така и в нашия момент акту се създават личностите в 
алпо. Осъществяването па това движение. За достовер 
целите, за конто се борим постта на това твърдение 
изисква ог Съюза па кому- свпдетелствуват моралните 
гнетите, относно от всеки личности па безброй револю 
комунист боеготовност, пре- пионери, а същевременно и 
давност, изтрайиост и зна- най-хубавите традиции на на
пия- Комунистът трябва да шня собствен път в соцна- 
бъдс най-напред по дисци- лизъм. 
плипа, другарство, самоот
верженост и самообладание.
Самодоволството за комуни 
ста е пай-голямата опасност.

Какво искаме пие комуни 
ститс? Водим и насочваме

КАК ДОЖИВЯХ СРЕЩАТА 
С ТИТО

Когато за пръв път раз
говарях с него бях много 
развълнуван, макар че Ти
то, с непосредствеността и 
простосърдечнето си, 
охрабри и набързо забра
вих предишните смущения и 
целият бях погълнат от раз 
говора с Тито, чувствувах 
че трябва да говор я открито 
п честно. Когато ставаше въ 
прос за посещението на 
Трепча, където живее Тито 
ва сестра, от леля по май 
ка му Словенка, някой меж 
ду другото спомена, че съм 
бил представител за тези 
краища.

Тогава Тито подигравател 
но се засмя: „Нека тогава 
тръгне с нас. Ще видим да 
ли хората ще го познаят. 
Така някога проверих и 
Темпо...”

И след няколко дни изля 
зохме от автомобила пред 
къйщта па Ана. Тито сър
дечно се поздрави със сестра 
си. Тъкмо искаше да влезне 
заедно с пея в преуредеиия 
музей изведнъж спря и ме 
попита: „Ана, 
този другар? „Ана първо из 
питателно ме погледна, слеп 
топа махна с глава като ка 
зва: „Не, Йоже, Не съм го 
виждала...”

„Топа с твой представи
тел”. уемнвайки се каза Ти 
то и весело ми намигна.

ме

Кратко напътствие за при
носа на СЮК, който е значи 
телец и исторически втеме- 
леи, не означава, че пие ко

па Югославия 
имаме отговори па всички 
въпроси на борбата на со
циалистическите сили за со- 

плаи циализъм в съвременния 
свя'г. Напротив, бройните ди 
леми и недостатък на съще
ствени отговори на сложиш- 

иа те въпроси па борбата за со
циализъм, за отношенията 
между социалистическите 
сили поглъщат и СЮК. В то

И по този повод трябва да 
се посочи на приноса на 
СЮК в инициране Движени- мунистите 
ето на необвързването и не
говото ангажиране във все- 
страното развитие на това 
Движение. На този 
СЮК многостранно изказа 
своята готовност да доприне 
се за осмисляне на антико- 
лониалната революция 
платформата ка политическа 
та борба за равноправие и 
равенство в световни разме
ри, в борбата срещу импери 
ализма, колониализма и не- 
околониализма и срещу вси
чки облици на домииация и 
хегемония- Активността 
движението на кеобвързва- 
ието значи постоянна борба 
за създаване на пови отно
шения на силите в света, ко
ито ще дадат по-благоприя
тни оптимални условия за 
безпрепятствен процес па 
еманципация па иовосвобо- 
дените страни, свободен из
бор на политическа и ико-

ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СА 
МОУПРАВЛЕНИЕ, НО И ДА 

ГО ЗАЩИЩАВАМЕреволюционното движение, 
имащо за цел преобразова
ние ма целокупното общес- 
ство. От новото очакваме 
човекът да не бъде само чо 
век, което вече е, но и това 
което може и се налага да 
бъде.

ва е и смисълът и стремежа 
на СЮК да подтиква, подкре 
Пя и води публично разисква 
не, конструктивно, другар
ско, дедогматизирано с вси
чки прогресивни и демокра
тически сили, катсто в своите 

разбира се, бягайки

У нас, естествено, се съз
дава човек с нови качества, 
с любов към труда, развити 
сто на уважение към дру
гаря си, към неговото твор
чество и зачитане на други 
народи; с дълбоко внедрено 
съзнание за необходимостта 
да се труди за общсстпото, а 
ис единствено за самия себе

на

редове,
от цитатолошко интерпрети
ране и схващане ма маркси
зма, което нужно ще означа 
ва неговото изоставане зад 
изискванията на времето, от 
поено недостатъчно ползва
ме и схващане ма революци 
ониите условия-

познаваш ли
Социализмът не представ

лява само повече хляб и по 
вече свобода, повече култу 
ра, повече хуманизъм, пове 
че творческо 
Социализмът не може да се 
представи с голи бройки. А

си.
задоволство. Смело е — бихме могли 

Днес, при пантите условия, 
да употребим думитеномическа организация на на



ЧОВЕКЪТ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ
® ^ и италианци-

4 Комунист

Първият
работнически Т',Т Мякаха да се с*»*, 

маг. ьлсд хсша се аула 1'ЬРМС 
жи ох псички схрани почна 

косят картечници, хш 
цулс спаси пха-

еи остана: иикота да 
ис се ааорашх, ас чопскъТ е 
паи-холдмаха ценност .

Април, 1^42 година.

шс ида1 ООСЦЬГ НОИСКи
С1Юл‘С,и; , С11()

.. >1 АОАШШ, »Ц«1 смо КИЛ»- * ...........■I 11x1 иЛхШиШШПСЛ1С11с1ис.1»схО ,и1 .... ......
хиппншш съхранил, *Фсд нс 

И ииИ*чсс1и ПЛ1'ЬК'
, малки 

с МЬЖДУ"
каща сасхлшш, коя10 ио ли- 
цата очертана трашне 
сенки, 11Л11 н-]>к нрсД онас 
му се анднат колпон, нокри- 

* цепки, целини

аа теле-

хи да 
кой качил 
шш си, па никого ох пас ис
0СИ1С аСПО. НО СТО, 1/С МНОГО

я гшк беше ме-
и за

чета бс
ла"я-ьм‘Гр-ипе, па

къдею италианците
лоискола част. 

оишаия жах.- 
сс па-

ГО И-Ьрао
следните картини.ИВИЦА мливончич пат

скрити помещения след това, той 
жду нас, г 
емди.

с тайно гласуване.проведоха 
ь раоопшчсския съвет вляз- 

тринадесст души. Аите 
Габолич бе изоран за пред
седател, а аз за секретар. Ье- 

члеи и тогавашния днре- 
Анте Гурко.

безгриженСОЛ1ШСК11Я циментов 
„първооорац

иеюриче-

>хсен
имаха силна 
ц сградата
дармерийски участък 
мираше попе един техен
тальоп, доОре укрепен с бу.н
керн. нашата чета получи 
аапооед: да осуети опита 
па врага да настъпи към ьи 
леча. И така, лежейки па за 

л петнадесетина дни, са 
петдесетина метра от фа

лангите изпукаха

в завод оххме пасе огшр** 
ско сьсптвне на

1УЧ5»
СГ‘ГуГбеРо"и^ 

Постъпката му бе оце- 
безумиа, изоощо 

един кому-

ба-годиаа, предидекември 
тридесет години
^„‘^"^тшхчоеки 
сьиет поешх Шошпч, конто наречем 
днес още работи а този ко- орган -
дектпв, а годината па юш- ш.«. иодита1Ка ояха че 
леите на партията У думи па друтаря 1ито,
аа свой двоен юшшеи. 14»с “с^ха класа
ди тридесет I А с. Хря(3ва да управлява с фа-
ноември е приет в ко,\нн 0ои1и1те.А И тогава, както н

ДНЯ ЙВтруидовРвек прекара в и сами
завод^.ДХъРВОйорад ,, за раоо™пчеекото
отвие изтъква - тце дочака ^‘^„,^“11: 
“ КякС1се' стигнало до учре- ческа класа получи подви
^%^т^яно~;:

те дни на 194У годинак Как „иървоОорац .
действие, ^‘^ав=а “съдина

съГа”х? Ш' за раОо^шх^ското^управля- 
ванс във фабрики ю.

— Ние се гордехме с това, 
па За

пис, 
вам
йена като

пие?0 Действително, пълната 
“ м беше наша,

ке сме войска 
по такъв начин поос 

Владо Го
ла околии-

ти съе сухи 
оокръжели с гъсти шуораци.

лсс по това време 
провеждаха събрания

шсПО ШШЦиихи 
ОС учре ктор. инженер 

Но знаехме веднага как ще 
този повоформнраи 

Иосии Шо-
къде ли
11С СС

казва та. . . кола с муници 
обаче. . ., ние

вое-„Тогавашиото време, 
тихото време, па всичко, ко- 

който и да било па
се свързваше е псго да- 

иещо особсч.о — раз- 
Г1едо И арежаиш 1 и, 

... иа Председателството
СУБ110Р иа Босна и Хер- 

цеговппа. — Разбира се, че 
и партийните заседания има
ха такъв характер: кратки, 
обикновено без утвъРДепдпе 

ред. Подразбираше се 
оперативността им, ио и над 
всичко, колкото С ВЪЗМОЖНО 

добре да се схване и про
вежда политиката ат партия 
та в

са да
мо която

ждава, каза тогава 
манович, член

комитет. Да, важно е 
спечели битката, но не 

па всяка цена. Нашият де
виз е: колкото е възможно 
по-малко човешки жертви, 
защото мрътвите ке могат 
да отиват в нови победи, оа- 

истински юнашката смъ_ 
пас не ни е странна.

