
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК 

НАСКСПО ПОВОД БЕЛИНИТЕ ЮБИЛЕИБРлтетВо ★ Връчени отличия на президента на Репуб
ликата Йосип Броз Тито на 20 изтъкнати партий 
ни дейци от димитровградско.

★ В рамките на отбелязването на юбилейните 
Синдиката, СКОЮ и про- 

движение на жените и по повод чес 
Деня на републиката в Димитров-

годишнини на партията, 
гресивното 
твуването
град се проведе тържествено заседание.

■»'1К<ТНИК ИА БЪЛГАРСКАТА народност В СФР ЮГОСЛАВИЯ »

7 ДЕКЕМВРИ 1979 ГОД. * БРОЙ 934 * ГОДИНА XX ДЕНА 2,00 ДИНАРА ОК на СК вНа 28 ноември в голямата 
зала «а Центъра за култура 
в Димитровград се проведе 
тържествено заседаиие на 
Общинската конференция 
на Съюза иа комунистите, 
Общинската конференция 
на Съюза на 
ската младеж, 
синдикален Съвет и Конфе 
реицията за обществена де
йност на жените.

На заседанието присъсттзу 
ваха: ЖИКА РАДОЙЛО-
ВИЧ, подпредседател на Ре 
публиканската конферен

ция на Социалистическия

секретарят на 
Димитровград — Венко Ди

ИНТЕРВЮ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД ВЕСТНИК „МЛАДОСТ" митров.
Говорейки за развитието 

на партията 1в Димитров- 
градскид край- той каза:

Днес, когато си припом
няме за историческия ход 
на работническото комуни 
етическо движение св Юго
славия, не е възможно да 
не си спомним и за истори 
ческия развой на работни 
ческото движение в нашия 
край, а особено че то е въз 
никнало и се е развило 
специфични условия. То се

Необходимо е не само да 

запазим придобитото, 

но и постоянно да 

изграждаме ново

социалистиче
Общинския

в

* ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ШЕСТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАШАТА ПРОГРЕСИИ 
НА МЛАДЕЖ СЕ ОТЛИЧАВАШЕ С БОЙКОСТ И РЕВОЛЮЦИОНЕН ЕЛАН. 
— СКОЮ Е ЯДРО НА ПО-ШИРОКО МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ — МОЩНА 
ОПОРА НА ПАРТИЯТА И УДАРНА СИЛА НА ВОЕННИТЕ ЧАСТИ. — С 

БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО, ЗА РАВНОПРАВИ
ПРЕЗИ-ОСОБЕНО ЧУВСТВО ЗА

ЕТО НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ В НАШАТА СТРАНА. —
ДЕНТЪТ ТИТО: „ИМАМЕ ПРЕКРАСНА МЛАДЕЖ, ОТ МЛАДЕЖТА АЗ СЬМ 
ДОВОЛЕН". — ЯСНИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ — БОРБА ЗА НОВОТО УЧИЛИЩЕ Е ОТ ИНТЕРЕС НА МЛА
ДИТЕ. — ВСЯКО ВРЕМЕ ИМА И СВОИ СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ, 
КОГАТО СТАВА ДУМА ЗА ЗАБАВАТА НА МЛАДИТЕ

за преодоляване на социал
демократи! юто наследство.

Участници на заседаниетона фракционнп-Президентът на Републи- 
председател на Съю-

и в периода 
те борби,Съюзът на югосла
вската комунистическа ^мла 

поддържаше борбата
ката и
за на югославските комуни- 

Йосил Броз Тито прие 
на 24 ноември

съюз, СВЕТИСЛАВ ПОПО- 
ВИЧ, председател на Коми
сията за международни от 

ИК на СК ма 
САВАТИЧ, 

МОК на СК

заражда в началото на нас 
гоящото столетие, когато 
особено след изграждането 
на железопътната линия 
Ниш —« София, бившият Ца 
риброд е станал важен тран 
спортен пункт, а това доп 
ринася за стопанския му на 
предак.

По това време в Цари
брод са били основани вси 
чки буржоазни партии, ко 
ито иа изборите са водили 
борба, коя от тях ще власт 
вува. Явяват се и първите 
организирани акции на ра
ботниците, каквито са же
лезничарската стачка, де
монстрациите по повод чес- 
твуваието на Първи май и 
подобни.

Първата сетовна война, 
тежката икономическа си 
туацня в този край и Ок
томври йс ката рево л юш 1я
са оказали силно влияние 
за разгръщането и укрепва 
пето на работническото дви 
жечше в този край-

След войната, днешният 
Димитровград се е наме
рил в границите на ново
създаденото Кралство на, 
сърби, хърват и словенци.! 
Иапред.1 и тав* 1тс работна пц 4 
конто преди и по време на 
войната, са се борили про 
тив българската буржоазия- 
за икономическо оовобожде 
ние, сега са били 
дени да се 
тив сръбската 
Населението от този край 
сега е било не само социал 

национално обез 
правено. В този край са се 
стълкцовили две изявени на 
ционалпстически и шовинис 
тическн .политики на иели- 
косърбеката и 
гарска буржоазия- 
това работническото 
жеиие е трябвало да насоч 
ва борбата си против поли 
тшеата ат пропагандата и 

едната, и па другата. 
(На 7-ма стр.)

Още по това време аз се 
срещах с представители 
младежкото движение, 
срещи с актива па младеж
та иа Хърватско в Загреб. 
Отделни между тях се дъР- 
жаха изключително и проя
виха голямо геройство в съ- 

срещу класовия

деж
срещу фракционерството в насти

в Бугойно 
вестник „Мла-

Имах иошенпя на 
Сърбия, САВА

запази своето 
революционен 
никога не бе 
фракциоиер- 

това за нас бе твъР-

партията идиректора на 
дост" Борисав Джуранович единство и 
и главния редактор Зоран 
Ерак и по повод- 60-годишни 

СКОЮ им отгово- 
редица въпроси. Въ- 

се отнасяха до ис-

нредеедател на 
и член иа Централния ко- 

СЮК, представи- 
общн

дух, младежта 
заразена от митет .па

тели 1Па съседните 
ни, бойците па Царпброд-

ната на ство, и 
де значително нещо.ри на 

просите 
тсрията па революпионното 
младежко движение, както 
и за сегашната активност 
на младежта и младежката

противата 
враг. Между тези младежи ския партизански отряд 

„Момчил войвода пред 
ставптели иа ЮНА и други

Младите добре чувствува
ха тежестта иа жизнените 
проблеми и не се миреха с 
реак цион I ш я реж им

Югославия. Затова

бяха и .някои от известната 
плеада на секретарите на 
СКОЮ, които пострадаха по 
време на абсолюТ|«етичната 
диктатура па крал

гости.
Доклад за създаването и 

Юго-
организация- па то-

мсторпческия път на
комунистическа

Алекса-гавашна 
прогресивните сили иа нар

Въпрос: — Това е шестде 
сетта юбилейна година на 
СЮК (ЮКП) СКОЮ и рево 
люционните синдикати, ДРУ* 

Тито, умоляваме Ви 
нещо за то-

славската 
партия (днес Съюза на юго
славските комунисти) изнесе

ндъР-
даможеха в тяхтията

намерят подкрепа в борбата (На 2-р<| стр.)
гарю
да ни кажете 
зи забележителен историче
ски момент, тоест за форми 

СКОЮ.райето на

ШЕСТ РЕВОЛЮЦИОННИ 
ДЕСЕТИЛЕТИЯ

Отговор: Оь-юзът на юго-
комунисгическа 

обща светлаславската 
младеж 
история 
та партия-
на югославските
През тази съшата 
дина, когато бе създадена 
ЮКП, е създаде" и скшо'революционна организа 

на младите хора. оа 
течение па 

машата

има
с Комуяистическа- 

относно Съюза 
комунисти.

1919 го-
прнну-

про-борят 
буржоазия-като

дия
цялото време в 
шест десетилетия

младеж оз отяи но, но ипрогресивна

«ите часове ма нашата бор 
ба, бе на страната на оне
зи сили в партията, които 
се бореха за нейната ре®о-

последователност,

великобъл- 
Поради 

дви-
люциониа

нещои единство,чистота
повече, още от времето 
Обзнаната в момента на ко

ла част 
ЮКП

,на
иа

Босна и Херцеговинаси вПрезидентът Тито по време на пребиваванетолебливо поведение 
от ръководството на



„Младост1*ТИТО пред вестникИнтервю на президента
да им доверяват отговорни 
воежю-лолитичеоки дл-ьжио 
сти. Благодарение на рабо
тата на партията и СКОю, 
о| неграмотни и нолуграмо- 

селски младежи и де-

„Виждате 
1 сме и здрави, °Ра 

би било някъде ДД 
дим, а да не се борим . На
всякъде беше така, к/,дето 
мм папахме. Макар не това 
бяха трудим премела, кога- 
то се страдаше ш «миеше, 
поред младите никъде не се 
чуваше оплаквано—само ме
сен* Зная и топа, че много ро- 

много нробле-

(УПОВ(/риха:м.ида се ангажира 
с младежта. Той

Москва па младож- 
Кидрич след 
е реорганша- 

СКОЮ. Обаче иа- 
а мио-

предложих
и работата 
бе и в

ми, млади 
мота(От !ч»а стр.) <.<•-

МЛАДЕЖТА ТЪРСЕШЕ 
ШИРОКА И ИО-РЕШИТЕЛ- 

НА АКТИВНОСТ
1<1|(| КОИГрСС.
това започна тим

войки в течение на револю 
цидта израснаха голям брой 
решителни и храбри коман
дири, коменданти и гюлити 

комисари. Формираха 
се способни обществено-/го 
литически работници, ръ*о 
водители в младежките и нар 
тийпи организации, и органи 
тена революдиолиата ларо- 

власт, в учрежденията

щипа па
бързо бе арестувам, 
го членове па ■партийното и 
окоепокипс. ръководства 
схванаха естеството па тапи 
реорганизация- Когато преп 
сссп га ша 1936 година дойдох 
,п страната, видя* че владее 

обрькчамс и редове 
По 1СЖС

отговори на пьпро- 
1 от тази

н революционен
В това 

Оед-

1 пралите
сито, произтичащи 
боевост
елан па младежта, 
голямо значение има 
мн„ конгрес на Комиптерм, 
след който се състоя шес
тия конгрес па Комунисти 
чсскпя младежки интериори 
опал. в духа па решенията 

тази конгреси, шили 
трябваше да стате яДР° 
по-широко -младежко днпже 

В това голяма роля има 
секретар

Въпрос: Какво бс състоя
нието в СКОЮ по време, ко
гато Вие превзехте ръково
дство с партията?

по
чсски

дитсли имаха
да спрат сила или даще- 

нас.Отговор: След моето 
заие от каторга 
големи промени в революци 
ошюто движение, а също и 

младежта. Реаюл ющ I

113Л11
забелязах

ми
рита ои да не тръгна! с 
Младите масово н;и пристъп
ваха. И щастие е, че следа- 
ха нашия пъ'г- ^ака трябва 

бъде и ч бъдеще.

ГОЛяМО
млад, ',кта.

СКОХ) да станс ядро
пато

д/ва
и представителните тела на 
новата социалистическа Дър

вместо
по по-ш рс-с > \(ЛадеЖ:КО ДВ и 

се дори и до
между
онният дух обхвана широки 
те слоеве ла младите, а ле 
само работническата и сту
дентската младеж. Идеите 
на комунизма започнаха да 
провикват и между селска
та младеж. Тогава в някои 
краища започнаха да се за
белязват и известни разли
ки между ръководствата иа 

II СКОЮ, младеж

ма дапа жеппе, п.|1!'1 
.разпускане 
дежкп

п.I отделни мла- 
Беше жава.

.Младите комунисти имаха 
особено чувство за братство 
и единство, за равноправи
ето па народите и народно
стите, и по време на война
та, и и целокупния следво- 
еннея период, което беше 
доказателство за тяхното пра 
вилно определение в тази 
насока. В създаването иа 
младежките съюзи върху 
национална основа, партия
та намери С7,щинските обли 
ци за укрепване на младеж
кото движение. На младеж
та е дадена възможност, по
край всички права, които 
получи чрез борбата, да 
участвува и в полагането на 
основите на нашата нова 
федеративна и демократична 
социалистическа общност.

организации. Ву,прос: Известно ни е, че 
в това
лямо внимание 
В'/,рху издигането на младе
жта?

н не.
тогавашният 
СКОЮ Борис Кидрнч. Ап го 

и Любляна още по

ил че партията тря-очеипдно, 
бва да окаже ио-голяма по
мощ на младежта.

време го 
е объридано

военно
запознах 
рапо през 1934 година и му

ГОТОВИ ДЛ СЕ БОРЯТ ЗА 
ИДЕИТЕ ИЛ СОЦИАЛИЗМА 

И КОМУНИЗМА

Отговор: Комунистическа
та партия и СКОЮ реши
телно влияеха 
ениото осиос 
щото образование, така и 
върху
то издигане

тези млади антифашисти. 
Те така последователно усво 
яваха основните понятия на 
научния социализъм и мно
зина от тях ставаха членове 
па СКОЮ и ЮКП.

В условията на революци
онната борба младите бързо 
съгряваха, па така можеха

партията 
та търсеше широка н по-ре 
иштелна активност, 
ше акции, дока то отделил 
партийни ръководства за то 
ва нямаха разбирателство.

., както на во- 
обявапс и об-желае-

най-пшрока антифашп-
п пацпоаалмо-освободи
платформа. Една част 

младежта бе под влияние 
па буржоазиите парпш. Но 
ние тогава 
и като цяло1 прекрасна мла
деж, която бе готова да се 
бори за идеите па социали
зма и комунизма.

Какви резултати даде 
•наша политика най-пока

зател но говорят
сведения- Към средата 
тридесетзтте години имаше 
много по-малко членове на 
СКОЮ,
на партията, и то тъкмо по
ради това, че нямаше до
статъчно широчина в тяхната 
работа. В навечерието иа фа 
шисткото нападение срещу 
нашата страна СКОЮ на
брояваше повече от 
членове.

Въпрос: От предвоенните
томове, които неотдавна бя
ха публикувани в рамките 
на Вашите Събрания произ
ведения се вижда, другарю 
Тнто, че Вие досега сте се 
занимавали с проблемите на 
СКОЮ и младежта?

тази 
стка 
тел п а

11ДСЙ110-1ЮЛ ИТИ ЧСС КО- 
на съзнанието

па наТова е периода на подго
товка на нова война, но и 
период на укрепване на ан* 
тифашизма, когато в много 
страни в света наставаха 
силни младежки движения- 
И у нас трябваше Комуни
стическата партия да намери

СКОЮимахме

Отговор: Когато дойдох в 
страната към «края па 
година, отделно желаех да 
запозная състоянието между 
младежта. Това аз считах 
за една от своите най-важ
ни пратийни задачи. Имах 
повече разговори с предста
вители на младежта от Хър 
ватско и Словения. Поканих 
н представители от Сърбия, 
от Белград. Тогава именно 
се запознах и с Пола Рибар. 
Веднага видях че това е 
вдъхновен, енергичен и об- 
разовеи млад комунист. За
това го и предложих за се
кретар на Централната мла
дежка комисия.

та-1936
311 следните

на СВЕТЛИТЕ ТРАДИЦИИ НА 
СКОЮ И МЛАДЕЖКОТО 

ДВИЖЕНИЕ
:

отколкото членове
Въпрос: Младежта по сво

ето естество е склонна къ-М 
премени и прогрес, при ус
ловие, че правилно е насоче
на нейната енергия- Вие за 
това говорихте още през 
1973 година в „Пролетер” и 
се застъпвахте за разширя
ване активността на СКОЮ 
и за участието на младежта 
във всичко онова, което е 
от жизнено-обществено зна
чение. В днешни условия 
как гледате на тази част от 
активностите на младежта 
и Съюза на социалистическа 
та младеж?