сто по 
чии 
ваше 
казва 
член

шистите, 
почти всички патрони.

СКИя
да се

Беше пладне. Слънцето пе
чеше, а каруцата с бели мъе 

която италианците едш.на хи, с
Път седмично докарваха 
възможни стоки, пък и му
ниции, тъкмо бе спряга 
край самата ивица па пътя* 
Згасхмс: пристигналият то
вар няма да бъде разтова
рен докато не мине времето 
за обед. Дрънкането на лле- 
хапите тепсии, лъжици, 
ковете па чужд език — 
чко това достигаше до нас 
в заклоиспото място. И слу- 

следиото: Вуле Вуй*'о- 
вич, политическият комисар 
па четата, скокна от своето 
място, дотича до колата и 

на тях. Занемяхме

моВС11
рт иа
Напротив, тя е завет на вре-

110- мсто.
ви

сложните и тежки ус
па въоръжената борба 

Налагаше сс

А животът тъкмо така ис- 
боевете водени край 

на 2

вси-
ЛОВИя
срещу врага, 
да се работи много предпаз 
ливо и конспиративно, а съ
щевременно не смееше да сс 
допусне организацията да се 
затвори в себе. Партията 
трябваше да работи и успе- 

масово. Все пък нан

каше: в
Сутйеска същия ден — 
юни 1943 годика, с геройска 

загинаха и Владо То- 
(в 1945 отличен с 

народен герой)

Н11ТО
гава не чи сс СМъРТ 

манович 
Ордена на 
и Вуле Вуйнович”.

— През войната нашия за
вод ое разрушен, а страната че преди приемането 
се нуждаеше от цимент и кона бяхме учредили рао 
тряовшие да поправим пе- нически съвет. 1 отови до ха 
тряоваше д и иосии кахме думите на другаря 1и 
Б» - партийната ор- То и салшя Закох.. Знаехме 
танизацня бе силна, имахме че се изготвя приемане на 
много опитни комунисти, работнически дакон, муш 
Бяхме съзнателни, че трдова яке думите на Ьорис тш 
колкото се може по-рано да дрич, а с » “ 
дадем на обществото Ш1 пър- ваше нашият народен пред 
вите тона демент. И работе ставител в скупщина 1а АРа 

сговорно, съвместно. Ко го Гиздич и наш дългогоди- 
мунистите бяха присъстващи шен директор, 
всякъде, бдха най-активки. — Имахме заседания вина 
Дотоворихме се от старите ги след работното време. Не 
части и от онова, което на- смееше да се прахосва пито 
мерихме да изградим и пу- един трудов час. Само в 
снем в действие първата спешни случаи заседавахме 
пещ. С работниците съвмес- през работното време. 1Ря°- 
тно работеха и ръководите ваше да намерим нови рабо- 
лите на ,ДъРв°борац”, пред- тници и това бе постоянна 
ставлявахме едно тяло и ос грижа на работническия съ- 
новна цел ни беше най-на- вет. Производството винаги 
пред да възобновим завода, беше в първ план, а работех 
а тогава да го изграждаме, ме и върху охрана по труда, 
В такава съвместна работа жилищните проблеми и пре 

създа- храната на работниците. За 
трудовата дисциплина 
чти не бе необходимо да се 
разисква. А как би, когато 
— комунистите и всички ос
танали работници — -давах
ме всичко в работата и зна- 

аната ни. Как ехме и през нощта да става
ме и натоварим параход за 
да не се плаща магазинаж и 
не загубват скъпоценни 'де
визи. Всеки член на работ-

се качи 
от изненада. А Вуле шибна 

те побързаха. За
шио и
важната й задача винаги бе

Е дина Каменица
мъските и

РАЗВИТИТЕ КРАИЩА В СЪРБИЯНЕДОСТАТЪЧНО

хме само пари
дизвика в недостатъчно раз 
витите общини много разис 
квания, от които вече про
изтекоха много нови пред
ложения и идеи> чиято ос 
новна цел е по-ускорено при 
способяване на законопред- 
писакията към действителни 
те потреби на тези общини. 
Едно от тези предложения 
е и допълнението на предни 
санията за изразходване на 
средствата на Фонда за

недостатъчно

иа проблемите на недоста 
тъчно развитите се въртят 
в свеобразнид вълшебен 
кръг, в който се намират 
тези краища. Поправо, за 
по-ускореното им стопанско 
развитие, за изграждането 
па който да било обект са 
необходими специалисти, до 
бра програма и финансови 
средства. Недостатъчно раз 
витите общини нямат глав 
ио нито един от тези три 
елементи. Все пък за тези 
общини най-малка грижа 
представляват финансовите 
средства, защото фондът за 
насърчение на недостатъчно 
развитите общини досега ви 
наги имаше достатъчно сред 
ства за всички икономичес 
ки оправдани проекти. _

През изтеклите осем годи 
ни в недостатъчно развити 
те общини са изградени 283 
промишлени обекти, главно 
с помощта на Републикан
ския фонд и средства на 
организациите на сдруже
ния труд от по-развитите ра 
йони. Обаче практиката по
каза, че финансовите сред 
ства не стигат да се преодо 
лее изостаналостта и че е 
необходимо да се предприе 
мат нови крачки, каквито 
са въвеждане на данъчни 
и митнически облекчения, 
поощряване на специалисти 
те, помощ в изготвяне на 
развойни програми и подоб

се роди идеята да 
дем общ колективен ръково 
ден орган, който ще ръково 
ди със завода.

От тези опити на съвмес
тна работа и ръководене из 
никна първият работниче
ски съвет в стр 
вървеше това?

— Комунистите най-много 
се бореха за осъществяване 
нд тази идея- Профсъюзната 
организцаия провеждаше ця 
лата акция- Изборите бяха 
насрочени за 20 декември 
1949 година. Работниците се 
събраха в стола и изборите

по-
на-

сърчение 
развитите краища. Следова
телно, днес средства от то
зи фонд могат да се полу-

на

чат изключително въз осно 
ва на икономическата оправ 
даност на развойните прог
рами. И това, разбира се е 
на място. Обаче, понеже 
много от 48-те недостатъчно 
развити общини нямат дос
татъчно професионални кад 
ри, способни да изготвят та 
кива програми, тогава тези 
общини няма с какво 
конкурират при тоя фонд.

но.
За проблемите на недоста 

тъчно развитите краища в 
изтеклите дни се разисква, 
на заседанието на Изпълни 
тел ни я съвет иа Скупщина 
та на СР Сърбия- Оценено 
е, че тежестта и сложността

ническия съвет получаваше 
конкретни задачи и на след 
ващото заседание даваше от
чет за онова, което е изпъл
нил.

I
Опитът показа, че органи 

зациите га сдружения труд
ог развитите краища тряб
ва да се насърчават Към
по-големи капиталовложе

ния или разместване на ня 
кои свои обекти в 
палите общини. Точно в то 
ва се състои същината 
предложените изменения Е а 
Закона за средствата 
сърчение иа неразвитите кра 
ища, според които органи
зациите на сдружения труд, 
които сдружават финансови 
средства с огракизации 
недостатъчно развитите об
щини или им дадат 
основни средства, 
гид, лиценци и подобно, се 
освобождават от една 
от задължителния заем за 
тези общини.

Комунист да
изоста

Например, от община Цър- 
на трава вече няколко годи 
ни не е доставена нито ед 
на програма. Тъкмо за това 
се предлага средствата 
Фонда да се изразходват и 
за изготвяне на програми 
те по развитие. Във връзка 
с това е и дадено предло
жението средствата от този 
фонд да могат да се ползват 
и за построяването «а апар
таменти за проверени и опи 
тни специалисти, които ще 
дойдат на работа в недоста 
тъчно развитите общини.

на
Председател на Издателския съвет за 

всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: Мария Тодорович.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Комунист”: 
Велко Миладинович

Редакция на изданието на „Комунист" 
еа СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже 
вич. Велимир Филипович, Расгко Йовс 
тнч, Слободан Клнкич, Митайло Ковач, 
Обрад Ковйч, Йово Маркович, Бранислав 
Милошевич, Зорица Станимирович и Ми 
лентийе Вуксанович.

Секретар на редакциите Бояна Акгу-

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло 
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

за на

иа
Издава: Издателска трудова организа

ция „Комунист“.
Печата се на сърбохърватски, относно 

на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

в

своите
техноло-

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
^р&тетво и единство със златен

част

Това, безспорно насърчи- 
мероприятие, пре

вея ед.

телко Р. Л.
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ОЩЕ 400^ХА ИЗКУСУВЕНИ Сдружаването върви с бързи крачки
I

★ Досега в общината с „Кооперант”
113 селскостопанскипроизводите ли
★ Най-много сдружени засега има в село Бр 

еоевница, където са връчении работните книжки
и се сдружават с „Коопе
рант'’.

Посетихме и първите сдру 
жени селскостопански про
изводители в Смиловци.

жен ще мо! а да 
ио-доири резултати, 
мругарят гнгхкола А\.аме>нов. 
гхмам достатъчно храна за 
дооитъка и определям се 
само за 
която ще ми донесе доори 
1хрА1ХОДи.