дем доволни от ангажиране 
то й в самоуправлението. 
Това значи, че не е добра 
работата ггито на Съюза на 
комунистите с младежта. 
Младите членове на Съюза 
на комунистите трябва да 
бъдат по-активни сред мла
дежта. В тази насока те
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ВСРЕД МЛАДИТЕ 
ВИНАГИ ПЕСЕН( имат голяма отговорност.

Младите хора трябва 
зъаят, че това общество е 
тяхно, че им дава голяма 
перспектива, но и сами тря
бва да се борят, чрез орга- 
шгге «а самоуправлението и 
на всяко друго място, за не
гов напредък, за интересите 
на нашето социалистическо 
общество, за

Когато

С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единството между на
шите народи и наро 
дности.

да
Въпрос: Такова насочва

не логично е повлияло и 
върху масовото участие па 
младите комунисти 
вци и прогресивна младеж 
в нашата въоръжена борба 
и революция- Умоляваме 
Ви да ни кажете нещо за 
незабравимото геройство на 
младите хора, които трайно 
ще служат като пример и 
подтик.

Въпрос: Вие по това вре
ме сте написали и известна
та статия под заглавие 
„СКОЮ по нов път”?

Отговор: Да, тогава се на
мирах -начело ма една 
мисия, която формира Цен
тралният комитет. Нейната 
задача беше въз основа па 
всички тези отчеги и съзна
ния Да се предложат мер
ки за оздравяване и укреп
ване иамладежкото 
ние.

ское-

Отговор: Добре е известно 
какво младежта на Югосла
вия даде в течение па Наро- 
доосвободителната война. Но 
и днес бих искал да подчер
тая онова, 
беше от голямо значение за 
революционното

ко-
свои интереси, 

се спомене прино
са на .младежта вI минало- 

товаго, «ндкои днес казват: 
бяха други 
и революция.

което отвинаги времена, война 
„щастливо” 

време. Тогава сте имали за 
какво да се борите, казват. 
А аз казвам:

Отговор: Аз повече пъти
говорих за ролята и герой
ството па младите в нашата 
освободителна война 
волюция. Но искам и в слу 
чая да напомня за прекра
сните примери иа геройство 

пожертвувателност 
младежта, като се започне 
ог първите акции, които из
пълняваха младежите в

движение 
на младите в нашата страна. 
Мисля, всъщност, за необ
ходимостта 
широчина 
движение. Разбира се, днеш
ните условия по много «неща 
са по-другн от онези от по- 
раио. Днес скоро половината 
от членовете иа Съюза на ко
мунистите

движе-
и ре- и днес и още 

как има за какво да се бо
рим. Необходимо 
зим -не

Ние «па СКОЮ обръщахме 
голямо внимание в целокуп
ния процес иа нашата борба 
за консолидацията и укреп
ването на партията, в- бор
бата срещу сектанството, за 
ликвидирането 
опасности

от по-голяма
на младежкотоВЕСТНИК НАБЪЛГАР 

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

е да па- 
коетосамо онова, 

спечелихме, но и да изграж 
даме ново. Инак, на никого 
не бих

п на

пожелал да доживее 
воцна и катаклизма, 
онова, което

оку
пи раните градове срещу оку
патора и домашните 
тели, до сетнешните

на новите 
от фр акционер- 

ство и подобно. Считахме, 
че борбата срещу войната, 
срещу фашизма, за по-добри 
жизнени условия, за иезавп 
симост на страната, г 
шавапе на националния 
прос, 
сложни’

ВСИЧКО 
ние трябваше 

дн изпитаме. Но добре е да 
се познава «миналото. Поне
же, днес когато нашият на- 
РОД чувствува благоденстви
ето на

представляват 
годишнамлади хора до 30 

възраст. Мен ме 
Съюзът на

ттреда-
подви-

зи в офанзивите до битки
те ига бойното поле. Млади- 
СКохо*VНИСТИ 4 членове

учудва, че 
социалистическата младеж в някои

Изпъл. длъжността 
главен и отговорен 

редактор
МИЛЕ НИКОЛОВ 

Технически

среди
успя да събере най-голя 

мата част от 
бено

неиаза ре-
социализма, младите 

не знаят как това беше ня
кога, как 
работи

винаги бяха в Първи 
те редове, бяха силна 
ра на паотията 
сила па военните

младежите, осо 
университетите и на 

село. Настроениет 
дежта е и

»ъ-
които винаги

в Югославия, са 
велики цели, 

което могат да съберат най- 
широките слоеве 
циоината 
ра се, бе твърде 
се избор им за

набяха опо- 
и ударната 
части.

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство” — 
Ниш, „29 декември”, 
№ 8, телефон 52-751 

Годиш, абонамент 100, 
а полргодишен 50"диш 

Текуща сметка 
62500-603-9529

'изглежда
за мизерна заплата, 

и това при военни условия 
^ Деветчасовно работно

да сео на «мла- 
социалистичеоко 

1~н°, па и покрай 
юза ние ле можем да бъ-

иманио онези
Както е известно, в паша- 

га Н ародоосвободителна 
ска «влизат 
бойци от

на револю 
младеж. Разби-

вре
вой

хиляди млади 
'различни среди н 

с различни схващалия. Аз 
преди няколко дни разго-

оиредедеиост. «

™ ГЖ" Фоча'живееше под влиянието ка 
религиозни и други пред раз 
съДъЦИ, да се придобие

важно да 
доверието на 

младежта, без оглед на ней
ната политическа, идейна и 
национална 
Особено бе

МЛАДИТЕ ТРЯБВА ДА 
Е1.ДАТ В СЪРЦЕВИНАТА 

НА ЖИВОТА.
Традициите 

на нашето 
ние
светли. И трябва 
ня.ме па всички 
детели, конто

СДК — Ниш 
Печатница „Вук Кара 
джич”, Ст. Паунович 

№ 72 — Ниш.

на СКОЮ и 
младежко двнже 

наистина са

на
шата ; 
войната,
■етически ценности, 
развивани. Разбира 
т-Рябва да

младеж, особено 
на '.всички

кога-
група от уче- 

м-щи <и студенти от Сараево 
Питах ги какво ги е нака
рало да дойдат при нас. Те

през 
онези 

които са
Цялостно

да прилом 
онези добро 
красиха

на се, това 
дне-се свързва с 

(На 3-та стр.)на-
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Интервю на президента ТИТО пред вестник „Младост“
(От 2-ра стр.) относно, тогава когато и къ 

дето я търсят. Да не гово
рим и за това, че не могат 
всички да останат в големи
те градове. Това не може 
да поднесе нито едно обще
ство и пито една страна.

реши. Както знаете, имахме 
от време на време и изве
стни слабости, па и нацио
налистическо поведение в 
самите редове на Съюза на 
комунистите. Трябваше това 
енергично да се осуетява и 
да се попречи опасността от 
национализъм и шовинизъм 
подценяват или толерират 
такива тенденции. Впрочем 
не беше така отдавна, кога
то врага сееше омраза ме
жду нашите народи и 'на
сърчаваше братоубийствеиа 
та война. Съюзът на кому
нистите и широките народни 
маси, включително <и мла
дежта, трябва и по-нататък 
с всички сили да се борят 
против националистическите 
тенденции, а за братството 
и единството на нашите ма-

вание, което трябва съотве
тно да следи промените и 
потребите в развитието на 
производителните сили. Зна
чи трябва у нас да се инте
грират целокупното стопан
ско и общо развитие, всъщ 
цост става дума училищата 
по най-добър начин да оспо- 
ссбдват младите хора за жк 

е младите вот, работа и бъдеще, 
по-упорито да работят вър- Системата на школуваие- 
ху своето професионално ос то, кодто на е в състояние 
пособявапе. На нас ни е не- това да прави трябва да се 

повече квалифи- счита за традиционна и над- 
път изтъквам, цирана работна сила, повече мината. Разбира се, това не 

че имаме прекрасна младеж, кадри. Разбира се, не които върви лесно и бързо. Вси- 
с младежта аз съм доволен, и да било кадри. Затова на- чко ново минава през роди 
Но, напълно не 5лх могъл шите училища трябва да лай мъ.ки. Има съпротиви, 
да каж а, че съм доволен и водят повече сметка да под- Но тук таме има и прибър- 
с работата на младежките готвят младите хора преди за.юст а и недостатъчна сту 
организации. Съюзът на со- всичко за онези занятия, диозност ага всички аспекти 
цналнстическата младеж, съ които при нас са дефицит- на школуването. Обаче бор- 
що както и другите общ е- ни, а тези са много. Безспо- бата за ново училище е р 
отвено-политически органи- Рн° може и трябва по друг 
зации и обществени, трябва начин да се създават по
да бъдат още повече обърна благоприятни условия

на по-голямо
младежи. Например, при нас 

на социалисти^ много повече се толерира 
ческото самоуправление, 

към осъществяване на по
литиката на стабилизация,

вършалствуват.
Ние сме между страните 

в света с най-голямо число 
студенти но отношение чи
слото на населението, а след 
ването продължава двойно 
повече от оредвидяното. То
ва по-нататък не ще може 
така. И структурата на сту
дентите не съотзгтствува на 
нашите обществени потреби. 
Младите предимно ое опре
делят за хуманистическите 
отдели, а по-малко за техни
ческите. макар че ни ледо- 
стигат специалисти от мно
го профили. Научих също, 
че недостатъчно се дава до
верие на младите в само
управлението в училищата 
и на университетите, и че 
много от старото оказват 
жилава съпротива на всички 
промени. Съю3ът и а кому
нистите и Съюзът на соци-

шпото време и да се обо
гатява с нови съдържания 
на нашето социалистическо 
самоуправително ■
Такива активности 
да има повече, 
не бива да чакаме

общество, 
трябва 

И въобще, 
младият

човек да стане по-стар, 
едвам тогава да се афирми- 
ра и да стане активен. Не 
е достатъчна само широчи
ната на движението, необхо 
дима е акция.

Аз и този

Обаче и покрай тези труд 
нсоти желая Да подчертая, 
че най-важното

па

обходима

роди и народности.
Преди 'няколко д:ш в раз

говор със спортисти от Ту-интерес на младите хора и 
обществото като цяло. Една 
от основните цели се състои 
в това да се създадат усло
вия за да може онези, ко
ито работят в производство
то да имат възможност по- 
нататък да се учат и усъ-

алистическата младеж тря
бва да се борят за по-зиа- зла говорих . и за югослав'

ството. Споменах как предиза за- 
числоти към решаването текущи

те и дългосрочни задачи в 
развитието

чително ангажиране ,на мла
дежта. Това е необходимо и 
произлиза от самата съще
ственост на нашето социа
листическо самоуправително 
общество.

ема::е какдесетина години четох 
младите хора в голямо чи
сло се изясняват за югослав 
ството. Бе това мисля, в ед
на част реакция на явления
та на национализъм, а и 
тежнение да се подчертае 
значението и духа на наше
то братство и единство и 
принадлежност към единна
та югославска социалистиче
ска .самоуправителна общно 
ст. Мен ми се това харесва
ше. Понеже наистина само 
здрава и единна Югославия 
представлява значителна си 
ла. И само като такава за
ема видно място на светов
ната арена. Нашата страна 
никога не е имала такъв 
престиж като днешния- А 
това е преди всичко, пора
ди обстоятелството, че сме 

харак- едизгаи. Разбира се, никой 
това е в нашата страна не трябва 

да се отказва от своята на
ционална
Но всички ние по същото 
време сме и югославяни.

Братството и единството 
трябва и занапред грижов
но да пазим. Трябва и зана 
пред да бъдем взаимно со
лидарни. Да вземем напри
мер природните бедствия- 
Аз бях в Игало, когато дой
де страшното земетресение. 
Но вече след обед от вси
чки страни пристигнаха по
ръки, предлагана помощ във 

Така се създават всичко. Никой не е попитал 
колко струва; всички иска
ха да помогнат. Ето тоова е 
изява та нашата съвместно- 
ст и на нашата солидарност 
и това трябва да пазим.

Братството и единството е 
голям залог на нашето бъде 
пте. Никога не бива да по
спрем в борбата за брат
ството и единството. Враго
ве винаги сме имали. Много 
хсгаа, които след войната 
бяха на другата страна се 
поевъзгштаваха. Да се по
стите и запази такова един 
ство в нашата страна не е 
лека работа. В тази насока 
твърде държа на нашата 
младеж.

Младите хора трябва да 
обърнат внимание на още 
една -работа. Виждате и са
ми, че често погрешно се 
интерпретират, па и злоупо
требяват отделни събития 
от миналото. А ние имаме 
все по-голям брой млади 
научни работници, социоло
зи, историци и други. Нека 
тга първо място те повече се 
ангажират върху обективно
то марксистко тълкуване и 
на миналото и на съвреме
нните процеси и явлечшя- 
Необходима е много по-го- 

идейно-пол 1гп гческа 
(На 4-та стр.)

извънредния труд.
Точно е, че 

ден труд, който е необхо
дим, но има и такъв допъл
нителен труд, който повече 
е мотивиран със заработка, 
стколкото

има извънре-

към усъвършенствуване си 
стемата па разпределението 
спс.ред труда, към реформа
та тга образованието, подо
бряването условията на ра
ботата и живота на труде
щите се и гражданите, а то 
ва значи и младежта, както вал':- че се стремите към въ- 
и към решаването на специ веждаие на нови смени във 
фични въ-проси и проблеми фабриките, кгдето това 
на младите днес. Само така възможно. И това е добре, 
младежта и Съюзът на со- доклокото е в съгласие с

нуждите на производството 
и пазара.

Освен това, има цели край 
ща в нашата страна, в които 
броят на младежите рязко 
намалява. С по-чататъшното 
разширяване и модернизира
не на селскостопанското про 
изводство ще създаваме ус- 
логия младежта да има иите 
рее да остава на село. И ус
кореното развитие на тури
зма и таканареченото „дре
бно стопанство" също така 
цте създава нови възможно 
сти на заетостта на младите. 
По мое мнение може по-ве
че да се направи и1 с по-до- 
бго сегионално пазпределе- 

на инвестициите. За (на
шето общество, в много слу 
чай е по-рационално с инве

ГОЛЯМ Е ПРИНОСЪТ НА 
МЛАДЕЖТА КЪМ 

РАЗВИТИЕТОсъс съществени 
нужди за производство. До
бре е, че младежката орга
низация посочва това. Узна

жират младежта. И иконо
мическите причини свидетел 
ствуват за една такава по
треба.

Аз, -разбира се, никога не 
считах, че ,на трудовите ак
ции е най-значителен дело
вият резултат, този , така 
да кажа, гол труд, борбата 
с кубическите метри и по
добно. На преден план ви
наги слагах техния полити
ческо-възпитателен 
тер. Изтъкнах, че 
колективно участие в -изгра
ждането. особено важна фо
рма във възпитанието на 
младежта, включвайки и 
получаването на самоупра- 
внтелни знания- 

Младите хора проявяват 
завиден ггнтерес, което е за 
похвала, да се срещат и дру

Въпрос: Вне, другарю Ти- 
то повече пъти говорихте 
за младежките трудови ак
ции и лично много направи- 
хте младежхите трудови ак
ции да се развият в неза
менима традиция- Сега съ
ществува голям брой акции 
и инициативи нашир из 
страната. Младежта се по- 
боява тези, които планират 
и предначертават може би 
можат занапред да ни за
бравят или пък да стеснят 
пространството и възможно 
стите за организиране на 
такиво акции в бъде-ще?

е

цналнстическата младеж ще 
бт-дат в сърцевината на жи 
вота. Само така могат да се 
избегнат опасностите мла
дежката организация, и от
делно нейните орга.чи, да 
бъдат посредници между 
младежта и обществото, ка
кто и евентуалните тен- принадлежност.
денцин в решаването за по
литиката. която се води в 
обществото, вмеето младежи 
да участвуват нейни предста 

главно функцио-

Отговор: Добре е извест
но, че аз от начало оказвах 
подкрепа .на младежките тру 
дови акции, оказвам я и 
днес. Младежта .наистина, 
особено през първите след
военни години, изписва све 
тли страници в нашата бор 
ба за възобновяване и (из
граждане ма страната. Даде 
голям принос към (развитие
то на нашето общество. По 
едно време беше се спряло 
в тази .насока и аз станах 
много доволен, .когато отно
во започна да се отделя 
необходимото шшма-ние на 
доброволния
труд. Зарадва ме също, че 
лсонте поколения млади 
строители, което е -и естес
твено, имат ло-благоприятнп 
условия за този вид труд.