Никола има трудов 
около десет години като ра- 
ботник-млекар в Прешево, 
хзоиводина.

МАНА БРАНКОВ: ВЕЧЕ 
ИМАМ ОПИТ В РАБОТАТА 
С КООПЕРАЦИЯТА

Посетихме и дома на сдру 
жения селскостопански про 
изводител Мана Бранков 
от Смиловци. Той е на 29 
години и живее в домакин
ство с жена си,'майка си 
и три деца. Отдавна сътру
дничи с кооперацията. Вече 
е взимал кредити от „зеле- 
ни$г план", купил трактори 
някои прикачни 'земеделски 
машини. Вече • отглежда '15 
телета за кооперацията.

се сдру постигна 
— ка^ажиха

За 300 ха площ семена 
дала регионалната СИО 
не на 100 ха

нависококачествени
семена е обе^Га° ООсГ

След формирането на ОСТ 
„Кооперант" при Земедел
ската кооперация „Сточар” 
в Димитровград и гласува
не на закона за сдружаване 
на селскостопанските про
изводители в Димитровград
ска община сдружаването 
връви добре. В общината 
досега сдружиха своя труд 
и средства за производство 
113 селскостопански произ
водители. Най-много сдру
жени има в село Бребевни- 
ца, а след това в Димитров
град, Одоровци, Сенокос, Д. 
Криводол, Изатовци 
ги села.

Акцията на сдружаване 
продължава. Като ни каза 
завеждащ ОСТ „Кооперант” 
другарят Цветан СОТИРОВ, 
който тези дни няма време

треви е 
а за засява- 

„Напредък"
една деятелност,

Покрай земеделието 
вотновъдството е 
оило главен поминък 
селението от 
оощина. Това е 
емо, понеже

общности.
По въпроса на кого се да

ват семена за затревяване 
сведения ни даде Ьасил За
хариев, директор на ООСТ 
„Напредък":

— На всяко

жи- 
от винаги стажна на-

Ьосилеградска 
- и разбира- 
географските 

условия са твърде благопри
ятни за развитието на този 
отрасъл. 1 учните пасбища 
по склоновете на Църноок 
Ьлизен, Весна Кобила, Вало-' 
зи, Милевска планина и Бе
ла Вода, пространите лива
ди по средно високите хъл
мове и край реките са осно 
вата, която гарантира 
ори резултати 
то на добитък.

Все пак, прави

НИКОЛА КАМЕНОВ: ОП
РЕДЕЛИХ СЕ ЗА ОТГЛЕЖ
ДАНЕ НА ТЕЛЕТА

село, според 
големината му, е определе
но колко ха площ 
За да отминат

Никола Каменов е на 61 
година. Той притежава око
ло 50 ха земя- Досега е пла
щал 5 360 динара данък. За
варихме го при ковата по
стройка, която започна да 
строи след сдружаването с 
кооперацията. Взел е кре
дит от пет милиона стари 
динара и вложил десет ми
лиона стари динара собстве 
ни средства с цел да по
строи сграда в която ще от-

ще засее, 
вредните про

яви разпределянето на 
ната
Именно, до
стните общности е изпрате
но писмо с мслба да напра
вят списък на кандидатите. 
1ова вече

семе
демократизирано, 

съветите на ме-
е

и дру

ДО-
в отглеждане- е направено и 

разпределянето ще се про- 
списъци —впечатле

ние, че това естествено бо
гатство не е достатъчно 
ползвано. По мнението 
животновъдите за такова по
ложение

вежда по тези — 
изтъкна Захариев.

При кои условия 
стопанският

из- селско-на производител
получава семена?

— Получателят е дължен 
да поднесе доказателство за 
собственост на

съществуват две 
причини. Първо животновъд 
ството като отрасъл не съ
ществува в обществения се
ктор. Няма стопанска 
низация, която да се зани
мава с отглеждане на доби
тък, с която животновъдите 
ще могат да се сдружават и 
получават помощ на специ
алисти в прилагане на нови, 
научно проверени, методи в 
угояването на добитъка. По
настоящем, животновъдство 
то развиват частните селско

— Без колебание се сдру
жих с кооперацията. От 
опит зная, че доходите са 
по-големи

парцелите, 
които ще затревява и с 
ООСТ „Напредък” да склю
чи договор за дългосрочно 
сътрудничество с който се 
задължава да заплати семе
то 25 на сто от стойността 
му (650 дин за 1 ха), да ку
пи нужния изкуствен тор, 
да посее семето само

в съдействие с 
коперацията. Запознах се и 
със Закона на сдружения 
труд и виждам, че според 
кего земеделските произво
дители имат голями облаги, 
— каза другарят Мана Бран 
ков.

орга

на
предписаната площ, за кое
то му се дава напътствие. 
По-късно ще бъде извърше
на проверка на реализация
та. Ведно на заинтересовани 
те се дават и борови фидан
ки за залесяване на голини 
и ерозивни площи в частна 
собственост. С уговора про
изводителят

Сдружаването в Димитров 
градска община продължа- 

кооперацията също 
така се вършат подготовки 
новият ОСТ „Кооперант” да 
отговори на предназначени
ето. Земеделските производи 
тели на собствена земя ще 
работят за пенсия.

стопански производители, 
всеки според своите възмож 
ности и нужди. И второ: за 
качествено животновъдство, 
което ще дава добри дохо
ди, нужно е да се прилага 
науката. А това подразбира 
прилагане на съвременни да продаде на
научни методи в отглежда- предък” произведенията ко-
нето на едър и дребен до
битък, подбиране на високо
качествени раси, обезпеча
ване на комфортни помеще
ния и качествена храна за 
добитъка.

В обезпечаването на по-ка 
чествена храна създаването 
на изкуствени ливади чрез 
затревяване на ниви и дру
ги повърхнини е от голямо 
значение. През последните 
години площите, засяти с ви
сококачествени треви посто
янно се увеличават. Селско
стопанският
на практика се увери в пре
димствата на тези ливади и 
тяхната реколта проявява 
твърде голям интерес за съ
здаването им.

Имайки в предвид всичко 
това ООСТ „Напредък" е 
обезпечила на селскостолан-

ва. В

Н. Каменов М. Бранков
се задължава 

ООСТ „На глежда около 35 телета.
— При мен не съществу

ваше колебание когато ре- 
ших да се сдружа с коопе
рацията. Зная, че като сдру

за почивка, въпреки, че има 
още много недоразумения 
при провеждане на бройни 
проблеми в сдружаването, 
хората вече се определят

ито са му излишек 
Захариев.

каза
Б. Н.К. Г.

РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ СЛОЖНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
не от първи януари 1980 го 
дина.

За осъществяването на 
тази инициатива е необхо
димо да се започне със дру 
жаване на финансовите 
средства. Същите ще бъдат 
обезпечени: от страна на 
фонда за подтик на недос 
татъчно развитите краища 
в СР Сърбия, от други ре
публикански фондове, с 
ангажиране на средства от 
възобновяване и развитие и 
от личните средства на ор 
ганизацните на сдружения 
труд в тази област.

производител

ОЧАКВА СЕ СТОПАНИСВАНЕТО В ДВЕ СЛОЖНИ ОР 
ГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЖИ 
ВОТНОВЪДСТВОТО ДА БЪДЕ МНОГО ПО РЕНТАБИЛ

общност и Изпълнителния съ 
вет г:а Регионалната стоиан 
ска камара в Лесковац.

Занапред в този 
както е запланувано, ще се 
формират две сложни орга
низации па сдружен труд — 
лредусловие за по-шггеизив- 
ио развитие на земеделско
то стопанство в регионална
та общност. За подобрете 
на отношенията в областта 
на животнов'ьдството, зап
ланувано е да се формира ед 
но делова общност.

За провеждане на тази по 
лезиа стопанска инициатива 
Скупщината па регионална
та стопанска камара офор
ми координационно 
Задачата на същото е да под 
тиква и усредоточава целоку 
пната акция за подобрение 
на агрикултуриото развитие.

В този смисъл Скупщината 
е предложила па всички ос 
повий и трудови организа- 
ции в областта на земедели 
ето и животновъдството да 
анализират своите активнос
ти и да изготвят акционни 
програми. Предвижда се до 
края на май да се организн 
рат и проведат консултации 
п разговори, а до края на 
септември т.г. да бъдат из
готвени слаборати от които 
ще се узнае степента на об 
ществеио-11ко1 юмическата оп 
равдаемост на акцията. То 
гава ще бъдат обсъждани 
ог страна на трудещите се 
и самоуправителннте акто
ве, отнасящи се за сдружа 
ваие в сложните организа 
ции на сдружения 
Ако всичко сс провежда по 
плана в началото «на декем 
ври трябва да бъде сключен 
самоуправителен договор за 
работа. Работата в тези ор 
ганизации трябва да започ

НО

Големият брой организа
ции на сдружен труд в обла 

ските производители смес стта ка селското стопанство 
от семена на най-качествени и Хяхното недостатъчно съ 
треви за затревяване на 400 Трудцичество представлява 
ха площ (това са предимно спънка в по-иататъшиото 
ниви, които вече не се из- модерно развитие на агрику 
ползват за производство на ЛТурното производство зап- 
жито). За 300 ха изкуствени ланувано производство в зс 
ливади, които ще бъдат офор меделието въобще, също така 
мени през тази година, се- е проблем за икономическото 
мена е дала регионалната състояние в регикоиа. Огку- 
СИО за водно стопанство вуването не е най_Добре ор 
със седалище във Владичин пшизирано, а оборотните 
Хан, чийто член е и ООСТ средства за възпроизводство 
„Напредък”. Още 100 ха ие са докраз използвани, 
площ ще бъдат засети 
семена на качествени треви, 
които обезпечи 
предък”. Семената са поду-

смисъл,

За ефективното развитие
ка агрикултурата, е нужно 
на време да се започне 
подготовките. С пълно анга 
жпране на научните инсти
тути, професионалните служ 
би и преди всичко на орга 
низациите на 
труд в областта ка земеде
лието и

с

сдружениясъс труд.
Всъщност това са заключе 

нидта на състоялото се неот 
давна съвместно заседание 
па Председателствата на 

Скушцините на меж- 
дуобщииската регионалк а

ООСТ „На- ЖНВОТИОВъДСТВОТО,
тази стопанска инициатива 
съвсем е и осъществима.

тяло.
чени и от трети април въР- 
ви акцията по разпределяне 
то им на селскостопанските 
производители в местните В. Б.
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ю оснета * изкуствоШО култуш*
КОМЕНТАР

Да не се тъпче 

на място
по инициативаВ коая на миналата година 

на Общинската конференция на Социалистическия 
Лю?в Бабушшща В ЗВО.ЩН се проведе рпзнева- 
не на тема: дейността на самодейните дружества 
и нпгокнте за бъдеща активност. При това, нзхож 
да"ГотТеопнтабЪоДт дейността па 
но-художествено дружество „Рум - бяха нзнсссии 
и редица критически забележки върху неговата 
работа. че звонското дружество 

провеждало годишно- 
по-дълго време не проя- 

Изнесени бяха и за-

Посочн се например,
„Руй” НЯКОЛКО ГОД11НН НС С 
отчетни събрания» че от 
в«ва необходимата активност, 
бележки във връзка с финансовата неотчетност 
дружество, слабата активност на попълването на 
редовете му с нови, по-младн членове и прочее.

В заключение от няколкочасовото обсъждл-
Звонци, бе-проблемнте на самодейността в 

ше прието до 29 ноември (1978) да се устрои годи
шно-отчетно събрание, да се избере ново ръков 
дство и приеме програма за работа, да се изнесе 
финансов отчет за нзтеклня период.

Договорено беше, също така, в чест на празника 
дружеството да подготви подходяща програма и 
така нататък.

От многото хубави думи н обещання — до 
днес не е изпълнено почти нищо.

И до днес не е проведено годишно-отчетно 
събрание на дружество „Руй"

Минаха още няколко празника, а дружество
то не е дало нито една програма.

Дали е нужно отново да се поставя въпрос: 
защо се бездействува?

Обективни причини, както беше изтъкнато 
и по време на разговорите за самодейността в 
Звонцн, е имало и ще има. Липсват подходящи по
мещения за репетиции, много от инструментите са 
повредени, няма достатъчно кадри и пр.

Но налице са и редица субективни слабо
сти, които изглежда, трудно се преодоляват. Съще
ствува някаква инертност и недостатъчно желание 
да се работи.

Нима при по-добри условия работеха звон- 
ските самодейци преди десетина години, когато 
жънеха успехи навред в този край и които разне
соха славата на Дерекула?

Мнозина от сега вече „бившите” самодейци 
и днес живеят в Звонци.

Ако им се подаде ръка за сътрудничество — 
сигурно не ще останат безучастни.

Само трцбва някой да „поведе” хорото.
Ако някои членове на сегашното ръковод

ство на „Руй" толкова много са се изморили, че 
не могат да направят това, нека отстъпят място 
на други, на по-младите например.

Инак работата не ще тръгне скоро напред.
М. А.

СРЕЩА НА ОБЩНОСТИТЕ ПО КУЛТУ РАне на РЕГИОНАЛНА

ИНТЕНЗИВНА КУЛТУРНА ПРОГРАМА
Професионалният хор към 
културно-художественото 

дружество „Бранко Кръсма 
драматичен нович" ще изпълни концерт 

хорова музика.

Очевидно, за пръв път Ди 
митровград ще има възмож 
лост да види и чуе елитни 
театрални, музикални и хо
рови изпълнители, чието го
стуване в изоставащата Ди
митровградска община напъ 
лно ще финансира Републи 
канската културна общно

изве-Димнтровградчани ще видят и чуят 
стни театрални и музикални изпълнители

Белградският
театър и Сдружението на 
драматичните изпълнители.

Димитровградчаки 
имат възможност съшо та
ка да видят и чуят Нишкия 
симфоничен оркестър, кой
то ще изпълни два концер
та, както и Музикалната 
младеж на Сърбия, която 
ще организира пет концер
та. С един концерт в музи 
калкия живот на града ще 
участвува и Белградската 
филхармония-

Благодарение иа безкори
стната помощ, която оказ
ва Републиканската култур
на общност на изостващн- 
те и крайграничните общи
ни — тази година в Дими
тровградска община се пред 
вижда интензивна културна 
програма. По почин на Ре
публиканската културна об
щност в Ниш се състоя сре 
ща — договор между пред
ставители на общинските 
културни общности от изо
ставащите и крайгранични
те общини, на която бе при 
ета програма за гостувания 
та на професионални театри 
оркестри и хорове. В сре
щата — договор взеха уча
стие секретарите и предста
вители — делегати ка общин 
ските културни общности.

Според договора тази го
дина в Димитровград с по 
едно театрално представле
ние ше гостуват професио
налните театри „Ателие 212"

ще

ст.
Ст. Н.
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ь:4Предложение на 

училищната мрежа 1||§щ V
\

Координационият комитет 
за реформата на средното 
насочено образование и въз 
питание в Нишки регион из
готви през март т. г. предло 
жение на бъдещата учили
щна мрежа на средното на
сочено образование. Същата 
е изготвена след забележки
те и оюгяестиите, които са 
дадени по време на публич 
ните разисквания в общините 
на региона.

Според това предложение,
образователно-възпитателна 

та организация на средното 
образование „йо- 

сип Броз Тито” в Димитров
град ще подготвя следните 
специалности: в гумарската 
промишленост — изработва
ни на шприцовани стоки, 
(15) изработвани на гумени 
обувки (15), в строителство
то — строители - фасадери

(15), строителни дърводелци 
(10), армировчици (5), при
родно-техническа област — 
техници за органическа хи
мия (15), техници за 
тическа химия (15), правна 
и бюротехническа — 
ци за управителки работи 
(15), техници за работи по 
местните канцеларии (15).

Според новата 
във втората фаза на 
ченото образование в трети 
клас ще има 4 паралелки и 
120 ученика с четири специ 
алности с 9 профила и в че
твърти клас — три паралел
ки и 73 ученика.

За отбелязване 
лището се 
трудова 
основни
сдружения ТРУД.

Следва да се отбележи, 
че Общинската скупщина 
иа своето заседание от 30 
март т. г. прие заключение 
в предложението да се внесе 
вместо една паралелка стро 
ителиа специалност с три 
профила, една паралелка 
машинна специалност със сле 
дните профили: механици за 
поддържане на 
алатки,
металостругари иа III сте
пен.

.Г;...
IIанали- да

техни-

жщмашиннипрограма 
. насо- електроженисти и

Окончателното приемане 
па втората фаза ка насоче
ното образованиенасочено ще зажи
вее през идната учебна го
дина, период, до който тря- 
ова да се съгласуват инте-е ,че учи 

учредява като 
организация без

ресите на сдружения труд 
с предложението за новата 
училищна мрежа на средно 
то насочено образование.организации на

Висок:Дз<\\> ранна пролет (Сн. Б. Ник.)Ст. Н.
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ПЪРВИЧНАТА
ГРАД ОРГАНИЗАЦИЯ НА ССМ В БОСИЛЕ МЛАДИТЕ И КНИГИТЕ

Ново ръководство и 

по-богата дейност
НЕДОСТАТЪЧНО ИЗПОЛЗВАНА 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБРАЗОВАНИЕ
Първичната младежка ор 

ганизация в Босилеград — в 
сравнение с другите има 
по-доори условия за разнооб 
разна и плодотворна 
пост. Градската 
татъчкото число 
от разни специалности 
степен на образование 
добрите материални 
пости са условия, които да 
ват възможности за 
по-добри резултати.

В предишните години се 
е случвало тези добри усло 
вия Да не се използват дос 
татъчно. Това са били пери 
оди на бездействуване и ке 
организираност, заради кое 
то към младежите са отпра 
вяни остри критики.

И досегашното ръковод
ство не проявяваше особена 
дейност. Затова младежите 
приеха решение, което е и 
най-правилко: избраха но
во ръководство. За нов пред 
седател е избран СТЕФАН 
ЧИПЕВ, заместник —пред 
седател ДИМИТЪР МИЛО- 
ВАНОВ. секретар ЛЮБИН- 
КА СИМОВА и касиер ВЕ
ЛИН СТОИЧКОВ.