Аз следя резултатите, ко
ито сс осъществяват и а дне
шните младежки трудови го 
акции и мога да кажа, че 
С'/|М доволен. Особено ми е 
мило, че постояло се увели
чава числото йп младежите 
и девойките, конто искат 
да участвуват в т-.х. Тази

вители
пери в органите на Съюза 
иа. социалистическата мла-

гаруват, да се запознават и 
сближават. А трудовите ак
ции, в които участвуват мла 
дежи и девойки от .всички 
краища на страната са най- 
добрата възможност в тази 
насока.

деж.

Въпрос: Другарю Прези- 
трябва да Ви кажем, 

чс днешните млади поколе
ния имат трудности във връ 
зка заемането на 
след това с квартири, а и 
доста бавно се развива ре
формата 
Всичко тов2 засяга младите 
хор-. Младите разбират тру 
дностите, 
ват,
блеми ^о-бързо да се разре
шават?

дент.

стгциите да се идва тамо, 
където има работна сила, 
отколкото всичко да се кон- 
нентриоа в големите градо
ве и центрове за което и 
неотдавна говорих ла Косо-

работа,
ПОСТОдНПИ приятелски връз
ки, което има особено зна
чение в умеел,ването па бра
тството I? единството.

Въпрос: Вие. другарю Ти- 
то често изтъквате изключи 
телното значение на брат
ството и единството на на
шите народи и народности. 
Младите хора винаги с Дъл
боко разбирание приемаха 
тези Ваши предупреждения 
и даваха принос твърде мно 

осъществяването 
идеята на брат'твото и еди
нството, тяхното непрекъс
нато задълбочаване и укре
пване Какво в този момент 
считат? зя най-важно в опаз 
ването
укрепване кг*, братството и 
единството, ич което млади
те хора трябва дд обърнат 
особено пнимашге?

на образованието.

во. младежкикоито съшеству- 
г-о очакват някои про- Щз се касае до жилищни я 

посб~°м можем да го реша 
вамс единствено с успешно 
ил^лняванз па целокупна
та програма за жилищно 
строителство. Младите хора 
не пекат да се наредят агред 
спели, които имат голям тру 

стаж и конте вече дъл
го 1»е,кат жилище. Но тс 
трябва да 'лмаг ясна перспек 
тива, трябва да знаят кога 
ще бъде В7,зможно да раз
решат този голям жизнен 
проблем. При това на й-гол я 
мо тзинл^лииз трябва да се 
сб-трне «7,'М жилищния про 
блем гла младите семейства. ,гл може да сс гордее. Ше

бтде голяма загуба, ако не 
г'1 обезпечат пъямож пости 
тсуч1 младежки ентусиазъм 
винаги да сс преобразява в 
съответна акция.

Отговор: Вие знаете, че в 
следвоенния период огромно 
число хора мина от селата 

Структурата нл
в градовете.
•на нашето население се из- 

с такава скорост, че 
историямени

това в по-новата
неизвестно. Днес на 

30 на стопочти е
село живее около 
от населението, докато през 
1945 година имаше около /Ь 

За съжаление, още

и по-нататъшното
гогпуост по. нашата младеж 
с ол.«н голям обществин ка
питал с ко“'То нашата страна сто. 

нс можем да соезпечим ра
бота на всички, които искат, Отговор: Във всички пе

риоди ц,а революционната 
борба Югославската кому
нистическа партия придава
ше най-голямо значение ва 

Освен съюзните и републи решавашего иа пацшмгалиия 
въпрос, в нашата страна, ра
звитието иа братството и 
единството и укрепваното 
иа равноправието. Ние иа 
нашия опит видяхме, че то
ва не е въпрос, който мо
же вед.наж завинаги да се

ИНТЕРЕС И ИА МЛАДИТЕ 
И НА ОБЩЕСТВОТО В 

ЦЯЛОСТ

изводственият труд не е до
статъчно оценен и че тук 
би трябвало нещо да се 
мени?

Отговор: Ние още на Де
сетия конгрес на СЮК оп,ре- 

цел та ва реформа-

В пашата страна 
адцията за приспо- 
системата на обра- 

към целокупното 
Мла-

млйдежки трудо-Въпрос: канските 
вч акции считам, че всяка 
обшеотвег юнпол итическ а об- 
пшост, когато приема своите 
развойни тшанопе, трябва 
да обмисли как и на кои 

анта-

в ход е 
собяввне 
зоваиието
обществено развитие.

не оказват съпро- ля-мадитс хора делихме 
та на целокупното

производствените
е факт, че про-

може даобраоо- проектитива иа 
занятия, но

СТРАНИЦА $
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСЕДА 

ТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК
лтервю на президента ТИТОч

VI

нап ие, шок рай теша че се по 
физическа падръжлп 

и млади години 
гимнастико и 
сега главно с

(От 3-та сгр )
боеиосг пл илйчнирок общо 
егнеи план.

Впирос:

лучаиа 
мост. Аа
упражнявах 
фехтовка, о 
лом.

Желая да изтънена 11 ;41,а' ------ -
пението .па тякои специални 

конто съб! врат

Младежта всеки 
пови облици па 

забава.деп търси 
културен израз и 
Някои облици на забава са 
тв-ьрде популярни 
жта, но в обществеността 
срещат контраверзно тъл
куване, 
лярни 
на модерна
Дали желаете, другарю 
то, да кажете нещо за заоа- 

н за това културно
изява на младите

политика ч 
и социалната поли

икономическа'! а
ИК°с" бекгипяи сили в това отн .шение |
наос-ь ществ# ва пето 

насоки на 
СК и другите

за младе- За актуалпнге въпроси па 
1979 година и идейно-политилеските 

1980 година и зада штс на
организации, 
младите хора, 
нзвпдшщнте, 
изследователите,

каисшпо са
Iформалните, 

(гораните,
Народната техника и други. 
Тези

тика вза поиу-Касае се
концертиконцерти,

забавна музика.
Ти- балансскня и платежния

сега с Ю1К)ЧОв 11роолем 
страната, който е настроен 
до такава 
огрян ри ч а«ва ш 
развитието и теърле небла
гоприятно действува върху 
всеобщите процеси на 
11 р оизводството. Задъл жс \ I о 
стга ,на страната в чужбина 

степен, която

помагаторганизации
младежта полезно да ире 

карва свободното оп време 
и чрез тези дейности да се 
подготвя за живота. Вси- 

има зиачшпе за

реше- 
реботата 

оставалите
въз

системи" 
забавя се

ооповпигезаседание наНа съвместно
Председателството 

СФРЮ и Председател ст- 
ЦК Ла СЮ1С от ^ 

1979 година 
лай

на пия,
и в приемането 
предписания, с които 
основа 1на Конституцията 

СФРЮ и Закона за сдру 
жения ТРУД се уреждат от 
лошенията в общест веиото 
въ*нгроизводство. Все още 
голяма част от дохода 
отчуждена от работника в 
сдружения труд* Всичко то 
за забавя и затруднява все
общото развитие на самоуп 

отношения- Тъ

папо пивата 
ведение и 
хора? 

Отговор:

степен, че става 
фактор напа

вого на 
м 20 ноември 
па което участвуваха м 
висш 1по фув кино! юри 
Федерацията и 
ли па Председателствата па 
с<>1 н юли «етическите рс««у бл и 
юи и автономиите покрайон 
пи беше обсъдена икономи- 
чеоката и со1 пшл!щта поли «и 

а настоящата година и 
основите насоки за 1980 го

чо- чко товаНищо няма 
желанието на 

се забавля
наи гажизненото определение 

младше, тяхното образова
ние н култура като пяло. 
Във всички тези дейности 
трябва още повече да 
поддържа 
Ние това преди 
нравихме при много по-труд
ни обстоятелства и така съ
бирахме младите хора и 

ГИ К'Ь'М Дви*

естествено от 
младите хора Д&

Всяко време и всяко 
имат в тази ласо 

специфични йо

на въз-
■председате-ват. 

поколение есе недос'гигна 
бива да се надминава.

ка и някои 
требностп н начини на «ях- 
ното задоволяване. Невиж- 
дам нищо отрицателно в 

известни облнпн ла 
забавна музика са популяр- 

младн

само дейността.
водната

II
това. че «са равителиитс 

кмо на секторите на възлро 
които се

Оценено е, че причините 
за икономически процеси 
покрай обективните, — оп- 

общес- ределени. структурални и 
отно- други развойни затруднения, 

шемия сс изострят и небла- сериозното влошаване на мг 
гоприятиитс тенденции в ждународното икономичес- 
материалните процеси; ко положение, а отделно на

— че -продължават леблаго високия растеж на цената 
гоприятните тенденции в на нефта и другите вносни 
разпределението на дохода суровини и съоръжения и 
и се задълбочава яЗъ'г ме- засилването на протекцио

иизма в международната ра 
змяна, както и непредведи 
петите разноски поради пре 
махване на последствията 
от катастрофалното земе
тресение в Черна гора и 
други природни бедствия — 
се намира и в субективните 
слабости. То се изразява в 
слабостите в провеждането 
на договорената 

на на икономическа

днешните 
Аз считам, че всяка

приобщавахме
жеиието. При строеж 
училища и жилищни 
кове би трябвало 
това е иай-възможпо да се 

да се изграж- 
осгавят помещения 

живот, и 
Мл адс-

лиц «а.ни сред 
хора.
забава е добра, ако е култур 
на и хуманна, 
че в една 
бавен живот има пре кал е но 
помодарство, 
на някои чуждестрак 
разни и подобно. Ил

ма (неприлично поведе 
или

изводството, на 
изостава в р аз витисто 
сам о у правите л 11 ите 
твоно-икоиомически

I «а
б до

колкото
наПредседателствата ои сда ла 

сн н в
ческото положение, 
патите резултати, причини
те н последици за неблаго
приятните и к оном и чес к и

процеси -в отделни сектори 
от възпроизводството и за 
задачите па всички субекти 
впи обществени сили в ре 
шаващото надделяваме и 
премахване па икономичес 
ките затруднения и прием- 
ственото осъществяване на 
политиката на икономичес
ка стабилизация в 1980 го 
дима. Председателството на 
СФРЮ и Председателството 
на ЦК на СЮК в рамките 
на своите компетенции и 
отговорности ще предприе
мат в предстоящия период 
всички необходими иници 
ативи и мероприятия и ще 
осъществяват координация 
зарад провеждане на утвъР 
дените задачи в тази об
ласт.

Изхождайки оттук и насо 
ката изразена във всестран
ното критическо обсъжда
не па заседанието, Предсе 
дателството на ЦК на 
СЮК приема

Но изглежда, оценката на икономи 
постигчаст па този за

води сметкаподражаване
-----нни об- дат или

за спорт, културен 
забава на младежта.

може много да на- 
с доброволен труд.

1а слу-
жта тукчан и 

шш на отделни 
което

лшза
понякога прави II

Въпрос: Накрая един 
прос за прогресивния: мла
дежки печат. Считаме, че 
„Младост'’ е проддължител 
на традициите на органа ^ на 
СКОК) „Дървена застава" и 

младежки вестници

въ*групички, 
дава 
ставление 
картина, 
вина на

печат на цялото пред- 
лоша жду осъществения доход и 

всички видове потребление. 
Това довежда до наруше
ния в стоково-паричните от 
иошения, прекадено висо
ка конюктура на домашния 
пазар, ускорен растеж на 
цените и дефицит на пла
тежния баланс. С това се 
предизвиква и незадоЕолява 
що икономическо положе 
ние ,на организациите 
сдружения труд в обществе 
ното възпроизводство, с ко 
ето им се пречи да поемат ва 
жни функции в борбата за 
стабилизация и всеобщото 
икономическо развитие.

— че инфлацията в наша 
та страна е достигнала ви-

и оставя 
Не е това само 
тази една малка 

Виновнн-част от младежта.
и онези, които по не- 

ко.мерческици са други
през историческите шест де 
сетилетия- Как виждате ро- 
лята и задачата на младе
жкия печат днес?

Отговор: Считам, че 
дежкият печат и днес тря
бва да бъде възможно по
вече в съзвучие с революци 
онния развой на нашето об 
щество и възможно по-анга 

изобщо. Младежта

внимание или 
причини некритически вна- 

забавнисят чуждестранни 
програми и ги предлатат на 
нашата младеж чрез плочи, 
емисии и различни публич
ни представления- Трябва 
да се развива (критически 
дух сред .младежта, тя сама
та съзнателно да се противо 
поставя на безвкусицата и 
срещу всичко, което не до
принася за облагорадяване- 
то и хуманизацията на ли
чността на младия човек, в 
тази област да се насочва 
на истинските стойности.

мла-
ополитика 
стабили

зация и единството на юго
славския
във всички среди се изяс
нихме, но не във всички сре 
ди не ги провеждахме енер 
гичко и последователно. Не

пазар, за което

жиран
има какво да каже и тря
бва това да прави без сте- 

Следователно, не 
най-крупните обще-

съществува достатъчна го
товност от 
потребление

С1Няване- 
само по 
отвени въпроси, ио и когато 
се касае за изкуство, филм, 
забавата на младежта, спо
рта и подобно. Съюзът на 
социалистическата 
ще бъде дотолкова потпри- 
влекателен за младите хора 
доколкото им се даде възмо 
леност чрез своята организа
ция, а това значи и чрез 
своя печат, да изказват же
ланията и своите тежнения- 

Ролята на младежкия пе
чат в идейно-политическото

прекомерното 
макар че това 

безусловно
соко равнище и има такава 
тенденция на растеж, че пре 
чи на положението 

налага. Не Съществува 
достатъчно упоритост 
гласуването на

Въпрос: Вие преди някол
ко дни говорихте за спор
та, което ни отделно инте
ресува, понеже младостта с 
удоволствие се занимава със 
спорт?

Отговор: Спортът у нас 
се развива успешно, но има 
и слабости. Спортъ.т трябва 
да бъде спорт, колкото се 
може повече освободен от

хода на обществено 
то възпроизводство и ниизос
тря отношенията в нея- Ин
флацията съоцо 
реалното

в съ 
отделнитемладеж

пречи на 
съблюдаване на

интереси зарад 
ването ,на стабилизационна^ 
та политика като съвместен 
обществен

ЗАКЛЮЧЕНИЯ осъществя-
деловите 
войните 
конкурентната 
на егопанството и заплашва 
да ооезцени забележителните 
обществено-икономически по 
стнжения;

резултати и раз- 
насоки, отслабва 

способност
Оценено е, 

ящата година благодарение 
усилията на работническата 
класа и всички трудещи се 

ускорено 
върху

че и в насто-
интерес.

Упорито се настоява 
осъществяването на 
вете на утвърдените 
ловложения и амбициозни
те програми на 
ние, въпреки 
вътрешни и

в
се осъществява 
стопанско развитие 

е основите на системата 
социалистическото 
равнение. Забележителни 
зултати са 'постигнати

ттлано-
капитаразлични отрицателни стра

сти и комерчество. Има на
пример, особено когато се 
касае за придобиване на 
спортисти младите хора, ко
ито така да се каже още 
не са закрачили в живота 
си да се завербуват с ласка 
ви материални предложе
ния- Това нарушава добри
те отношения в спорта и 
отрицателно влияе 
Възпитанието 
хора. Поради това казах, че 
спротът трябва да бъде чист 
и освободен от различни не 
здрави политически и други 
стълкновения. Особено е 
опасно и по нашето обще
ство и по спортните органи 
зации ако в спорта се поз
волят явления на национал
на нетърпимост. Младежта 
трябва енергично да става 
срещу такива явления- 

Разбира се,

вазпитаиие на младежта 
огромна. Но голяма е и не
говата отговорност. Понеже 

действувате тря- 
ова да бъде в пълно съзву
чие с политиката на нашия 
Съюз на комунистите. На 
младите трябва всестранно 
да се обясняват нашите 
тивноети, проблемите, 
ито се срещаме и мерките, 
които предприемаме за тях
ното решаване. Това е 
бено

на
потребле-

променените
самоуп- |неблагоприятните 

тенденции в икономически- 
те отношения с чужбина, стопая-ки 
които с години се изявяват те иГ' 
чрез все по-високия дефи
цит в търговския и платеж 
ния баланс тази

че
Ре-

неговото международни 
Условия. Мерки- 

стопаноката политика 
ие винаги бяха в съзвучие

година прие по™би“‘ТеЛНИТе Р»*ойци 
сериозни размери, Динами- "о «а т,„°СъЩеСТВяВне- 
чният растеж на производ ТячнотгГ политика,
ството И потреблението пр»з 1ЯХНОТО 
последните години 
вече ,се отдалечава 
те реални материални въз
можности. Този растеж 
разителпо

в уве
личемието па производство
то и повишението 
водителните сили 
га. Увеличава 
и жизненото равнище 
трудещите се хора 
стигат резултати и 
други области 
но-иконо ми чес кото 
тие. Обаче

«ма пронз 
в страна 

се заетостта
ак- на

и се по 
в ндкоИ 
обществе

с ко-
©ърху 

на младите приемане главно 
те твърде мал- 

ко .насърчават отговорност- 
сдружения труд

из °?пУ?лнките И покрайнини 
въгр Т Съ,що така влияе вър

ко-тпоктура, ху изострянето 
стоковите тите и проблемите 

Върху повище- 
възпроизвод- 

материал, съоръл<е- 
чуждесггранни

закъснява ита
все по-разви- 

същевременно 
много се заД°лбочават много не- 

трудности в борбата за иконо съгласувания в стопанеката 
мическа стабилизация- Раз- структура и слабости 
бира се, при това младеж- написването, които 
ките вестници трябва да ловия 'на «влошаване 
бъдат на висота и на рево- ждународното стопанско' пп 

и ложение 
•риозни

ооо- 
когагго от нашиважно сега, 

трябва да надделеем
та на на

се облягашев сто XV вътрешната 
която надмина 
фондове и 
ния внос

на труднос 
и довеж

при ус
па ме

Да .до все по-често 
не на

прилага 
административни мер 

ки. Изразени

люциониите надоведоха до тто-Ре- 
икономически

И кояомичес кото

традиции 
отговорни задачи, 

намират пред мла. РУДнения.
ствен 
ния и

днешните 
които се зат-

са я я^вления 
поетите 

оаохгупра- 
споразумения и 

обществените договори.

сред-
износът кедос- 

се увеличи.
дото поколение.

— Благодарим Ви 
Рю Тито, на

сива, докато на незачитане на 
задължения от 
вителните

положение през 
година е

настоящата 
с опас-

1ВЛО

доколкото татъчнодруга- 
изчерпателните 

отговори. Вие младежта ви
наги подържахте. .

— И младежта мен 
ги подържа — каза 
президентът Тито.

Товаобремено 
пости от по-нататъшно 
шаване.

Председателството 
на СЮК

спортът е по-масов 
толкова ще е по-добре. Чрез 
спорта V младежта се раз
вива колективен дух овлияе 
се на формирането на ней
ното

до
при увеличението 
л ов л оженията

на калита- 
•повли я Върху 
увеличение н,апостоянното 

задължеността и
■вина-

накрая
Някои 

папското 
тието на
мическите

на ЦК проблеми от 
развитие ц 
обществено-нконо- 
отношегаия, пред

сто-
разви-

производ- 
чуж 

ът на търгов

сочи:
— че бавно се

социалистическо съз-
ствената зависимост от 
бипа. Дефицитприлагат
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК № СЮН
(От 4-та стр.) на самоуправителните отно

шения.
Делегатските

панството да не могат даЦяло, което е съществен фа датв икономическата повити 
ктор на обществено-иконо- ка за 1980 година и да се 
мическото развитие и нко- прилагат на практика. По 
комическата стабилизация. такъв начин трябва да се
Трябва решително да се Съз попречи на неблагоприятни ходи в останалите 
дават услови д ороизводстве- те тенденции :в тази област твени дейности и останали 
лият труд повече да се цени и да се създадат условия те лични принадлежности 
обществено, и награждава мо за постепенно намаляване да бъдат в границите на ръ 
рално и материално. В то- на дефицита на платежния ста на личните доходи на 
зи смисъл е необходимо да баланс. Върху .тези основи работниците от матриално- 
се ускори разработката и трябва да се разработват и то производство, итделяне- 
осъществяването на задачи- постепенно да се въвеждат то за оощо и съвместно п 
те от Заключенията от Шес по-дълготрайни и по-дълго- требление би трябвало 
тото и Седмото заседание на срочни мерки и критерии бавно да расте от Ръ _ 
Централния комитет на СЮК на стопанисване и развитие, дохода в идущата дал ■ 
ял пестят тягите ипрт>.ночполи- Комунистите са длъжни във
«гческГвъпооаи зТ^зда- Необходимо е решително всички среди и при всички 

оаотеждане^ и да С<= застъпваме за такова носихеЛи на 1швеотиционни 
ването, разпореждането и стопанско развитие, жоето решения да настояват
Гс=ГТз°а л^ши дохо да се основава »*»» укре ^“Гцш.те неотложно и без 
и средствата за ли ши дохо пва1Нето качествените ре
ди и за задачите на СК и 
другите субективни оили в 
тази насока.

2. Основен лост на разво 
йната политика в 1980 годи 
на трябва да бъде укрепва
нето на положението на на
шето стопанство в между-' 
народната размяна. Динами
ката и насоките на разви- мостта от вноса, 
ти и всички мерки и дей- 
ствуването в уреждането на 
нашите вътрешни икономи принесе към 
ческн отношения
да обезпечат преди всичко папската активност, 
засилване на (износната ак
тивност на стопанството, па 
маляваие на нейната вносна 
зависимост и решително съ 
гласуване на вноса >с плате 
жно-балансните възможнос
ти, спиране на по-нататъш
ни ^ растеж на задължено- 
стта на страната и опазва
не на необходимите валут
ни резерви зарад обезпеча
ване .на платежоспособност
та в международното раз
плащане.

растят повече от нараства
нето на производителност
та на труда, а личните до- 

общес-

които днес сме изправени 
от по-дълго скулщшш 

във всички обществено-по
литически общности са от
говорни за координирането 
и общата грижа за провеж 
дане го и а системните реше 
Ш1Я- Те .въз оонова на Кон
ституцията са отговорни за 
приемането на законодател
ни и други актове, необхо 
дими за пряко прилагане на 
системните решения, а Съ
юзният изпълнителен съвет 
и изпълнителните и управи 
телните органи на всички 
обществено-политически об

съществуват 
време и са такъв характер, 
че за разрешаването им ще 
бъде необходимотт по-дълго
време. Необходимо е в 1980 
година организирано и ре
шително да се застъпим да 
спрат неблагоприятните тен 
денции в стопанисването и 
да започне 
за да бъдем в

по-изменянето им, 
състояние

следващия средносрочен 
план да основаем върху ре
ални и качествено нови ос 
нови. Поради това 1980 го 
дина — от' становището на 
нашето целокупно 
вено-икономическо разви

тие

ин-щности за тяхното осъщес 
твяване. От отделно значе
ние са ролята и отговорно
стта на комисиите за следе
не провеждането на Закона

общест-
каквито и да било изключе 
ния да се съгласуват с Ре‘ 

разполагаемите сред
ства, а чувствително да се 
забавят
вънстопаноките дейности.

Комунистите в синдикати
те и останалите обществе- 
нополитичеаки организации, 
както и въ® всички самоу- 
правителни организации и 

равнището на производител общности и обществено-по-
общности тряб-

зултати в стопанисването и 
да бъдат в съгласие с .реал 
тате материални 
пости и политиката «а ико
номическата стабилизация- 
Това изисква по-ускорена 
промяна структурата на про 
изводството за да се увели 
чи износа,

е от изключително 
значение. Осъществяването
на политиката на икономиче за сдружения ТРУД. които 
ска стабилизация и по-уско са образувани към делегат- 
реното самоуправително т.ран ските скушцини от община 
сформиране на целокупното 
обществено

алиовъзмож-
инвестициите в из

та до федерацията и тяхно 
то най-нълно ангажиране ввъзпроизвод

ство ще предопредели насо
ките,

осъществяването на тези за 
дачи.

намали зависи-
структурата и темпа 

на развитие за по-дълъг пе 
риод.

повиши
Съюзните съвети 

активно да се ангажират и 
да ускорят работата си вър 
ху укрепването и съгласува 
нето на становищата по от
крити въпроси във връзка 
с приемането на останалите 
системни закони и в по-на 
татъ.шна разработка иа сис
темните решения- От съще 
ствено значение е през ид 
ната година да бъдат прие
ти всички останали систем 
ни решения, които ще да- 
дат нови основи и възмож 
ности за сдружаването 
труд и средства. Това 
облекчило сдруженият труд 
въз основа прегледа в це
лостта на условията на сто 
панисване, да планира свое 
то развитие в предстоящия 
средносрочен период.

трябва
ността на труда и да се до 

поддържане 
трябва то на динамиката на сто-

лнтическиге 
ва да предприемат конкрет
ни акции на практика да се 
осъществява принципът 
разпределение според резул
татите на текущия и мина
лия труд. Също така е не
обходимо настойчиво да се 
настоява работниците в ос
новните и останалите орга-

III за
3. Политиката .на икономи 

обекти1. Председателството на 
ЦК на СЮК счита, че неотло 
жно трябва да се предприе 
ме широка обществена ак 
ция и решителни взаимно 
съчетани мероприятия във 
всички среди и на всички 
равнища на обществена ор 
ганизираност за укрепване 
на социалистическите само 
управителни производстве
ни отношения и провежда
не на системните решения 
в живота. Това подразбира 
по-ускорено и по-енергично 
действуване за да може 
още в началото на 1980 го 
дина да се извършат необхо 
димите и реално възможни 
те промени в условията на 
стопанисване и в икономи

ческа стабилизация 
вно изисква отказ от капи
таловложения, общо, 
местно и лично потребле-

съв-

ние, от внос и на други се 
ктори и изменение .в раз
пределението .на дохода 
полза на сдружения труд.

Забавяне ръста на потреб
лението в сегашните усло
вия представлява основната 
възможност за намаляване 
на напрежението в стоково- 

Износът на стоки и услуги, паричните отношения и за 
който трябва да се основа- бавяне увеличението на це 
ва върху по-голямото изпол- ните. С това се създават 
зване на домашни източни- благоприятни възможности 
ци и който дава

низации на сдружения труд 
веднаж годишно да се изя
сняват и да приемат реше
ния по всички отделяния от 
дохода за финансиране на 
общите обществени и съвме
стни потребления-

Трябва да се преразгледат 
и изменят обществените до 
говори и самоуправителни 
споразумения за разпределе 
нието на дохода и разпреде 
лението на личните доходи 
и всички решения, предпи
сания и договори за общо
то, съвместно и инвестици
онно потребление в органи 
зациите «а сдружения труд, 
самоуправителните общно
сти на интересите ка общи 
пи те, автономните области, 
републиките и федерацията, 
които не са в съзвучие с 
политиката на стопанска 
стабилизация- Това предпо
ставя взаимно съгласувана 
акция на всички носители 
на решаване по обществени 
те средства, като при това 
трябва да се постигне дого
вор за реда на предимства
та в задоволяването на об
ществените и съвместните 
потребления в идущата го
дина и за границите на об
ременяване на стопанството 
п населението със задълже
ния за тяхното финансира-

в

на
би

възмож- за износна експанзия и за 
ност за по-интензивно раз подобряване на икономиче

ското състояние на органи 
зациите иа сдружения труд 
в стопанството, които но 
сят борба за стабилизация, 
износ и по-качествено сто 
панисване. Изменението на

В средището на 
редствената активност 
комунистите и всички субе 

чееките инструменти, за да ктивни сили трябва да се 
се заставят неблагоприятни намира развитието на дохо- 

обществено-икономичес довните отношения, сдру- 
ки процеси.

непос-
на витие на производството и 

по-ускорен растеж на про 
изводителността иа труда 
по критериите на| световния 
пазар, както и производ
ството, с което рационално 
се замества вноса, — трябва поведението на факторите 
да придобият всеобщ общес нзвъп организациите на 
твен приоритет. В това сдружения труд и осъще- 

значе ствяване на тяхното задъл
жение да носят своята част 
от бремето па стабилизация 
та съществено ще улесни 

лите и задачите в областта приспособяването 
отноше

те
жаването на труд и сред- 

спо-ства, разпределението 
ред резултатите от труда и 
последователното 
не на системните решения 

Съюзът 
трябва да се

особе 
необходимо-

Пред сед ателството 
но подчертава 
стта от решителна акция на 
комунистите, организаци
ите и ръководствата на СК 
зарад приемствено прилага 
не на системните 
в областта на икономически

прилага-
от.ношение отделно 
ние има по-голямото прила
гане иа науката и знанията. 
За осъществяването на це

нана практика, 
комунистите
бори против всички видове 

решения арбитриране и явлсиия на 
не самоуправителиа •концен- 

чужбина, Трация на дохода и прне- 
банкерската и 

обла

ка сто
панството към затруднените 
международни и вътрешно- 
икоиомпчески условия- По 
-чувствителното забавяне на 
ръ.ста на извън стопа иокото 

антп-
ципирането потребление с 
по-нататъшното развитие 

на системата и предприема 
не па мерки н акции за на 
маляваие на обременяване
то ша стопанството с кредит 
и и задължения, трябва да 
даде възможност за увели 
ченис иа участието на сто

на икономическите 
••пя с чужбина от същество 
.но значение е работниците 
от сдружения труд същес
твено да решават за услови 
ята иа стопанисване в тази потребление осуетява 
област н да разполагат с

те отношения с
мане на решения за капита 
ловложения чрез обединява 

технократични и бю- 
сили без учас- 

работлицнте от 
Съюзът

кредитната, 
монетната система, в

системата ка цени- 
м облаганията

не на 
рократични 
тието на

па сдружения труд.
комVПиститс при всеки 

случай трябва да ио- 
огговор-

стта на
те, данъ^хите 
и прилагането на принципа 
за свободна 
труда. Във връзка с това 
е необходимо да сс обезпс 

организирано да се сле 
съчетава активността 

обществено-по-

размяиа ос'ьшествеиата валута.
ма С мерките ма иконом и чес 

ката политика трябва да се 
обезпечат такива условия 

които да

такъв 
търси конкретна не.чи отделни лица и ор

Необходимо е органи за стопанисване,
форумите па Съ укрепват икономическия

ор ганнза Ц1 гята| 11 а

Всички мерки, които
предприемат в областта 
разпределението н потребле 
нието трябва да допринасят 
за укрепване на икономиче
ското положение на органи 
зациите иа сдружегшя труд 
в стопанството, да насърча
ват сдружаването на труда 
п средствата, да заздравяват

сеПОСТ ОТ
гази.

ди и 
във всички на

Ко- нпобщности. зациите и
юза 
виват 
чсока

митически 
мунистите, организациите и 
ръководствата, па СК в орга 
низациите

иа комунистите да раз 
та ка ва идейно*юл ити 
активност, кояго да 

даде възможност да сс 
намират в оредището 
борбата за осяддсствяването пазар.

тези задачи, ка счита, чс .всички 
тни органи трдбва 
жио да пристъпят към обсъ
ждане па оценките и пред
ложенията на съюзтште съ
вети по основните въпроси 
•на икономическите отноше 
мия с чужбина и към утвъ.Р 

на мерки и дей*

торес иа 
сдружения труд в стопан
ството за износ и доходно 
свързване зарад по-организн 
рамо излизане па световния 

Председателството

панството в разпределение
то па осъществения доход.
Предприемането на решите
лни и конкретни мерки в 
гази насока е от стратепгче 
ско значение за номгататъш

обществепо-икоиомпче свободната размяна ига тру
да и пазарните критерии на 
стопанисване. Бремето на 
стабилизацията трябва да 
носят всички части на обще 
ството. Комунистите трябва 
по-решнтелно да се ангажи
рат върху създаването на 
условия за ио-бързо само- 
управително устройство II 

сдружения

сдружения 
,на обще 

общ-

на
скупщни ите имтруд,ствено-полити чееките

стопанските камари 
самоуправителпи

па
ности. компетсп-

псотлона всички 
общности то се борят (решително оре 

цТу практицизма и партикул- 
яризма.