От изобрите измина един 
месец, а дейността на мла
дежта чувствителна напред-

* КНИЖНИЯТ ФОНД В ДИМИТРОВГРАДСКА
ТА БИБЛИОТЕКА НАБРОЯВА ОКОЛО 12 ХИЛЯДИ ТО
МОВЕ, А БРОЯТ НА МЛАДИТЕ РАБОТНИЦИ - ЧИТА
ТЕЛИ Е СЪВСЕМ СКРОМЕН

певеднаж първичните нр-
ганивации па Сч,ш са гинра- 
ьеии ггрсд дилемата: с ка
кво да привлекат младите 
раоотници към по-активно 
отношение не само в трудо 
ви и други акции, но дири 
и в културно-заоавната дей
ност. шил\.с ои ало се тръг
не от популяризацията на 
книгата, от олагородг.ата за
дача да се насажда навик 
за четене 
и ключ за любопитността 
на младия човек.

очевидно,касае се за изна 
миране и създаване на та
кива оолици в а дейност към 
младежките първични орга
низации в основгште органи 
зации на сдружения труд, 
които изцяло ще заинтере
суват младите и ще ги под
тикнат към действие.

— Деня на младежките
трудови бригади, което 
пръв случай за няколко го 
дини назад. На 11

е

април
младежите организира

ха литературна вечер, 
която свои творби 
ученици от основното 
лшце и образователния цек- 
тър, както и младежи от 
първичната организация и 
Харалампи Иванов, 
вател в пенсия, когото при- 
съствуващите топло при- 
ветствуваха и заблагодари- 
ха му за подтика на млади-

Дей- 
среда, дос 

младежи

т.г. Известно е, че книгата в 
живота, а особено в образо
ванието, е незаменима. Тя 
по най-непосредствен 
чин съДействува за разшир
яване на знанията из разли 
чните области на човешка
та дейност: политика, ико
номика, наука, техника. Ето 
защо заема почтено място и 
към книгата в много среди 
се проявява особен интерес 
и специални грижи.

Към културния център в 
Димитровград работи библи 
отека, по чиито

А в димитровградските 
промишлени предприятия е 
навлезло ново раоогническо 
попълнение, оез осооени зна 
ния и умения- Т1яколко сто 
гни млади раоохпици прос
то са „отчуждени и не се 
интересуват за книгата.

и ежегодните програми, 
осооеио през месеца на кни 
гата, коцто се провежда 
към края на всяка година, 
в плановете за раоота и деи 
пост на биолиотеката се на
белязва едно важно меро
приятие: книгата да се до
ближи до трудещия се. При 
това се имат предвид име
нно младите работници в 
организациите на сдруже
ния труд.

Без да срещне необходи
мата подкрепа именно от 
организациите 
ния
„увисва

на
четохаи учи- на-и по-

ВъЗМОЖ

още препода ще се намери

те.
Освен това, оформена 

драматична секция, 
подготвя една драма и тан
цов състав, който ще учас
твува в подготовките за по 
срещане на Щафетата и чев 
ствуване на 1 и 25 май-

е и 
която

равтове ле- 
~” богаство: 

хиляди томове
жи „недокоснато 
около 12
най-различна 
техническа, научна, филосо
фска, белетристика. 

Погледнем ли обаче

литература:

Не може да се отрече, че 
условията по отношение на 
помещения и други изисква 
ния са се изменили значите 
лно. В „Тигър” — Димитров 
град, където единствено съ
ществува библиотечен пун
кт, има такива помещения- 
Конфекция „Свобода” е съ
що на път да създаде уют
ни помещения- А в крайна 
сметка и в самата градска 
библиотека могат да се из
ползват помещенията. . 
Следователно, основното е 
да се започне с акция-

Струва ни се, че е изли
шно да убеждаваме каква 
е ползата от четенето, кол
ко то допринася за самоо
бразованието. Защото да бъ
деш съвременен производи 
тел и самоуправител, значи 
едновременно да вървиш 
под крак с научните, техни 
ческите и другите постиже
ния- А възможности за това 
именно дават списанията и 
книгите, с които ежегодно 
димитровградската библиоте 
ка пълни -своите рафтове.

Организационното и идей
но укрепване на първична
та организация и изострява 
не отговорността на мла
дежите са задачи, от чието 
по-нататъшно успешно ре
ализиране ще зависи и ус
пеха. Разрешаването на 
проса за помещения няма 
да бъде трудно, понеже в 
новопостроения културен 

дом има помещения, необхо

със
тавът на читателите, бие в 
очи едно несъответствие: 
над деведесет на сто от чи
тателите са ученици от ос
новното училище и гимна
зията. Когато се има 
вид. че те

на сдруже- 
труд, библиотеката 

в това свое начи
нание, което в крайна сме 
тка си остава безрезултат-пред-

главно ползват 
онази литература, която е 
набелязана в учебната про
грама като прочитиа 
основание може да се твър
ди че няколко хиляди томо 
ве техническа, научна и дру 
га литература стои недоста
тъчно използвана.

въ- но.
Ето защо за необходимо

стта от използването ка кни 
гата за самообразование не 
бива да води само сметка 
библиотеката. Наистина тя 
е най-призвана да даде ини 
циативата, но следва да сре 
щне

с
на.

дими за успешна младежка 
дейност.

Група от десетина младе
жи взе активно участие 
ознамекуването на 1 април

в
К. Г. широка и всестранна 

подкрепа от организациите 
на сдружения труд.

Родей клуб на студентите - насърчител 

към творчество и културен възход
Разбира се, самото поня

тие „организация на сдру
жения труд” е доста широ
ко и в известна смисъл ано 
иимно, па затуй трябва кон 
кретно да се каже, че пър
вичните организации ка Съ
юза на социалистическата 
младеж са оня субективен 
фактор, който трябва да 
заинтересува младите за кни 
гата, да създаде интерес 
сред младите работници за 
четене.

хко бездействие в родния 
град.

Ъто защо са необходими 
определени организационни 
инициативи от страна на оо 
ществено-политическите ор
ганизации, а преди всичко 
на Общинската конферен
ция на Съюза на социалис
тическата младеж. Ценна 
помощ могат да окажат и 
съответните самоуправител- 
ни общности на интересите, 
като общинската културна, 
образователна общност, об
щността по физическа кул
тура и пр.

Като първо, необходимо е 
да се създаде роден клуб 
ка студентите. Ако през зи
мната ваканция такива под
готовки не бяха направени 
— за лятната ваканция мо
гат да се направят и сту
дентите да пристъпят Към 
организирана дейност.

Родният клуб на студенти
те чрез оргакизираиа дей
ност може да Помогне на 
своя край в много отноше
ния, тъй като студентите 
изучават различни области 
от обществения живот. Това 
са бъдещи специалисти по 
медицинските науки, строи
телството, икономиката и 
земеделието, литературата, 
физическата култура и спор 
та и пр.

При добра организация 
студентите биха могли да се 
афирмират чрез различни 
сказки в оргакизациите на

След освобождението ка 
страната и при' -създадените 
благоприятни условия за по
лучаване на полувисше или 
виеше образование, много 

девойки от Ди- 
станаха спе-

сдружения труд в рамките 
на Народния университет, 
на село и другаде. През ля
тото могат да бъдат носите
ли на
своите среди 
зират подходящи културно- 
забавни програми, танцови 
забави с определено съдър
жание ,да оргакизират най- 
различни спортни състеза
ния и да станат истински 
носители на много други из
яви.

културен живот в 
да органи-младежи и

митров градско 
циалисти и днес заемат от
говорни постове не само в 

община, но и извън

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАДсвоята
Традицията за школуване 

непрестава, но ежегодно се 
задълбочава. За Димитров
градска община може да сс 
каже, че по броя на завър
шилите студенти е между 
първите в СР Сърбия- Защо
то повече от 90 на сто от
завършилите средношколци 
редовно продължават обу
чението си във висшите уче
бни заведения в Ниш, Бел
град, Скопие, Нови Сад и 
други градове.

Довечера твърде деипи в 
младежката организация, в 
Съюза на комунистите и 
останалите обществено-поли
тически организации и ДРУ- 

те със съшия еиту-

Успешна залесителна 

акцияАко това бъде прието и 
подкрепено от младежката 
организация, убедена съм, 
че и студентите ще поемат 
като свое задължение и 
възможност за собствена 
афирмация-

Тези дни приключва съв
местната трудова акция на 
Общинския синдикален съ
вет в Димитровград и Об
щинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж.

Акцията е организирана 
в чест на 60-годишкината от 
основаването на ЮКП — 
СЮК, СКОЮ и обединяване 
на революционните синдика
ти на Югославия, както и 
по повод Деня на младеж-* 
ките трудови акции.

Залесителната акция е ор
ганизирана чрез първични
те организаци на Съюза на 
синдикатите и Общинската 
конференция на Съюза на 
социалистическата младеж 
и е обхванала около две хиля 
ди работника и около 500 
членове на ССМ. На голини
те в непосредствена близост 
ма Димитровград са засаде 
ни пад 90 хиляди борови фи

данки. В тази акция особе
но се изтъкнаха членовете 
на първичната организация 
на Съюза на синдикатите на 
гостилничарското предприя
тие „Балкан”, кожарската 
фабрика „Братство” и орга
ните на управление към СО 
Димитровград.

Не трябва да се забравят 
и учениците от Основното 
училище „Моша Пняде” и 
па гимназията „Йосип Броз 
Тито” от Димитровград, ко
ито само за един ден заса
диха 10 хиляди фиданки в 
местността „Лукавашка ру- 
дина”.

С тази твърде успешна 
трудова акция членовете на 
Съюза на синдикатите и 
младежта дадоха свой при
нос за опазване и подобре
ние на жизнената среда на 
човека.

Зденка Тодорова, 
студент

жества, 
сиазъм продължават и на 
факултетите в студентската 
организация- Но сякаш с 

се изчерпва тяхната актова 
тивност.

Защото над 200 души сту- 
огромен резерв,декти са 

КОЙТО в родното място на
истина може да допринесе 
за обогатяване на обществе- 

спортниякултурния,
Безспорно, липсата 

и на
ния, 
живот.
на добра организация 
мероприятия 
условие, че се стига до тя*

с основното Павле Тодоров
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БОСИЛЕГРАД

СПОРТНИ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ЗА РАБОТНИЦИТЕ

ЕДНА 1 «ОТГОВОРНОСТПО СЛЕДИТЕ НА

поставена 
намериДиагнозата

цяр да се 190

ц други по подходящи цели.
това, че мероприятията 

па тази година а I

лаОтсъствията от работа поради боледушшия 

ме никакви средства до сега ис са иамсрспи.

В повечето планове, про- 
и анализи се изтъкваграм и

постоянната нужда за раз- 
култ у рно-забавни я 
масовата физиче-

които бяха 
които ее от-Факт е и

приети от тачалото 
насят до стимула, не дадоха
по ,татък Конези ^тьк^които^ю каквито 
ю.фпчнЬш. ис''са идвали редовно и до с^а иа Р - 

бота ол ово отсъстват, покривайки сс -»ад „ревV 
■птите" пай-веродтио, че и те си има1 някои ли 
'пи, сметки не грижейки се много :.а колективи .- 
те пели Според тдх дребмо-имучпестоепите ин. ере
си са па преден план. На такива „болни рабоп п- 

Някой трябва да зветвне иа Щ,тя. по кои е 
този?'Нали ще бъде изход в по-добрия котрол от 
стрига па компетентните самоупралителни органи 
в падглеждапето болния, или пък по-добро сь.руд, 

здравната организация, лекаря и лс- 
комисии?

витие па 
живот и 
ска култура. Тази нужда с 
и едно от предусловията за 
общ 1*апред7>к в различните 

обстоятелства. Г

очакваните резулча- 
болни, болни са и 

и да би-.1 Кпатък и ясен рапорт по отношение га от- 
от ппбота в тези пролетни дни в Ор1а-

трудова организация е значително голям.
' Статистическите дашш по отношение на о. 

състивята от работа поради всекидневни боледу- 
ватнГза миналата 1978 година показват следното 
— броят на работниците, които са ползвали отсъс
твията поради боледуваш.,, с повече от тридесет 
ДНИ е — 82, докато пък броят иа онези район........
боледували до 30 дни възлиза на т.

Ако пък се има предвид .. .ова, че на 
много работници боледуваиията са продължавай 
чрез определените специалистически комисии и 
адед тридесет дни, а което говори, че те са наисти
на били болни или преведено от 794 работника, с 
болнични дки по-малкоотЗО дни. или преведено па 
езиков числен език показва, че са иаиълио загу
бени 24.763 трудодни. На въехи е известно и то
ва че всички болнични дни до 30 дена се запла
шат от финансовите средства, с които разпола.а 
трудовата организация, докато пък болничните дпп 

- се заплащат ог страна

ти.

Вжизнени 
Босилеградска община в го-

не еоще
направено. Досега ли- 
ипициативи за внедр- 

тези дейности във 
пори па всекидиев-

зи смисъл все
много 
ис ват 
явакс на 
всички 
ния живот.иичество със 

карскпте
За да сс помогне па онези работници, коию 

болни, общинския съвет га синдикати- 
звеното със Самоуправителна- 

осигуровка ицс изпрати

Много пъти се отчита и 
говори, че обучението 
физическа култура и проя
вата на културна дейност, 
и покрай много трудности, 
предимно от материално-те
хническа страна, все пък 
някак се осъществява. Всъ- 
щност такова е положение
то в основните училища, 
средношколския център и 
Центъра за култура в Бо
силеград.

са наистина 
те в Димитровград в 
та общпосг по здравна 
известно число работници -иа почивки и лекувания, 

бъде достатъчно?

по

по дали това «це
От горе посочените заключения по въпроса 

че самоуправитслиите„боледувалия" произлиза, 
органи, обществено-политическите организации и 
огромното ЧИСЛО добри и прилежни рабопшци са 
наистина определили диагнозата на болката ,,01- 
съствпо поради болест" и единно п гях трябва да 
се вярва, че те в.е бъдат .. в състояние да откри- 
ят и лека.

които надминават тридесет 
на Самоуправителната общност по социални оси
гуровки.'Ако се имат предвид дадените показа-
__ прозлиза, че трудовата организация на ,Ди-
гър” в Димитровград през миналата година е оп- Кирил Трайковтели

От друга страна, в трудо 
вите организаци почти не 
съществува никакъв инте
рес за тези дейности. За 
омасовяване на спорта и 
културната дейност не са 
под въпрос финансови сред
ства, а организационни недо 
статии. При това трудови
те организации разполагат с 
добъР кадър. Наистина бро
ят им не е голя-м, но за на
чало с активностите ще мо
же да се тръгне напред. Все 
още може би има лутания 
във връзка с носителите на 
тези акции: дали синдикал
ните организации, младеж
ките активи или пък някой 
друг? Ако не се задържаме 
на недоумнията има и други 
решения- Именно, ако има
ме предвид многобройните 
комисии, защо например да 
не съществува и една, коя
то специално ще се грижи 
за развитието ка културно- 
забавния живот и физичес
ката култура в трудовата 
организация?

В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ПРЕГЛЕДИ 

ОТ 8 ДО 22 ЧАСА МЛАДОСТ
МОРАВА 6:0 (2:0)ба (от 8 до 13 ч). Здравните 

станции в Долно Тлъмино, 
Горна Любата и Горна Ли- 
сина ще работят 5 дни (от 
понеделник до петък) от 7 
до 15 часа.

Освен това, Здравният дом 
ще оказва бърза медицин 
ска помощ и по време на 
държавни празници, седмич 
на почивка (в неделя) и 
през нощта след 22 часа.

На състоялата се сесия на 
Общинската скупщина в Бо 
силеград делегатите от три
те скупщикски съвета при
еха решение за сключване 
на самоуправителен договор 
със започването, разпределе 
нието и завършването на 
работното време и въвежда 
не на дежурства в Здравния 
дом в Босилеград.

С договора, който, са под
писали Общинската скупщи 
на, ОК на ССРН, Общин
ският синдикален съвет, 
СИО по здравеопазване и 
Здравния дом, на населени
ето от общината се дава 
възможност за ползване ка 
здравни услуги всеки ден 
освен в неделя, от 6 ч. су
тринта до 22 ч. вчерта.

Службата по обща меди
цина ще работи в две сме
ни — от 6 до 14 и от 14 до 
22 часа всеки работен ден и 
всяка събота в месеца. Зъбо 
лекарски интервенции паци
ентите ще могат да получа 
ват от 6 до 14 и от 14 до 21 
ч. и 30 мин всеки работен 
ден и една събота в месеца. 
За по-бързо снабдяване на 
пациентите с необходимите 
лекарства и аптеката ще 
работи от 7 до 14 и от 14 до 
21 час всеки работен ден и 
всяка събота в месеца. И 
работното време на шофьо
рите и от 7 до 14 и от 14 
до 22 ч. От службите по-ва
жни за здравеопазването на 
гражданите в една смена 
ще работят само диспансе
ра за жени и деца (от 6 до 
14) и рентгеноложката служ

А

Добра игра на босилеградските футболисти 
откриването на пролетния сезон

Игрище След завършването на ма- 
поискахме от капитана, 

най-добрия футболист и тре 
ньор на отбора Георги Геор
гиев да даде преценка на 
играта на „Младост” Ъ нача 
лото на пролетния сезон.

„Младост”. 
Идеално време за игра но 
песъчлив и неравен терен. 
Зрители окло 300. Гол-май
стори: Б. Тасев,. Р. Венков, 
В. Чипев и М. Цветков. 
Жълто 
Венков.

на
ча

Според договора Здрав
ният дом се задължава вни 
мателно да следи и изучава 
исковете на гражданите във 
вързка с осъществяване на 
здравеопазването и за това 
редовно да съобщава на ос
таналите подписници. За 
правилното прилагане на са- 
моуправителния договор из
брана е комисия от 5 чле-

картонче получи

— Имайки в предвид, че 
това е начало на сезона и 
че в състава беха повече 
млади футболисти може да 
бъдем доволни и от играта. 
С тази победа ние и поната- 
тък оставаме най-сериозен 
кандидат за първо място в 
групата, — изтъкна Георги
ев и добави, че „Младст” 
добое игра и в първия кърг 
в Прешево, а за поражение
то от 4:1 са 
дателите, които не реализи
раха много шансове. За на
пред най-важни задачи са 
подобрение на физическата 
подготвеност (макар че и 
сега тя не е на ниско рав
нище) и ефикасността

„МЛАДОСТ”: Пейчев —, 
Иванов 8. Кирилов 7, С. Чи
пев 6, Георгиев 8, Крумов 
7, Венков 7, Чипев 7, Влади
миров 6, Тасев 8, Цветков
8. За застъпване на тези дей 

пости в трудовите организа
ции и за реализиране на

Във втория кърг от про
летния
във вранската група футбо
листите на „Младост” от Бо 
силеград с по-добра игра в 
течението иа целмя мач се 
наложиха

сезон ма срещите

същите, занапред ще зависи 
от стремежите на трудещи
те се. В този смисъл не са 
излишни

на.
виновни напа-Самоуправителният 

вор има голямо значение за 
здравеопазването 'на населе
нието от общината. С въве 
ждането на целодневно ра- 
ботно време се откриват по- 
големи и повече възможно
сти за по-качествена и на 
време
помощ. Осъществяването на 
договора ще премахне 
дица проблеми, които 
ствуват в тази област. То е, 
обаче, в зависимост 
вече фактори, от които су 
бективният има 
място.