и другите 
организации и 
трябва да
обсъдят причините за
ставането в прилагането изключително
системните решения© - ние е постоянната 
области. Те еъшо така ряб лН0Шгата борба в основните 
ва дв утвърдят ^ ^ други организации ©а сдру
задължения в премахването ДРУ от материално
на слабостите и с при,.ма » производство и другите 
него и осъществявал^0 иа обществени дейности за 
програми' в идеиясьполитиче ПОд„шеН|Ие производително 

активност да доприне- стта иа труда, ^^о го 
подгататълшото по-ус използване па лощ '^п .... 

Гпъяно развитие и обществените средства из

мото
ско развитие, основна пред 
поставка за овладяване на

се борят да сс 
изо-

на злаче- 
и всски-

работиическата класа 
съвкупностите па 
твепото възпроизводство, а 
значително е и спирането 
иа неблагоггрияттште 
депции в стопанисването.

Комунистите трябва 
шителио да се застъпват ре 
алинте лични доходи в сто

със
общес-

ждаване 
ствия за осъществяването и 
конкретизирането им. Из
хождайки оттук трябва да 

утвър

тен-

ре- свързвалге насе направи усилие 
делите решения, колкото е 
възможно! повече да се вгра (На 6-та1 стр.)ската 

сат за 
корено и

СТРАНИЦА 5
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ЙА СЮИЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ЙА ЦК
с трайните, отделни ичие

общи интереси -на носители 
стопанисването и ця 

обигес таени обдонос г.

самоупралителми ;и ДРУ*'И 
органи, от чиито Р-шс-ия
зависи ггровсждансго -а по
лига ката -а стопанска с-а- 
бшшзаци* в организациите 

сдружения ТРУД и ДРУ-и 
то самоуправителни органи

сдружения труд и

общности, 
скупщини и

общсстоено-но- 
общноети са длъ 

иницна-

т,руд, местните 
общинските
остаишиите

I Гредседател 
иоа СЧИните шишове, 

ството па 'на
(неотложно утв ьржда 

поли гика

те на 
.тата

(От 5-та стр.)

тр\’Д въ« вънироизводсгвсии 
и доходно изшшно-зависимн 
цялости на единния югослав 
ски пазар. Това с значител
на предпоставка за осъШе' 
отвиване па ролята па сдру 

» планирането
на развойни

обосновани вър
ша труда

та за 
ването ла оощага литнчески 

жим да раздвижат 
типа за 1 преразглеждане 
организацията л фуюкииини 
рамото на снабдяваното « 
градовете. Те трябва реши 
телио да се застъпят за У1 
върждаваие па конкретни 
«тошрами» .носители и сред- 

се оси-

2. П редеелагелството 
ЦК на СЮК счита, 
чки организации и ръковод- 
ства ла Съкра на кому шс 
титс

на
която ще, че нсии енергетиката, 

се ооосмовава въР*У ,,0‘^а" 
цноналша структура на про
изводство, в съзвучие о раз 
полагаемите домашни ене
ргийни ресурси, от •съшес- 
твеию значение за решава 

проблема па онсргс 
тнжага е установяване

отношения Д'ьз ос‘

41)а на

зации па . 
други самоу11 равител! ш о,р
ганизации, комуната ав
тономната област, република

и комунистите в ос/а 
об; цеетве/ /о-полигикалите

чсски организации — Соци 
алистическия съюз, синдика 
титс. Съюза //а социалисти
ческата младеж, делегатски 

и зекни/е из-

жения труд
и реализацията 
те планове, 
ху сдружаването 
п средствата.

За осъществяването
задачи по према- 

лоеледицнте а/а ка

и федерация-
IX) та с които щеегва, 

гурят качествени 
снабдяването

на изменения IVпа ДОХОДНИ
новата на сдружаването 
труда и -средствата 
про! 13вода /тели те 
телите а «а 1 
стопанството п рударетво и 

взаимно завием г

1'радо^^е- 
швсистмрат за пъл

на отговорност на органите 
които гряб

те скушциии 
пъзшителнм и 
орге.ни, в организациите и а 
сдружения труд и самоуи- 

общностя 
и обществените 

изхождайки от

ща,и управителникрупните 
хване па
таотрофалпото земетресгаши
в СР Черна гора са пеобхо 

допъл и н телт ш ус/ тия 
об:ц-

пате и да 1 Председателството 
ЦК па СЮК счита за 
ходим о всички репуоликан- 
ски и па автономните оола- 
сти, държави и и партийни 

съгласно кон-

между
иеоб-н потреои-

ц организацииге,
решават тези вънро-епергия, електро наравителните 

интересите 
дейности — 
тези заключения

,конкретни акционни

■ва да
дими
на цялата югославска 
пост, което от своя страна 

по-голямо апгажп- 
в борбата за осъщес- 

политнката
стабилизация- 

разчита и с 
на об-

ои.останалите 
ми организации.

4. политиката на развитие 
гд>о година по свои

съДъРжа-

ръко подети а, 
ституционното 
пие и

5. 11 Необходимо е да се изо 
стри отговорността за носле 
доиателао провеждане по
литиката на 
оилизаци)! с всички матери
ални и социални последици 
и при изостряне ша пазар
ните критерии

Трябва да сс проги

да напПОЛОЖо-сиизисква 
райе 
твяване 
стопанска

за равяг
програми .на своето деиству 

осъществяване

отговорносттато през
те определения»

мерки трябва Р-нпи тс 
да бъде анппшфлацпоп 

да обезпечи такива уе 
ловил па стопанисване, 
иго ще допринесат -ръстът 
на цените да оъде по-м..рен, 
отколкого през

политлка-осъ1Цествявапспа стопанска ста- общССТВО/ ю - ик см о- 
веднага

поване
политиката 
стабилизация и прилагането 
на системните решения 
обц г ественатг* практика.

папие и 
шю 
на 41

та на стопанскатамическо развитие, 
да оцепят докъде се стигна 

в осъ ществя ва/ гето 
политика

Трябва да се 
допълнителни усилия 
щността в подкрепата 
бързото развитие на 
Косово.

Общата обществена ак 
пестене е съставна

ко- внана по- 
САП

допа стопаине падоговорената 
стопанската стабилизация и 
па какви тенденции в

развитие трябва 
предстоящия 

това

ване.
вопоставп срещу явленията 
на колебание между задъл- Лредседа гелството на ЦК 

на СЮК изтиква, чо с пъл
ната мобилизация на субек 
тивнигге сили на нашето об 
щество и на всички труде 
ши се за възможно по-пъл 
но използване на разполага 
емите производствени потен 
циали, кадри, знания и пре
димства на нашата самоуп- 
равителна 
тическа система могат успе
шно да превъзмогват сегаш 
нит е икономически труднос
ти и да обезпечат условия 
за всестранно и 
стопанско и обществено ра
звитие. Затова дейността по 
подготовката и приемането 
на средносрочните планове 
върху самоуправителни ос
нови има първостепенно об 
щестзено-политическо 
чение. За нашето ссциалис

тази шди- сто-
на. папскотоцня ша

част на осъШестВяВанена стопанска 
Органпзаци- 

сдруження труд, са 
общзос-

нриетаазже.и1я«а според 
политика и стремежа да 
се запазят спечели и те лози 
цип или да се осъществят 
амбгщизопи програми на ра 
звитие и потребление и из
бягнат неминуемите отка
зи, без коего не могат да 
се установят стабилни ико 
комически. процеси, Мрябва 
решително да се премахват 
пропуските в провеждано
то на утвърдената стопан
ска политика, сериозните 
закъснения в договарянето 
и провеждане на договоре
ното и да се засилва отго
ворността на републиките и 
автономните области за про 
веждане на общата развой
на политика.

на се разчита в 
период. Въз основа на 
следва да се раздвижи ор 

ак-

ценнте
през идущата година, асо ято 
ше се утвърди с договор 
между републиките и авто- 

оОласгп, трябва да 
бъде във функцията па осъ 
ществяване на 
на стопанска стабилизация- 
За това е необходимо да се 
осигури по-голяма роля и 
отговорност на организаци
ите на сдружения труд, по- 
силно въздействие на пазар 
ните критерии и необходи
мия обществен контрол за 
последователно реализира
не на договора за политика 
та на цените. Необходимо 
е да се ускори работата вър 
ху приемането на Закона 
за системата и обществе 
ния контрол на цените. Ко
мунистите са длъжни да 
спречават злоупотребата на 
монополни позиции, стре
меж на отделни производи
тели, търговията и общес 
твено-политически общнос
ти и други егоистични пар- 
тикуляристически интере-

Политпката наполитиката
стабилизация-

гаиизирана и широка 
цня в която трябва да пре 
двождат комунистите за 
осуетяване на по-нататъшно 
то задълбочаване па небла 
гоприятиите тенденции в 
стопанисването. Върху тази 
основа трябва да се изгра 
жда такава икономическа 
политика за следващата годи 
на, която ще отгозар^ на 
реалните възможности на 
нашето стопанство и изис
кванията <на по-нататъшно- 
то развитие на нашата са- 
моуправителна обществено 
-шсономическа система и ук 
репване положението на 
Югославия в международно 
то разделен/ге.

ите на
моуправ1 пел ните 

ти трябва да 
свои програми на икономии, 

ще обезпечат мама 
на разходите по 

по-рационал- 
използване на средства

та, по-добро използване 
работното време и максима
лна мобилизация на всички 

вътрешни

установят помните
политикатас които

обществено-полиляване 
стопанисване,
но на

стабгшноте разполагаеми 
резерви. Всички 
бюджетни средства 
да утвърдят конкретни про 
грами на икономии и мер
ки с цел да се

ползващи 
трябва

намалят
бюДжетните разходи и да 
се безпечи по-рационална 
употреба гаа средствата, ко 
иго стопанството отделя за 
тези целя. Особено е значите 
лно спестяването на валу
та, включително и нестоко 
вите валутни разходи, ко
ито рязко растят.

зна-
Необходимо е постоянно 

да се води решителна поли 
тическа акция за спазване тическо самоуправително об 

щество пътят на осъществя 
ване политиката на стопан 
ска стабилизация,

и обществен прогрес е 
в последователното 
тне на
обществено-икономически от 
ношенмя. в 
ческата класа владее 
чки съществени лостове на

Особена отговорностна закона и последователно 
приложение па самоуправи 
телните споразумения, об 
ществеиите договори и за 
провеждане на мерките на 
стопанската политика, 
щевременно трябва енерги
чно да се

при
надлежи на Скупщината ла 
СФРЮ и Съюзния изпълни
телен съвет и органите 
управление

материа-
на ленвъв федерация 

та, които са длъжни съгла 
оно

Комунистите са длъжни 
всеки в овоята среда реши
телно да се противопостави 
срещу разпиляване на об-

Съ- разви-
своите кон ституционни 

пълнодюация и отговорнос
ти за състоянието 
дерацията 
лията, мерките и акциите да 
създават условия и решите 
лно да се борят за 
вателно прилагане 
мшгте решения, 
па социалистическите 
правителни отношения н ос 
пособявалето на -сдружения 
труд за осъществяване

си с раздухване 1на цените 
неоснователно

само\тгравителните
да се обез- 

по-благоприятно 
ложение в първичното раз
пределение, 
ционалното стопанисване и 
за чужда сметка да се оси

противопостави 
срещу всеки, който не се 
Държи така,

във фе-
законопредписа

печи по-
които рзботли- 

с в си
ществени средства на раз
лични чествувания, предста 
вителни разходи, прекалели 
служебни и 
пътувания, състезания, фес 
тивали и други маиифеста- 
ции и срещи, на които под 
вид на представяне на авто 
ритета на организацията и 
по други основи неосновате 
лно се харчат обществени 
средства. За всички видове 
разходи трябва редовно да 
се осведомяват 
хора и техните самоуправи 
телни и делегатски органи, 
без чиито

а отделно сре 
щу онези, които с неспазва 
нето на Закана

покрие нера-
и непоследоту ристич ески вателно приложение 

моуправителните 
мения и обществегагге 
говори извличат

на са- последо 
на систе

политиката «а 
и обществено развитие. За 
успешния ход и изход на 
тази

хматерналногурят средства за затваряне 
на финансовите конструк- 

Осъществяването на

слоразу-
до- развитието 

самоуции.
ста билизационната

определена 
спечелените 

в трай
полза и така 
позиции превръщат 
ни права.

полити
ка на цените, освен намал
яване на взиманията от сто

твърде значителна об
ществена активност на Съю 
за на комунистите, 
членове, организации

на не
говата роля *в общественото 
възпроизводство 
вателно

панството, изисква и увели
чени усилия на организаци
ите на сдружения труд за 
надделява-не на слабостите 
в стопанисването и употре 
бата на доходи преди 
ко (низката

неговитеПоведението 
вашето 

стопанската 
трябва да бъде 
но в ните 
/са на

в осъществя-
политиката

стабилизация 
един от ос-

■и последо- 
по- 
ста-

и ръ
ководства носят голяма об
ществена и

на осъществяване 
литиката на стопа.' 'ока 
билизация

трудовите
политическа от

говорност.всич- черитерии за 
резултатите

оцен-решения не мо- Впроизводител
ност на труда и други нера 
ционалности в стопанисване 
то. За тази цел трябва

инфлационно
то фишапоиране иа всички 
облици ша потребление 
към това да се приспособи 
кредитно-монетната

публичните 
:Ш1я по документите 
веждане

гат да се правят 
па 'ни този вид потребле
ние, разходи.

разисквана тру-
комунисти, а

никакви,
да на всички 
особено

за про
литика през Тш*""3 П°‘ 
трябва да 
ВСИЧКИ"
чки

ноември 1979 година 
Белград

наНеприемли
во е да се влиза в нови про 
грами и установяване 
различни социални и 
права на потребление, а по 
това предварително да ше са 
се изяснили

на онези, които се 
намират на ръководни фун
кции -в самоуправителните 
организации и

да
грдина 

се обезпечи на 
равнища и във 

ореди широко 
а Работниците

се осуетява
на

други вси 
ангажи-

II
обществено- 

политическите общности. На 
сегашни я етап на

•раше на в сдру 
всички

оцеияв^Г делТтхГ^
литика и развойната 
тика в тази година. Необхо 
Дймо .е да се сумират ре 
зултатте и да се обобщят 
положителните опити и

ПОЛИТ.и жения т.руд 
трудови

всички онези, 
които Със СВОЯ доход издър 
жат това потребление.1 

Енергийната

ш нака.
нашето 

поли 
отго

■Председателството ла ЦКна СЮК развитие въпрасът на 
материална 
провеждане на 

политика има 
значение. От- 

трябва 
Да се црила 

дума за 
грешките на 
изпълнителни 

деловодни,

отделно сочи вър
ху икономическото и 
лно значение на 
за забавяне ръста

тическа и 
варност за 
договорената 
изключително

ситуация изи 
еква от всички субекти 
обществото отговорна 
реба и икономия «а енер
гия, оообеио на вноса, 
то сериозно 
платежния баланс. Програ
мите по икономия ша енер
гия трябва да бъдат състав 
ни части на всички лрогра

поли-социа 
усилиятав

упот- на разхо 
дите ша живота и осуетява 
не ша сериозните слабости 
в снабдяването 
нието с основните 
продукти, топливо и 
необходимите

кай 
обременяват говарящи санкции 

последователно
Съ-ша наоеле- 

жизпеши
щевременно
ват да се съблюда

изостава 
и да се 

развойна п,0 
т през идущагга годи-
на. която ще бъде в съзву-

причините загат, когато 
пропуските, и 
отделни лица, 
те, управителни,

най-
услуги. Кому

нистите в съответните

става нето и пропуските 
Утвърди такава 
литика

ор-ми по икономии и развой ганизации на сдружения

СТРАНИЦА 6
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■ИДЕЯ

Афирмира се нова димен- 
зия на образа на комунис
та — като борец за социали 
етически самоуправителни 
отношения, който с дейност 
та си непрекъснато укрепва 
доверието на масите, чер- 
пае от тях сводта творческа 
сила.

На снимката: работници 
от „Електробосна" в Яйце.

(Снимка: Г. Куджерски)

От масовата активност да 

черваем творчески сили
а друго работи, комунистите 
не се радват на престиж; 
своето влияние, впрочем, мо 
гат да наложат само чрез 
авторитета на своята пози
ция-

Изключителен пример на 
образ на -комунист дава и 
Едвард Кардел. Самият той 
изтъкваше, че силата на ко 
муниста е в неговия морал. 
Често в пръв план той по- 
ставяше морала на Наро- 
доосвободнтелната война, 

етиката на партизанското 
воюва11'16- Т1’РИ това подчерта 
ваше, че бойците, а особено 
комунистите, .всякога когато 
зачитаха етичните начала 
на партизанската борба, сле 
дователио когато изгражда
ха образа на комуниста в 
акцията, винаги имаха успе
хи. Ако и трябваше да 'на
пуснат някое село, остава
ше моралната победа ага На 
родоосвобод! гг едната борба. 
Когато се случваше борците 
само за момент да забравят 
шш занемарят тези етиче
ски принципи и направят 
определени грешки, тогава 
биваха морално поразени.

Със своето действуваме 
и несъмнено той влияше върху 

хода на историята, а него
шните предатели раздухваха 
националната 
омраза, 
ло на
та борба и предложи на 
югославските народи един
ствената възможна алтерна 
тива — братството и един
ството.

Франц Шетинц ненавист
Тито застана наче-

Народоосвободителна вата изключителна личност 
също така се формираше и 
каляваше в течение на то
зи период. Поправо, Тито 
един път скромно бе казал: 
,.Бях
партията ме прие «и възпи- 

Хуманост, мъдрост, вяра та. . .' Или пък, в едно ДРУ 
<в човека, другарство, само- го обстоятелство: „Човек не 
пожертвование — с това се може лесно да вр-да оио- 
отличава Тито. което допри- ва което е получавал. През 
песе за величественото дъР- живота си дадох наи-много 
жанне на бойните в битка- което можах. . . макар че
та на Неретва, къдсто во- много повече съм получил,
диха боеве с по-тшдмощеи Впрочем, аз «е съм, така да 
неприятел и ведно спасява- кажа, продукт на някоя по- 
ха ранени другари и бяга- тясна среда, -по иа Пялата
шото население и с това из паша партия, па всички из
воюваха извънредно ценна ши народи. . . 
морална победа. Да спомием 
още и 1948 година, когато Вярвайки в югославските 
Тито решително се -противо народни маси, Гито изгради 
постави срещу бруталните нов образ на револ-юцианс- 
Сталинови нападки, защето рои вожд -и държавник, пои 
твърдо вярваше в нашите начи,г на работа и -ръково- 
народни маси. И наистина, дене, а .три голямата грижа 
всички югославски .народи за кадрите в партията - 
се сплотиха около него, съз »• >»ата отговорност на ко- 
.нателми че свободата си из- му-писта пред своята 
воюваха сами, с големи жер пическп класа и своя «арод. 
тви в кървавата битка. Ма- неразривно свързана с им- 

Тито такова безгра твриациоиалистическия Дъ
лг. Всичко това укрепваше 
самостоятелността ма кадри
те на терена, развиваше са- 
мои.гициативата 
костта, а
ше да ос справят и аз най- 
критическите положения да 
покажат, че са зрели и за

бразът на комуниста 
спо-о не се изграждаше 

ред някой рецепт. Из- 
и оформяваше 
етапи на бор-

граждаше се 
в -различните 
бата на КП на Югославия и 
СК на Югославия. А още и 
днес се формира и обогатя
ва с .нови елементи. Оораз7,г 
на комуниста винаги се из
граждаше в борбата и про
веряваше във всекидневна
та действителност.

За образа на комуниста 
другарят Кардел говори съ
що така и. миналата годи-на 
— в наздравицата си на тръ 
жествекия обед в Преболд, 
след чествуването на 40-го- 
дишгашата на Първата кон
ференция иа КП на Слове
ния в Шмиглови Зидактщи. 
Бичуваше преди всичко ка- 
риеризма, фарисейството и 
фракционерството. 
преждаваше, че у нас още 
има много кариеристи, то
ест такива които считат че

обикновен младеж,

Когато говорим за образа 
винаги трябва Преду-на комуниста 

да изхождаме от това как 
на СК действува.членът

Другарят Тито е много ни
какъв трябва да авторитет може да се опе

чели с мястото в обществе
ната ерахия, а не със стано
вищата, които се застъпват, 
относно как същите се ожн 
вотворяват в -непосредствена 
та активност. Човек е оно
ва, което представлява. Тря
бва да се цени според дей- 
ствуването му, защото само 
така може да спечели авто
ритет пред хората. Функция 
та не трябва да бъде реша- 

При това другарят

сал за това 
бъде комунистът, какъ» е 
образът на комуниста. п 
самият той е един от изклю 
чителните примери на този 
образ, заради неговите — 
спокойно можем да кажем 
—■ исторически дела. Да при 

мимоходом

Образът на комуниста ви
наги трябва да се потвърж 
дава с акция, а ле с думи. 

(Работ- Трябва да се опира на дру 
революцион.ност,

само
за 1937 година, 
ръководството 
Югославия, когато партияга 
бе пред разпускане — “
то бе разяждана от фракци 
оиерски борби и когато Ко 
минтерн бе вече сложил 
кръст върху нея. След това 
н»ка си спомним за 1И1

помним когато пое 
на КП на гарство, 

храброст, доверие в -човека, 
на честност. . . Опортюннз-защо ваща.

Кардел своки-ра спомени от 
1938 година, за Първата кон 
ференция иа КП на Слове- 

Шмнглови Зиданици, 
една година

кар че
лично доверие и авторитет 
сред. югославските народи 
опечели -като победоносен 
партизански пъл ководец, без 
крайно много са Титовитс 
ПОСТ7,.ПКИ, които свидетсл- 
ствуват за неговия образ на 
комунист, който може да се 
изкове единствено в непре
станната борба за напредък.

мът, сектанството, незачита
не иа принципите и тесиогръ 
длето — топа са белези, ко 
«ито -комунистът не трябва 
да и-мя и срещу тях трябва 
решително да се бори. Сле- 
дователмб, там къдзто цару
ват фразьорство и кариери- 
зъм, където едно се говори

и отговор- 
ги и оспособява лия в

съ.сгояла се 
след Учредителния конгрес 

КП иа Словения и на 
(На 2-ра) стр.)

мов най-жежките 
нашите народи, до

година —
намеити иа 

като окупаторите късаха — 
— от нашата ро- най-сложни задачи.час по час 

дина и с помощта на дома



22 Комунист

Н>1 ДА СЕ ОБЕДИНЯТ СРЕДСТВАТА 

ЗА ПОЧИВКИ От масовата акти 

вност да черпаем
сили

Скупщината 
Сърбия» . привлече 

голямо
Ш1я съвет ма 
па СР ' __

кон съвсем оправдано 
внимание на 1 
стта. Вече дълш време съ* 

дилеми относно 
а тачил

Слободан Лазареинч

Ако предложенията,
то ла неотдавна състоялото 

Изпъл
нителният съвет на Скун- щсствуват 
нишата на СР Сърбия — ползата от сегашлшя 
за обединяване на средства ата давано на добавка за го 
та за годишни почивки на дишни почивки. Защото до 
работниците; — срещнат ши батака за годишни почивки 
рока подкрепа в републики получават наравно добре 
те, по всичко личи, че още платените както и по-малко 
в следващата година ще се платените работници и него 
премахне практиката ма из- чою предназначение не е 
плащане на сегашната до- уеднаквяване на условията 
бавка. Обаче, в Настоящия всички работници едиак- 
дюмент обосятованието на во да могат да отидат па

почивка. Добавка

обществено- творческисс заседание даде

сме дошлинаучни методи
убеждението, че старият 

станал много тесен 
на човешката

сменамекват че уж не 
за това -комунистите да бъ
дат -па ръководни постове, 

считат, чс единствено 
можем да запазим при

(От 1-ва стр.) до
свят е 
за развитие 
личност, че трябва да 
променим и възпостаавим та
кива отношения, че човекът 
наистина да бъде творческа 
и свободна личност, а така- 

комуписти

се |>азиок1зало за рс-която
шшзацията па заключения
та на Учредителния конгрес.

Те го
така
добивките па нашата рево
люция, да задържим курса 
па <иашето развитие.В работата ша Конференция 

та взел участие и Тито.
Болшинството от лрисъству 
ващ1гге делегати нс то поз
навали.
изслушали негово го изложе
ние и приели всички негови 
предложения, заради начина 
по който аргументирано ги 
обяснил, заради аналитиче- 
екмя подход към -проблеми
те и също така защото на 
прост народен език говорил 
за тях- ГТрисли го, следова
телно, заради онова което 
е казал.

катова идея 
предложихме въз основа на 
научните познания и анали
зи, следователно ние и 
начина на своя живот тря-

Съ гласен С'/,м с това, че 
комунистите трябва, да бъ- 

места,
годишна 
та, казват някои, няма ни
каква цел, ако с него по се 
гашния начин сс нека 
се осъществи 
социална помощ на рабзт

начинапредложението за 
на евентуалното сдружава
не привличат голямо (вннма 
ние на обществеността, 
предизвикват и съвсем раз 
лични коментари.

Трябва да ое припомни, шщше. 
че заключително с тази го- Освеа това, дилеми .възнп

кват и около обстоятелство 
то, че работниците кои го 
в „пликовете* ма ръка

Обаче, с внимание дат па отговорните 
по не заради партийната им 
киви-ж ка, но заради доброде
телите, които имат като ко
мунисти. Значи за това, че 
се ангажират в пълна мяр
ка, че се борят за напре
дък. че хората имат дове
рие в тях, затова чс ги пе
ни средата, в която живеят 
и работят. Следователно, па 
съответните .места нека се 
намерят онези комунисти, 
които заслужават това, кои
то отдайостта си на идеите 
потвърждават с акция, със 
всекидневна работа.

сдано
определена бва ла дадем пример какви 

трябва да бъдат отношения
та в обществото, коего ис- 

заеднокаме да изградиме 
с всички хора. Нещата, оба 
че не бива да идеализира
ме. Комунистите са винаги

дина ще престане валидно
стта на закоиопредшюаашя- 
та за сегашния начин на
финансиране на добавката получили средствата за до 
за годишни почивки ага ра- бавка, същата -почти по пра

вило не използват според 
предназначението му. Разби 
ра се, не е лесно да се ут- 

с върди «кой процент напети 
на от изплащанията за го
дишни почивки се използва

са

само хора, затова всяко иде 
ализирате, морализаторство 
или мистифидиране е вре
дно. Абстрактното и „въз
вишено” говорене за образа 
на комуниста, с което се 
идеализират и неговото вли 
ялие и сила, мастифицира 
неговия образ и създава 
илюзии, неизбежно води 
към разочарование.

ботнищгге. Вместо разпо
редбите на Закона за утвъР 
ждаване и разпределение 
на съвкупния доход 
който се предвиждаше „пре 
ходен период" от една го 
дина в начина «а финанси- за това, но и тук има съм

нения. Ако па такава почив 
-и ка трябва да отидат най- 

напред работниците с най- 
малките лични доходи (ка
то ползват добавката), тога 
ва се предупреждава, че 
такива работници най-м а л
ко стават „туристи” в сезо 
на ла почивките, а на

Тито и Кардел често под
чертаваха, чс комунист ;,Т 
трябва постоянно да учи. 
Знанието отмкога нс е до
край спечелено. Едвард Кар 
дел също така постоянно 
учеше. Общите закономер
ности обобщаваше въз ос

на безройпи .разгово
ри с хората, винаги знаеше 
да ги изслуша когато гово
реха

Противоположно на това, 
има явления на кариеризъ-м, 
алчност, дволичност. И сред 
членовете на СК, за съжале
ние, намираме еснафи от най- 
долен вид, които ц своята сре 
да разрушават престижаи до 
верието в Съюза 
листите. В СК

ране на жилищното строи 
телство, топлото ядене 
добавка за годишни почив- 

ще влезнат в сила 
изворните разпоредби на 
Закона за сдружения труд.
А това практически значи, 
че трудовите колективи ве 
че няма да могат другояче 
да финансират добавката, 
но от фондовете за съвмес 
тно потребление.

В Синдиката и Съюзния 
изпълнителен съвет вече се 
водят акции да се лреизпи- 
та прилагането на тези раз
поредби когато се касае за 
жилищно строителство. Що 
се отнася до добавката за 
годиш?!а почивка, съществу 
ва единственото мнение, 
чз средствата трябва да се 
обезпечат във фондовете за 
съвместно потребление 
въз основа на това се дава че

нова

кн
Образът на комуниста се 

и ден днешзн.
проблеми,за своите

трудности и посочваха доизгражда 
Обуславя го начинът на ра
бота з Съюза на комунисти-

на
уклоните в развитието. Той 
много размисляше за диле 
мите на съвременното обще 
егво,
Търсеше

на ко.му- 
са влезналий-че

сто остават у дома, работ
ят на полето или са заети

те.
за да извлекат 
за. Ако Обществено-политически

ят работник, 
вземем

секретар в общггнския или 
централния комитет, своята 
роля и авторитет може да 
осъществява, 
спечелва по два начина: ка-

напгего и евзтовното. нЯКОя пол- 
са успели да се до

мъкнат до Ръководещ пост, 
те ползват ,и всички привиле 
гии които им предлага то- 

Напрп.мер, такъв дирек
тор всеки ден отива 
оога със служебен 
дес”, толкова

отговори на откри 
тите въпроси, за явленията, 
почти .никога не бе

като примерс допълнителни занятия. да изпъ л нителния
уверен

че делото е довел до край, 
че е опознал проблема до 
дъното. Непрекъснато 
езше още Еървеше

Забелязва се и това, 
работниците с високи лич
ни доходи получават 
голяма сума добавка 
почивка, докато онези 
ски лични доходи

чс
ва.

и гю- Тър- 
иапред,

неговата -мисъл, внесена в 
Програмата на СК на Юго
славия: „Нищо осъществе- 

не може да бъде така 
свещено, че да „е може да 
бъде .надминато и че дп пе 
може да отстъп,., пред оно
ва, което е по-п;ропресивно,
вешко”ЬСВ-г°0Д110' още п°-чо- вешко . Това е значителна 
характеристика на образа на 
комуниста, макар Р На 
още

на ра- 
„мерце-

се е отчуждил 
от хората и действителнос
тта, че и

относно даза
с ли 

трудно
могат да разчитат на тази 
средства, с които би могло 
да се осигури пристойно ле 
туване. Неволята, разбира 

и се, окончателно е в
. - много по-добро състояте 
лни колективи имат 
почивни станции. Регресът 
им дойде като нещо „добав 

обедни ка”.

то се включва във всички 
обществени структури 
цетвува като представител 
на форума на СК в Социа
листическият Съюз, в обще
ствено-политическите 
в културните и другите об
ществени институции, 
тко казано

и дена кино не.може 
.между „оон- 

хора, така и 
урежда работите 

ко казано 
зкн. . .

но вече 
кновенн”

ла седи
купу 
крат- 

жнвее с връ-
ва,

това, съвети
подкрепа на преминаването 
Къ-м лов начин на финанси 
ране. Но веднага сг подчер 
тава по-ускореното 
яване на добавката

свои кра-
— всякъде къде- 

то се води .масова общества 
но-политическа акЩ1Я, Своя- 
та роля и

Раз5ира се- в Началото се 
бол“™'"" “ с -Детските 
Ншо,Т "Р“ колтУнист1гге. някои интелектуалци
вРпо?отЛ,ГеХа' Че ад ш«т 
г.тческо Ясъзн^е“Г ”работ- 

чершг

че има 
такива, които 

знания и 
мироглед все- 

и оценка

като
единствения път до правил
ното използване на този вид 
изплащания (ла които .ра
ботниците имат неотчужди- 
мо право).