дого- с резултат 6:0 
(2:0) срещу отбора на ,,Мо' 
равац” от Предеяне.

и намненията 
компетентните в тези орга
низации. До колко те са го
тови на практика да подкре 
пя;т всяка такава инициати
ва зависи дали ще се вна
сят нови качества въобще в 
трудовата организация-

Около 300 босилеградчани 
напуснаха игрището 
ни и от резултата 
рата ма „Младост”.

Головете бяха хубави 
стигнати от добре оргаиизи 
рани атаки.

довол- 
и от иг- на

нападателния ред. Проблем 
в рабтата саоказана медицинска тренировките, 
понеже повече от футболис
тите са ученици от Образо
вателния център) а те учат 
в две смени, каза на

и по
Известно е, че упражня

ването и омасовяването на 
културната дейност и физи 
ческата култура, по предва
рително добре изготвени про 
грами, представлява крачка 
напред в съвременната ор
ганизация на труда.

ре-
съще-

С по-добра игра от оста
налите се проявиха Иванов 
и Георгиев

края
от по- капитена на отбора.

както и напада
телите Тасев, Венков и Цве 
тков, който има само 17 го
дини, а това му е втор 
в „Младост”.

В третия кърг „Младост” 
играе във Вранска Баня с 
тамошния ..Железничар”.

значително

мачК. Г.
к. г. В. Б.
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ЛОВДЖИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО „ВИДЛИЧ" — ДИМИТРОВГРАД

яного ловци, а малко Младежки творчески 
награден конкурсдивеч— Избрано

— Взети
ново 

важни Ръководство 
решения за на Дружеството 

запазване
досегашен предсе- 

дател на Дружеството изтъ
кна, щ в дружеството с-мце 
Мшеип ГОЛЯМа неДЯСЦИПЛИна, 
п шг н? унищожава без 
™ “• Малко Се води сметка 
за увеличението на дивеча в 
общината. Но този начин в 
оощината, в иякои райони 
вече няма фазани, няма 
ни. Ьяха констатирани 
разни болести по зайците, 
много хора в общината раз
полагат с оръжие, а ме са 
членове иа ловджийското 
Дружество. Дружеството има 
-зЬО членове, а още толкова 
хора имат оръжие и убиват 
дивеча. Сътрудничеството с 
ловджийските дружества от 
съседните общини Пирот, 
Бабушпица, Бела Паланка и 
Ниш не е

С цел да насърчи и подтикне талантливи 
младежи в средните училища и тези от работниче
ската и селска младеж, както и студенти по-дейно 
и по-усърдно да се занимават с творческа литера
турна, публицистична и подобна културна рабо
та, списание „Мост”, по повод Деня на младостта

на ловците 
и увеличение на дивечаВ присъствие на. много

гости от ьабушница, Пирот 
и Ниш в Димитровград се 
състоя годишно

МИТОВ,

Г1 . събрание
иа Ловджийското дружес
тво „ВИДЛИЧ” о;г Димит
ровград. Заседанието откри 
Васил Тодоров, а доклад за 
досегашната работа полне 
се ПЕТЪР МИТОВ, досегаш 
ен председател на дружес
твото.

ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС 
ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

I. СТИХОТВОРЕНИЕ

500 дин. 
400 дин. 
300 дин.

Сър 
и за

първа награда 
втора награда 
трета наградаКонференцията прие 

ни решения във връзка с 
работата на 
запазване на дивеча и изгла 
сува статутарни 
които ще са от 
за организационното оздрав 
яване на дружеството. Бе 
приет и Правилник за вът 
решен ред, Устав на ловд
жийското. дружество, който 
предвижда колективно ръ
ководство на същото.

важ
II. РАЗКАЗдружеството,

1 000 дин. 
800 дин. 
юОО дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

решения,
значение

III. НОВЕЛИП. Митов
допуснала известни грешки, 
осооено във връзка с фи
нансите и допуснатата ие- 
днсцшхпина в редовете иа 
ловците. Много дискутанти 
предложиха отново да се 
въведе изпит за ловците, да 
се увеличи дивеча. Много 
ловци изтъкнаха, че преди 
години фазани е имало в 
„Цинцарски рид”, сърни в 
Нешково, а сега ги няма 
във Видлич, дори и в Ста 
ра планина.

На Конференцията бе из
тъкнато, че някои ловци в 
селата се Явяват като и ор 
ганизатори за убиване на 
дивеча с ловци от нашите 
краища живущи в Пирот, 
Ниш или други краища. Ма 
лко се контролира и дава
нето на разрешение за убива 
не на сърни и друг дивеч. 
Георги Алексов изтъкна, че 
дружеството на ловците 
трябва повече &а сътрудни 
чи с СУП — Секретариата 
па вътрешните работи, по 
въпроса за носене на оръ
жие, контрол на кучетата, 
и запазване на дивеча, кое 
то е част от стопанското бо 
гатство на общината.

Конференцията на ловци
те избра ново ръководство 
с предссдателствуващ ВА
СИЛ ТОДОРОВ. — Предсе 
дателството има 11 членове.

Б. Н.

1 000 дин. 
800 дин. 
600 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

на достатъчна ви 
сота. Затова Петър Митов 
предложи Сътрудничеството 
да се подобри, да се създа 
де служба за запазване на 
дивеча, а секциите по райо 
ните

IV. ЕСЕ
МНОГО ПРОБЛЕМИ — 

РЕЗУЛТАТ НА НЕДИСЦИ 
хПЛИНА

1 000 дин.
800 дин.
600 дин.

V. ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ
ПЕСНИ, ПРИКАЗКИИ, ЛЕГЕНДИ (най- 
малко до пет)

първа награда 
втора награда 
трета награда

да се организират още
по-дооре.

Ловджийското дружес
тво „Видлич” в Димитров
град има хубави традиции. 
В него членуват 380 ловци

СТАРАТА УПРАВА Е 
ДОПУСНАЛА ГРЕШКИ

В разискването по докла
да на Петър Митов участву 
ваха много ловци. Те осъди 
ха старата управа, която е

разделени в секции по ра
йоните на общината. В док 
лада пред присъствуващите 
на конференцията

първа награда (две) 
втора награда (две) 
трета награда (две)

600 дин. 
500 дин. 
400 дин.ПЕТЪР

VI. ЗАПИСИ ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ

1 000 дин. 
800 дин. 
600 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право на участие в творческия награден 
ученици от сред-конкурс имат само младежи 

ните училища, от работническата и селска младеж 
и студенти от всички висши и полувисши учили
ща до 27-годишна възраст.

2. Творбите трябва да бъдат написани на 
български език — по възможност на пишеща ма
шина, раздел тройка или четливо на ръка и да 
бъдат означени с обозначение (шифър). На редак
цията трябва да се доставят ПО ТРИ ЕКЗЕМПЛЯ
РА, а името на автора, с точния му адрес да бъде 
написано и сложено в затворен плик, който авто
рите трябва да изпратят заедно с ръкописите, 
предложени за награда.

От заседанието на ловците
ска фашистка част. Не зна
ейки, че тези войници са фа 
шисти, момчетата смело пи 
тат: „Вие ли сте партизани
те?” Българският офицер се 
послужил с измама 
твърждава”, че са партиза
ни и пита момчетата защо 
ги търсят. Те отговарят: „И 
ние искаме да станем пар
тизани. „Отговорът е бил 
тяхната смъртна • присъда! 
Офицерът посяга за пистоле 
та си. . . Храбрите момчета 
откриват измамата, опитват 
се да бягат, но вече е късно. 
Първият куршум смъртно 
улучва едното от тях и то 
пада близо до извора. Дру
гото продължава да бяга, но 
след няколко метра и то 
пада. . . На следващия ден 
идват опечалените им роди
тели, измиват труповете им 
па извора и 
Горно Тлъмино където ги 
погребват.

Така изгаснаха животите 
иа тези две момчета — юна
чета, които искаха да търг- 
мат по пътст па свободата, 
по никога ме станаха парти
зани. Изворчето е вечен сви 
дегел иа неосъществените 
им желания. . .

Мястото на тяхната гибел 
до сега не е означено. Най- 
подходящо е на изворчето 
да се изгради паметник-че
шма, която винаги ще подсе 
ща подрастващите поколе
ния, че тук са загинали гопо 
ши, мечтаели да станат пар
тизани.

ЗАПИС
3. При избора на темите препоръчваме на 

участниците на конкурса да имат в предвид тазго
дишните юбилеи: 60-ГОДИШНИНАТА НА СЮК, 
СКОЮ И РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СИНДИКАТИ.