По-рано изнесените

много
поради липса 
поради тесен 
ко съждение 
воряват в догма.

авторитет афйр- 
мира със собствената 
тивност,

Впрочем,ако се имат ггре 
дв.ид всички тези обстоятел 
ства, трудно може да 
оспори полезността на ини
циативата ла Изпълнител
ния съвет на

тга си ак-
знания и аргумен- 

съо способността за 
творяване

ти,(е препрет- ако бъ- 
нокти и 

по-тържествените 
бъдат

дат имали 
ако

началата и 
приетата политика на СК в 
пряк масов подтик ка 
ловите хора и 
А вторият начин се състои
т-™а' че своята роля И ав-
раР затТ вгаст°ЯВв да афирми ра зад своето бюро 
целарията,
Лункцията 
Това

стойн^Г^ГекГГ''1"

еВ нашето Роб “ 
ство- Браи.ко

»ия°„аОТц:Г~Те 3‘ТоеДа-
Славия ПОСОЧИ т на Юго'
Впрочем, злоупохребата^6^"

.ерии тук таме 
До абсурд и 
че се

и ма
чествувани*
Риза .ма райета 
•връзка и т. и.

пред
ложения на Синдиката от
носно сдружаването ла сред 
ства за годишни почив.ки, 
най-новата инициатива 
Изпълнителния съвет на 
Скупщината ка СР СЪ1рбия

Скупщината 
на С1 Сърбия за сдружава 
не на средствата ла регре
са. Така обединени, на пръв 
поглед незначителните сред 
ства на добавката ще ста
нат много големи. С това 
ще се направи и онази 
ко необходима 
ред, та добавката

тру- 
граждаиите.■носили 

без врато-
диес

вна
Или

'КлиШ1,РХтДРУо?раз „а

със
ва е някакъв

крайност,- в кан- 
въз основа на 

която изпълнява, 
възможно, макар че 

* такива °бществедополи- 
тичеоки работници 
ните 
бвало 
тшгните

ко-само повече конкретизира 
и преведе върху определе
ни отделни условия, 1които 
съществуват в .републиката. 
Ако се престане 
ственото изплащане на 
бавката и същият 
към определени, 
утвърдени

койтопря 
(крачка наш е

окоичате 
лно да служи за устатюве 
лото

кри
доведе 

- стесни.
нозете яа СКТ нТг 33 Чле' 
комунистите ' " °ь.оза 
ляма вреда,
Доверие - 
принципната 
СК и

ще
гаробледш. То- 

си образ на
единствен

съдия, 
Решания за

гн г
с непооред толковаму предназначение. ^ в днеш-

оттношения ие би тря- 
да има място 

институции.

ком у чист 
телдо-

спаси- 
с ви-Най-.сетне, трябва да 

каже, че и . в другите 
ще публики размислят да

оред- 
години

избюан 
готови

насочи-
орецизпо в пар-се на «аги 

стието на
това г
защото

ианея го- 
сее ,не-

ре-про.грами, 
казано е —

ща- 
омисъл 

на латер- 
което

“тврапива
акцията и г 

господство га 
относно -а

-осъшес™™

всеки

на е
Впрочем, обособява - 

ва димензия на образа 
комуниста — като борец за 
социалистически самаутграви 
гел-ги отношения, който стс 

активност 
укоепва 

масите, черпае 
та творческа
Да се

могат
спестят” значителни 
ства. Само за три 
по този начин, ще се натру 
пат два милиарда динара. 
Тъкмо толкова би струвало 
изграждането на 
тен
лен център, например 
Копаешик, в който би има 
ло места за 10 хиляди, посе

Ср.здпуснат сегаишия начин
н.а добавките, 

например, е 
с обединява

на 1,о милиарда — су 
ма която се изплаща годи 

комплек шно - за две годи™ мо-ке 
Да сг построи модерна ло

на чивна станция ,с около 4 000 
легла. Ако тези капацитети 
се използват само 200 
годишно, тогава 80 хиляди 
души ше мотат хубаво 
прекарат почивките 
дно по 10 дни. А 
малко.

хората„ Към
политика на 

към основ

на се но-изплащане 
В Хърватско, 
изчислено, че 
нето

наД тях, 
сл\/чай наСъщо така 

пб, ^!вищ»ип. че -в ^ниВ°

еднакви

въвш-гя сите от 
свежда 
партията, 
те ®ърхс1ве.

манащето
е са 'Всичконадо-иа всеки своята

каточовекУсловия. Ето
Далае„^ 
жка Яа СК 
мото е

при
за'ЩО,

това 
жни 

най-важ 
МУ към 

самоупра 
за нови

непрекъс- 
доверието па 
от тях своя- 

сила. Спомага

-,на нейнинеспортно-възстановите-
Тъжмо 

че е
^ая,
Със СВОя
отношения
жем какъв 
комунистът 
пия искаме 
нашето

им а членска 
или не, 

отношението 
социалистическото
влетаие,

зато-ва ми о“
ВниЮе'° Ла ПОДЧ®Р-

толбва д“а“МН1‘ 
трябва 
жакви

ва, стру- изгражда там, където 
на народните 

Дейстшггелш о да
до израз, помага 

оапособят за 
оешпване

интересите 
си могат 
Дойдат 
да се

ДНИтители.
Това необикновено и без 

съмнение интересно предно 
ж-ение, което подкрепиха 
членс-вете на Изпълнител-

ма

пови“'ИЛ’ ~ е ста 
ват се "ък Друга; •, ®"тояил;

Да импака- 
да бъде 
отпрше- 

Да изградиме 
общество. Ако

си, оре 
това не е салгостоя- 

«а гтробле- 
решават 

за своетг)

телшо 
мите, да могат да 
за своята съДба, 
бъдеще.

в
чрез



Комунист 3
ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

За демократически отношения преди всичко в Съюза на комунистите
* в РЕГИОНА НА ШУМАДИя 

ДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ.
ПОВЕЧЕ ОТГОВОРНОСТ 
ДИ’-

Съюза на комунистите — 
бе изтъкнато на много пре
дизборни събрания на пър
вичните 
Съюза на комунистите.

Организациите в местните 
общности имаха много при
чини да отчетат резултати
те, които очевидно са по-го- 
леми отколкото преди. Не е 
просто и да се наброят вси 
чки акции на местната об
щност и облиците на по-ан- 
гажирано участие на граж
даните. В селата, картината 
е още по-хубава, когато ста 
ва дума за комунално-бито
вите акции. Всяко село та
зи есен и зима е строител
на площадка, от път до 
училище и водопровод. В 
политическата работа първи 
чните организации най-мно
го анализираха работата на 
ком\лшегите в ССТН, Съюза 
на бойците и Съюза на со
циалистическата младеж и 
в съвета наместната общно
ст. И тук не липсваше кри 
тика във връзка с положе
нието в селското стопанство 
и сдружаването на селско
стопанските производители. 
Критикувана бе бавността 
за реализиране на концеп- 
та за сдружаване на село. 
И не се намери нито една 
оправдателна дума.

Разисквайки за всичко то

ва първичните организации 
намираха аргументи за оце
нките на идейно-политиче
ското, организационното и 
акционното оспособяване. 
Тук бе търсен отговор на въ
проса каква е била идейно- 
политическата работа в със 
тоянието в отношенията, в 
развитостта на самоуправле 
нието и за това докъде 
действително ,се е стигнало 
в прилагането на идеята за 
колективна работа и отговор 
ност. Със семинари и сказ
ки, с политически школи и 
дебати е обхване то болшин 
ството от Съюза на комуни
стите и над 30 хиляди ос
танали граждани.

В общините, взето цяло
стно, ^двугодишната работа 
на комунистите е била из
ключително плодотворна. 
Обаче, този пъ.т комунисти
те не разискваха много за 
това, но само толкова да се 
види — докъде действител
но се е стигнало, както и 
заради опит за предстоящи 
те дни. Затова критическият 
анализ бе толкова широк, а 
тук таме и съвсем остър, 
защото преобладава мнени
ето, че обективно може по
вече и по-успешно да се 
действува при условието да 
се работи много по-отговор
но.

И ПОМОРАВИЕ ПРИКЛЮЧИХА ПРЕ- 
★ В РАБОТАТА ПО-МАЛКО ПОСРЕДНИЦИ, НО 

★ АКЦИЯТА ТЪРСИ БОРЦИ, А НЕ „МЪЛЧАЛИВ. организации на

Тома Йеринич основни Въпроси, с 'КОИТО 
се занимават комунистите. 
Резултатите

скупщшште на самоуправп- 
телните общности на инте
ресите. Трябваше да обяанят 
причините за иеактивността 
им, да се срещнат с възмо
жността за отзоваване и из 
лравяне пред политическата 
отговорност © първичната 
организация на Съюза на 
комунистите.

Множество първични ор
ганизации ,на СК решително 
настояват да се прекрати 
практиката на „уранилов- 
ка", формално отношение 
към разпределението на ли
чните доходи, което не е 
игацо друго, но всички ед
накво да минават 
зи които работят и онези 
ксито „броят дните". Не 
са приемали решения вме
сто другите, обаче от кому 
пистите бе потърсено в ор
ганите на самоуправлението 
да се държат като борци, а 
не като „мълчалвици”. Бор
бата срещу ураниловката и 
манталитета, да не се за
сегне някой, е политическа 
борба и тук се вижда пове 
де нието на всеки член на

® общинските комитети 
и в Междуобщивоката кон 
ференция на Съюза на ко
мунистите «а Шумадия и 
Поморавие

са съвсем раз
лични, обаче обща е ориек- 
тировката критически да се 
анализира изминалия 
•какво е спъвало, къде са 
причините, защо комунисти 
те са позволявали някои въ 
проси да се 
и колко са били действите
лно активни да се 
състоянието.

път.
внимателно се 

предизборните 
проведени във

анализират 
заседания, 
всички първични партийни 
организации. Първите впеча 
тления показват, че избор
ната подготовка е получила 
очакваните димензии, преди 
всичко по отношение на кри 
тическия анализ 
дишната

пренебрегват

измени

В много организации се 
възвърна критиката 
критиката.

и само 
Все по-открито 

се говори, така че предиз
борните събрания по-малко 
приличат на „хубаво нагла 
сено събрание", на което се 
прочете отчета, разисква и 
сетне приемат обобщени за 
ключения* В много среди 
предизборното събрание бе 
събитие

на двуго- 
по отно 

раздвижване на 
иницативи и акции, което 
ще бъде утвърдено през де
кември, когато се

работа и
шение на

и оие-

ириемат 
програмите за работа в сле
дващата година.

Прилагането на инициати
вата на другаря Тито за ко
лективна работа и отговор
ност доминираше във всич
ки разговори. Изхожда се 
и от това, че „не могат да 
се изборят демократически 
отношения нито в една ин- 
ституция- или орган, доколко 
то това първо не се напра
ви в Съюза на комунисти
те". Във всеки случай, сега 
вече и в практиката колек
тивният начин на работа и 
отговорността подтикват об

за предприятието, 
за което с дни се говореше 
и сред останалите работни
ци. Не било леко 
на бездейни комунисти, 
бено

на лгнози 
осо

на онези, които са 
избрани в делегациите на

В ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В НИШ на телевизори — а най-мно
го със собствено ангажира
не на пашите трудови хора, 
с по-добра организация на 
производството, с повече 
работа и по-инаква органи
зация на работата.

От тези три примери мо
же да се види кои проблеми 
са доминирали «а предизбор 
ните събрания в първичните 
организации на СК в Елек
тронната промишленост. Оба 
че, трябва да се добави, че 
е разисквано и по въпроса 
за укрепване на Съюза на 
комунистите. Само двесте 
новоприети за две години е

Дейни м когато с@ добро степишсва
★ На предизборните събрания в тридесет и осем първични партийни 

организации в Електронната промишленост в Ниш най-много се разисква
ше за икономическата стабилизация

Велимир Филнпович

щото усъвършенствуване на 
работа, укрепват самостоя
телността и по-отговорното 
действув ане на комунисти- добре работи 

дор Стоянчич, секретар на 
първичната партийна орга
низация па фабриката за 
професионална 
ка, и преобладава мнението 
че това и в бъдеще само по 
себе ще върви така. Затова, 
комунистите уж ©е трябва и 
допълнително да се аигажи 
рат.

Такива схващания енерги 
чпо са осъждани па лредиз 
борното събрание, защото е 
оценено, че ©яма никакви 
причини за секване на ак
цията на Съю3а па комуни
стите. Общественото богат
ство трябва да се увеличава 
и с това да се създава въз
можност за настаняване ©а 
пабота на пови работници. 
Толкова повече, че тази фа 
брика вече по-дълго 
не с извършила 
приемаме на работници. Или 
друг пример. . .

До преди две годили фа
бриката за плати стоеше на 
„стъклени крака". Основни
те организации на сдруже
ния труд започнаха да се 
затварят, сами да произве
ждат алати или да ги поръ
чват във фабриките за ала
ти извън Електронната оро 
мишлемост. Нямаше доста
тъчно ©абота.

— Тогава ние комунисти
те, а всеки трет работник 
е член ©а Съюза на комуни 
стите, раздвижихме инициа
тивата да се преизпитат це
ните, качеството, сроковете 
на доставка и да се отворим 
към купувачите ©ъч от Еле
ктронната промишленост — 
ни каза Вукосав Ммшич, се
кретар на (Първичната пар
тийна организация- Работа
та беше и обемна <и отго
ворна, 1!о цздържахме.

В резултат па акцията па 
комунистите днес в тази фа

за яви То- брика са затрупани от рабо 
та. Нуждаещите се от нови 
алати могат да ги получат 
едвам през 1981 година, за
щото цялата продукция в 
следващата година е покри 
та със здрави договори. Уве 
личени са и личните дохо
ди. От предпоследното мя
сто в трудовата организа
ция. днес алатничарите с 
личните си доходи са при 
самия връх.

Наистина, разпределение
то им не е въ© всичко съ
гласуват със Закона за 
сдружения труд защото кри 
териитс и мерилата мм ме 
са пай-обективи и, отделно 
за онези в режията и служ
бите. За това с много рази
сквано на предизборното 
събрание, и е решено отно 
тенията в разпределението 
да се изменят н усъвършен 
ствуюат.

— На нашето предизборно 
събрание най-много се разн 
оквйше върху санирането на 
загубите — заяви Вукашнн 
Трпвупджа от първичната 
партийна организация „ТВ 
колор". През средата ма та
зи година голямата и обе
миста ООСТ за производ
ство на телевизионни апара 
ти м акустични уреди по по- 
чии ка комунистите бе раз
делена ма пет по-малки осно 
ш-ш организации. Всяка от 
Тях прие в ©аследство — 
как това обикновено бива 
у нас когато ООСТ се разде 
ля — 'по една част от дъл
га. Положението ни най-мал 
ко не е завидно, обаче ко
мунистите в нашата 1парт.нй- 
иа организация вярват, че 
ще пребродим трудностите. 
Малко с помощта иа по- 
широкото общество малко 
Със солидарността на вси
чки ООСТ. които се нами
рат във възпроизводствения 
цмк^й Иа производството

те.
В Заводите „Дървена за- 

ста©а” всички първични ор
ганизации 
са .свързани с Общинската 
конференция на Съюза на 
комунистите. Всички предиз 
борни събрания показаха, 
че така по-самостоятелии, 
те работят и по-оттоворно. 
Няма ги онези „посредни
ци", които биха говорили в 
името на първичните органи 
зации, иито те имат на ко
го да се „ослонят' и дадат 
оправдание за бездейност. 
Хората разбраха, че самите 
комунисти са отговорни за 
състоянието в своята среда 
и затова все по-малко има 
формализъм, а все 
прави думи, преценки и по
ведения-

Членовете на Общинската 
конференция на СК, които 
водиха бележки за впечатле 
<нието си от тези събрания,

В най-числената партийна 
организации в Нишка общи
на, в Електронната проми
шленост, приключиха предиз 
борните събрания- Над две 
хиляди петстотин комуни
сти, които живеят и работят 

първични организации 
па СК,направиха критическа

непосредствено електрон! I-

38 малък резултат в сравнение 
с възможностите. Също та
ка не е добре — такава е 
оценката на комунистите в 
Електронната промишленост 
— че не е достатъчно рабо
тено върху марксисткото об 
пазование.