4. При записването на народни обичаи авто
рите трябва точно и подробно да опишат даден 
обичай, който са избрали, в кое село или край 
той съществува, какво е народното вярване за 
него н какви са характеристиките му. Особено 
интересно ще бъде записването на народни обичаи, 
които са вече на изчезване. Трябва да се запи
шат и имената на хората, на колко години са, как 
се казват и от кое село и махала са, които ех* 
им разказвали за един или друг обичай*

5. Записването на народни песни, приказки н 
легенди трябва да се прави точно на народни^ го
вор (диалект) в даден край, в който е записана 
народната творба. Творбата трябва да бъде извор
на, записана от хора, така както те я пеят или 
разказват, а да не се взима от книга. На края 
трябва точно да се посочи името на лицето, от 
което творбата е записана, от кое село е и на кол
ко години е.

»СКИИЕНИ БАРИ«
„ПО-

Тоне Стоянов, очаровани от 
героичната бор-На снимката е мястото 

„Скинени бари” на Църноок, 
до известното „Соборище”. 
Тук — според изказите на 
очевидци от Назърица — 
българската фашистка вой
ска, участвуваща 
иията с партизаните 
май 1944 година на Църноок 
убила две момчета — юно
ши иа 16—17 години от с. 
Горно Тлъмино.

Момчетата Цене Бойков и

вестите за 
ба на партизаните, тръгнали 

7. май 1944 година към 
Ц7,риоок за да се приклю
чат към партизанските :: 
сти, които на предишния 
ден храбро се бореха на 
Ким-Стаи а след това се из- 

долината иа Бре- 
сничка река. Когато приети 
шал и па мястото „Собори
ще" заварили една българ

ка
ча-

в сраже- 
па 6.

теглиха по

ги занасят в

Преписани творби от книги няма да се на
граждават.

6. Изпратените творби на конкурса ще бъдат 
прегледани от жури, а резултатите ще бъдат съо
бщени в навечерието на Деня на младостта.

7. Срокът на конкурса за приемане на твор
би за награди е 30 АПРИЛ 1979 Г. Ръкописите тря
бва да сс доставят на следния адрес: Издателство 
„Братство” — за Младежкия награден конкурс на 
„Мост”, Кей 29-тн декември бр. 8, 18 000 Ниш.

РЕДАКЦИЯ „МОСТ”

К. Г.
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Размияна на квартира
•, «■: 4

пристигнал при мен при 
Иска да играем кар 

сливова
Ето вчера

ми Петров.за„Давам двустаен апартамент, 
едностаен...”

Дадох такова
Много души ме 
това. Нима не ь 

двустаен апартамент в

дтелят
ти. Аз принесох 
ставци. Пийнахме си и 
б«х забравил, че моят 
мене. Извиках но едно време на 

„Ти крадеш, Петров.
Л знаете ли че и моят 
Изиеднаж ме обизе страх. Как мо- 

Петров, относно на моя

и кисели кра
ло едно време 

шеф живее под 
1 Пег-

обивленис в местния 
: цитат защо 
искам да жи- 

центъра
вестник, 
направих 
вед в 
на града...

Неволята е там, че
ров: шеф е Пет

искам да живея 
и двустаен апартамент и то » тра 
на града, квартира на която чаках но 
вече от десет години. И след като на
брах точки за квартирата и „ взех сто 
принуден съм да „ напусна...

Причините за това решение са от 
лично естество и трудно мога да приз
на,, това, но ето работите до там сип
наха, трябваше да дам и дадох обяв
ление във вестника: „Давам двустаен 
апартамент, за едностаен...

При'.....ата за решението е проста,
под моя апартамент живее моят шеф.

Колко "7,ти па ден жената ме раз- 
Искам да й извикам: „Взиман 

веднага отивай при май-

Моинска среЪа ров.
га да кажа па
'“‘^'йГследиащия Д«" мс п°^ки." 

Р ме вика зарад снощното мое

■

мизнад що се тека ка-До скоро не съм
же: „СреКан ко моинчанин....... Са знам... и
че ви кажем и вме да знайете...

Млого обичам моето село. Уоаво сел 
це с реку и планину. Имамо си п п>нве и ли 
ваде не смо бедни -од кал и камъше. Ама 
брате у това село у койе сам се родил п 
остарел имал сам и млого големе купе. Нейе 
да кажем кико прн моннчапе.

Те да ви кажем що. Кнга да се елек 
доведемо струю я бео

сдех, че
11М1 Сградата е панелна. Всичко се чуе. 
Стените са тънки. Ние с жена ми вли
заме на пръсти. Пазим на всеки шум, 
по децата като деца, ооичат и хоро да 

няма. Да пуснатси играят когато ни 
плочи, радиото. „ „

Какво ще каже моят шеф за възпи
сърди.
багажа си и 
ка ти!..." Но това не мога да направя- 
В този момент сн припомням, че долу 
под мене живее моят шеф, може би в 
този момент прилегнал да прочете лес 
тник... И ако само чуе как _ викам_: 
Взимал багажа сн и отивай - А тон 

мо„ глас и ме знае, че с-,,ч

таиисто на децата.
Пък и да си призная, нима дял жи

шеф.вот да бъда на главата на моя 
Затова реших: давам двустайни^ апар- 

едностаен и то колкото се
трифицирамо де да 
у одборат за електрификации) и това знам 
най-добре да ви кажем.

Напрайимо вървище до Цариброд.
молимо да ни да ду некои ли

зали 
„Че

тамент за 
може по-бързо.

Бре идомо да
нар да ни помогну. Председннкат см 
ше и ка друг пут отидемо он каже: 
буде само да се одобри на Скупщину... 
Нийе чекамо, държимо заседания, бройимо 

не стизаю. Пет године се

Б. ВОЛОКИНпознава 
кротък като агне.

нашете паре ама
протакамо и юримо председникатога 
ка ни отпущише некой динар та свързамо 
чирчБете.

доде ХУМОРЕСКА

УИЛИАМ БАРКЪР, 

МЛАДИЯТ ПАТРИОТ
Тека беше и с путат. Запрайимо пут. 

Сакамо и нийе ко човеци да поодимо 
асфалт. Бре търчамо натам—навамд, никн 
ко да се отпуще паре. Елем най-после и 
това се реши — парете отпущише ама не 
може да намеримо предузеБе. Протака се 

предузеБето и най-после дойдоше йе- 
дън дън та га посипаше с асфалт. Верно 
са това йе добре све се завърши ама лия 
бейо по тия одборйе та обеле и остаре од 
се родил ама све с зор некико иска-рамо...

по

— Ад, да! — нетърпеливо 
възкликна старият.

— ... и изкупих всички ке 
годни кавалерийски 
които можах...

— Ясно! Ясно! —

БаркъР, ху мраморната маса огром 
на пачка зелени банкноти. 
Уилиам БаркъР извика:

— Не, Уилиям 
вие няма да получите ръка 
та на дъщерята ми, докато 
не й станете равен по бо
гатство и обществено поло-

и с

коне.
Вижте

това богатство. Аз имам де
сет пъти повече! Слушайте, 
старче! Вие ме 
от прага си. Но аз не се от 
чаях. Аз сключих 
за снабдяване на 
с говеждо месо...

Погледнете!
извика

старият. — От тях става чу
жение.

А моинчане, кико ви реко, човеци 
със среКу. Да знаю моинчагье кой тамо се 
пръв заселил да му подигну паметник. Мло 
го среВно село. Нити юре за струю пити 
траже пут. Нищо ним нейе обещавано а 
све имаю. Кита прайеше струюту у Забър- 
Ье решише и гьим да напрайе. А са без обе 
щание напрайише ним асфалтиран пут до 
село. Верно йе това: „СреЬан ко моинча
нин...” Прайе пут за Висок, а мощ-ьчане 
получите асфалт. Верно нейе до сред село 
ама щом йе стигло пред селото, че улезне 
и на сред село...

А височан>е, може да дойду у Моин 
ци да го виде кико убаво изгледа, 
у Висок има млого вода да протече по Ви- 
сочицу додека стигне у Моинци.

Говореше надменен човек 
на около 60 години, а думи 
те му бяха отправени 
хубав 25-годишек младеж.

отпъдихте десно говеждо.
— Точно така! А печалба

та е огромна.
— Така е!
— А сега, сър, искам ръ

ката на дъщерята ви!
— Тя е твоя, 

ми. Но — момент. Поглед 
ни ме в очите. През цяло
то това време беше ли ве
рен на правителството?

— Изцяло

КЪМ договор
армията

С тъжно изражение мла 
дият човек се втегли от 
величествения дом.

момчето

След шест месеци младе
жът стоеше пред надмения 
възрастен човек. продължи 

старият с пресипнал от въл 
некие глас. 
войната да продължи с 
пълна'сила?

—Да, да!
— Тогава момчето ми, взе 

ми Мария, дете мое, ела 
тук. Твоят Уилиам 
Ръката ти. 
ви, депа! И каквото и да 
ни донесе съдбата нека 
всички ние поддържаме 
правителството.

— Какво? Пак вие ли? — 
гневно възкликна старият.

— Да, старче — гордо из 
вика Уилиам БаркъР- — Аз 
съм тук, равен ма дъщеря 
ви и на вас.

Искаш ли

иска 
Бъдете щастли-Презрение изкриви устни 

те ка стария човек. Подиг 
равателна усмивка раздви
жи студените му черти, ко
гато рязко хвърляйки вър-
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