в

преценка иа своята двуго
дишна работа като се дого
вориха за теза какво трябва 
да се подобри в метода и 
съдържанието на работата 
в техните организации.

През изминалия период ни 
шките електронни работни
ци главно добре стопанисва 
ха, по-добре работеха от кол 
кого в предишните години и 
в края на месеца отнасяха 
в къщи 
кове". Наистина, не такива 
как©иго биха могли и жела
ят. Причиии за това има в 
изобилие; от обективните 
до редицата вътрешни сла
бости. . . а за тези слабости 
най-много се говореше па 
предизборните сдбрани я иа 
първичните организации. По 
вече отколкото предишните 
години — това с обща оцан- 
ка — бяха направени крити
чески оценки — .като се по
чне от самозадоволството 
в няколко ООСТ, които в 

отчитат

Като най-честа 
причина се изтъкват неаде
кватните теми и сказки от 
общинската 
марксистко образование, ко
ито са имали малко общо 
със самоуправителната пра
ктика и за мнозинството ко 
мунпетн са били „незанима 
тел ни".

програма по
повече

„по-пабъбпали пли- време 
по-гол ямо

Добре е, бе изтъкнато на 
повече предизборни събра
ния, че комунистите в пър
вичните организации ©се по- 
малко чакат някой ..от го
ре" да ги тласне към ре
шаване на конкретната про
блематика в своите среди. 
Обаче, не е добре, че кому
нистите н ,дю се сетят ’ до- 
като 
тласне
сппгте проблеми за повече 
основни организации на 
сдружения труд. Това тря
бва да бъде знак за ©ово- 
Формираните акционни кон
ференции в трудовите орга
низации по-бързо да изменят 
метода на работа.

На края трябва да се ка
же, че на пред изборите 
събрания в Електронната 
промишленост повече откол
кото преди взимаха думата 
мнозина комунисти и че 
отсъствувансто от събрания 
та бе съвсем малко.

посочват на множество зна
чителни новини. Заседания
та по много неща бяха „мла 
дежки”, защото в .не малко 
организации едва ли имаше 

над тридесетгодишнахора
възраст. Това е резултат от 
голямото твриемане на нови 
членове през последните 

че тюна- (Някои „от горе не ги 
да решават съвме-две години, така 

стоящем крагуевашката пар
тийна организация има 18 

членове. Между ко паел едните години 
изключително добри резул
тата, па до бездействието на 
значителен брой комуниста 
в първичг-тте организации, 
бавното внедряване на до
ходните отношения между 

организации иа

ХИЛрДЧ
воиюиетите най-много са мла
ди хора, а /между тях — 
млади професионални рабо
тници и школуваки кадри, 
които сега пристигат © тру
дотате организации.

Икономическата стабилиза основните
сдружения труд, разпределе 

на тру 1тието, работата ©а органите 
иа управлението и загубите, 
отчетени в няколко основни 
организации иа сдружения

самоуправлението.ция и
производителността 
да и делегатската система 
(след петгодишно действува- 
ие). намериха място въ® вси 

отчета за работата на труд.
— През последните някол

ко години нашата фабрика
чки

ите организации на 
-СК в сдружения труд като

1



/Ъ Комунист
книги

МОСТОВЕ НА ЗАПОЗНАВАНЕ
стига без 

акции,

Свидетелства
младежко дниските жители се

обмислени 
доста лмирояияираио. ^ 
цел да сс подобри целокум 

положение, ос милпа| 
инициативи. 
„Творба" —

е “е#ит хубав ромон чрез от 
къоп. На охрата обстоятел
ството, че всяка антология 

пай-

жРсГГТил”ш.</крГ59И4Т-т5", Народен музеи 
Лссковац 1979 
ДРАГОЛЮБ И

КОСТА ТУДЖЕР

КОЛКО СЕ познават вой 
подписките народи «. 
родностн чрез проведеното 
литературно творчество, а 
не какво е състоянието

творчество

а1-о обхваща впиаш и 
ценните произведения »

творчески «момент 
,иа едни народ или 
мост. Има примери,

съдейки по всичко, 
бъде и в бъдеще.

па- ж. МИРЧЕТИЧИОТО
и определени 
Така например 
издателска 
словашки език

договор между вей 
на езиците на 

народпостите да се създаде 
плат то шровеж 

литератури«и I вроиз

оп какиа СКОЮ и младежта 
то и успоредните и упори 
ти усилия на прага в зача- 
ттка да унищожи прогреси 
виото младежко движение, 

полидсйски те

ределеп Неотдавна в изданието иа 
МОК на ССМ и Народния 

Лссковац бе печа- 
за историята

народна паорганизация
е ннициче елитературното 

на всеки отделно — е въи- 
който все по-често 

Л опити

музеи в 
тапа книга 
СКОЮ И 'РСВ0ЛЮН1ИОИН010 

из Лео

така и пааюр иа 
чки издателитака ще 

Защото по-добро о някои Да 
«малко е пяко-

рос, на
се търси отговор, 
да се отговори — дори 
успешни опити — - 
последно време. И сигурно 

още такива опити.

всичкопреля
и гестаповски 
партийната и скоювската ор 
гаиизация представляват зна 

и твърде аргумен- 
части па книгата да

младежко движение
край в периода

провали все запознае 
го, отколкото най-малко 
твъРДят привържениците 

този „вариант” иа запоз

и съьмсстсн ковашки
] с;41—1945. С обемистия И3‘
следовател ок и труд иа пове 

350 страници историо 
НОБ в югоиз- 

Сърбия бс 
обогатена с още едно зиа- 

Обогатявайки 
редица фактогра-

имаше в дано па 
водения* Делта е да сс пра 
вят съвместни издателски 
начинания, предимно от об
ластта на детската литера- 

коею ще се намал- 
иоиеже графи 

х удо ж оство! I а об 
тех-

чителнипаще има 
Защото факт е, че иито пи 
сателнте, а още по-малко чн 

,не могат

че от
графията па 
точната част па

н аванс.
Но рядко срещаме 

вия и а закръглени
произведения.

•че 1ЦО сс от 
«възмо 

има. Нито 
кои

тирани
доии за всеки период 
НОБ и революцията.

Но не можем да бъдем 
от обра

ла!'ла па
литс-тателите на са п 

да бъдат доволни 
тишатото.

На състоялия се летошеи 
разговор за проблема 
превеждането, проводен 
рамките «а „Досетеевите 
дни", един от оратор! 1те
(Сава Бабич) подчерта: „Не 
става вее: — поне в нашите 
простори — дума за поли
тически и обществени ста
новища, защото принципите 
за равноправно

Фа тура, с 
ят разходи«е,ратурнн 

ктите говорят, 
нася Де Войводш 1а, 
жностл за това 
един от .издателите, с 
то беседвахме, не счита

планомерна

от пое
чителпо дело. напълно доволни 

ботката иа частите, 
говорят за организационни
те въпроси, състава и рабо 
тата на скоювските и 
дежките ръководства (коми 
тети и отбори), защото об
що взето представляват спи 
сък на много имена а 
малко съдържание на тях
ната работа и изискват по
нататъшна обработка. Пре
небрегнати са и географски 
те, административните, ор-

ческата,
работка и останалите 
нически услуги ще ползват 
всички, разбира сс 
С1МСГО си в'(у в финансиране
то. Това може да б'ьде до- 

лътепоказател при ут'- 
и и а останал и-

киигата с 
фски документи, а-вторът ус 
Пя да оживи богатата ре
волюционна дейност на лес 
ковашките окок>вци, да пред 

множество забравени 
мнозинството

които
на
в е уча-за

мла-иевъзможно с 
акция да се постигне по-до 
бро запознаване ат литера 

Обаче
стави
юивпи и на 
скою«пи да даде 
което по историческа• стой-

бър
(върждаиаме 
те условия на сътрудпичес- 

при
включвайк 11 и съвместните 
усилия съответно 
ките пълномощия, задълже
ния и отговорности в сравне 

такива.

турното творчество, 
липсва договор,

МЯСТОТО,
ПОлнпсват ор

превеждането,акции, а пе иа гвоганизирани 
ри. Поправо при всичко то 
ва има недостиг иа тврево

ност им припада.
Потвърдил се вече 

историк на партията, СКОЮ 
и синдикатите в югоизточ
ната част на Сърбия, в сво 
ята богата дейност Ракич 
често се връщаше към исто
рията на СКОЮ и младеж
кото движение, публикува 
няколко книги на тази те
ма и още повече ценни 
прилози в списанията и вее 
тниците, така че тази кни
га представлява един 
успешна синтеза на дейно
стта XIV' на това поле. За то 
ва много

изразява
не на отделните езици у нас 

ясно поставени, 
се касае за реализация 

доброто 
на един език

катопо-шмро
дачи от един езиц на друг, 
особено на народностите.

Когато се погледне какво 
е превеждано през послед
ните пет години, например 
всеки издател дори и на 
езиците на народностите би 
имал най-малко три—чети 
ри заглавия на преведени 
произведения белетристика 
било от сърбохърватски би 
ло от други езици на на
родностите. Някои дори и 
значително повече и това 
без различните антологии. 
Цифрите, особено онези ко 
ито надминават средното, би 
ха могли да задоволят. Но 
поставя се въпросът: дали 
винаги това представлява 
най-ценното в литературна 
та продукция на една наро 
дност през определен пери
од? Или и тук има доста 
импровизация, дори и част 
■ни аранжмаии?

Мненията са различни. 
Издателите, с което беседва 
хме твърдят, че се правят 
опити всичко да върви ор 
ганизирано. Обаче някои не 
се стесняват да 
че игла и 
без
преводаческа политическа 
или дори превеждане на 
книги въ.з основа на прия
телски връзки между авто 
рите и издателите (както 
заяви младият поет Петру 
Кърду от литературната ко 
лот-Шд на войводинските ру
мънци). Изглежда, че с из
ключение на няколко при
мери, до преводи на литера 
турни произведения от един 
на друг език навойводии-

са твърде
но мие с предишните 

Обаче несхващането на тя 
хната роля до голяма сте 
пей е отражение на досега 
шната практика и монопол 
на позиция на определени 
структури, 
начин на работа на съвети 
те не е могъл така лесно 
да разбие. Например, че 
сто пъти се е случвало из 
даделският съвет да се до 
веде в положение, че годи 
шния план на издателската 
дейност да приеме „на бъР 
за ръка”, защото иначе би 
„спъвал работата на изда
телската организация”, та
ка че е печатано и онова 
което не е било потребно 
и което с качеството си не 
е заслужавало да се публи 
кува, а да не говорим за 
други аномалии.

другитеганизационните и 
аспекти на понятието „лес- 
ковашки край”, така че ав
торът
ширява, обхващайки и дру 
ги краища на Сърбия-

на принципа, че 
произведение 
трябва да бъде достъпно и 
на онези, непотребно се раз-които не знаят

А ценни пости-този език.
женнд във Войводина

отношение без съмне- 
има, особено в издател 

дейност на отделни 
народности.

в
кодто старияттова

ние Голяма стойност за кни
гата представляват много- 
бройните приложени доку
менти от историята на 
СКОЮ
жепие и богатата

ската
те народи и 
Пример: „Творба", изадтел 
на словашки език, превеж
да и на сърбохърватски и

вид

и младежкото дви-допринесе твъР 
де критическото му отноше 
ние при избора и ползване 
то на относително малобро 
йната документация, а от
делно на мемоарните 
названия.

Участието

научна
апаратура, с два детайлни 
регистри и лгногобройни за 
бележки, с което авторът 
е създал богата сбирка на 
данни за работата на СКОЮ

унгарски език.
Обаче, когато прелистава- 

ме техните каталози не ряД 
ко се срещаме с най-различ 
ни аналогии, било да се ка 
сае за поезията или проза 
та. А изглежда, че времето 
на такова запознаване е 
минало, на запознаването 
чрез „визет картички ’ —
както каза Ян Копчок, ди-

раз-
и младежкото 
и на бъдещите изследовате 
ли е дал на тази тема богат 
архивен материал и сбир-

движениена лесковашка 
в подготовката 

въстание, 
акции саботажи

та младеж 
за въоръженото 
масовите ка.

.на издателската де- 
език. СДРУЖАВАНЕректор

йност на словашки 
Преди всичко това се отна-

Затова подобряването 
пообществяването «на 
телската

и

Оправени инвестицииизда
дейност би тряб

вало да бъде основна зада 
ча иа трудовите хора в из 
дателсклте

ея за взаимното запознава
не на литературните стой
ности на войводинските на 
родности, взаимно, а и с чи 
тателската публика от сър
бохърватската, македонска
та, словенската езикова об 
ласт както и на другите на 
цианалности. които живеят 
в нашата страна. Защото 
чиста е загуба да се запоз 
надт само няколко стихо
творения, ле рядко и само 
едно единствено, печатано 
в ндкоя антология, а да не 
се запознае 
цялоста стихосбирка, 
по-лошо е да се запознаем

признаят 
'импровизации, 

същинска обмислена
Белградските 

леярния комбинат
колективи на ИхМТ и Метало- 

интерес в 
диспанзер за 

според предвижжданията 
през пролетата

Двата колектива в инвес
тициите влезнаха „сметкад- 
жийски'. В тях работдт ня 
колко стотици майки, чиито 
деца Няма кой да гледа, 
или живеят в едщ* край н?
Белград, детето -водят в дру 

к,рай на града, а на ра
бота отиват в Нови Бел
град, така че много 
губдт. Губенето иа

организации, а 
съвет с по-издател ски ят 

широки компетенции би 
трябвало много

намериха съвместен
изграждането на детска 
медицина по труда, конто 
ще бъдат завършени

градинка иповече да 
допринесе към по-крепкото 
п по-шир окото самоуправи- 
телио свързване на издател

С ПО-Ш11-ските организации 
роките обществени 
си. А

За комбинираното 
заведение двата 
дадоха по 9 130 000 
което е 40

детскоинтере 
с една такава практи 

дейност
колектива

динара, 
на сто от обща 

Градската 
сам оу прави тел на общност 

за детска защита 
с 21 850 000

ка издателската
ще направи значителна 
чка напред и ще стане 
ва, което се и очаква 
иея.

кра
оно

та инвестиция.извънредната 
Още

от участвува 
динара, докато 

самоуправителната общност 
на интересите по детска за 
щита в Нови Белград в 
проекта влага 5 800 000 ди 
нара. Трудовите 
на двете - 
референдум* 
па на тези 
ния.

Комунист време
време

нершгиченето на .работници- 
те и особено боледуванията 
на майките заради децата 

| решаващо влияние 
Да се почне с изграждане
Ж™™ ЯСЛИ и ~нкм тазоира се, родителите „,е 
бъдат много поуспокой ни на 
работните си места, когато 
знаят че детето им е под 
бдително око на Възпитател

колективи
имаха организацииАдрес чрез 

дадоха подкре- 
капиталовложе

НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, 
Телефон 627-793. ’

Издава: Издателска 
зация „Комунист".

^ечаТа се На сърбохърватски, от-
лати™иа?РВаТСКОСРъбСКИ (киР«™Ча и латиница), „а словенски, македонски и
албански и в съкратени изданип на 
български, унгарски, словашки, румън
ски и русински език. У ъ

Излиза

Председател на Издателския съвет 
за всички издания на вестник „Кому
нист”: д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „кому- 
за Сърбия: Мария Тодорович. 

Директор и главен и отговорен ре- 
на всички издания на „Кому- 
Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Кому
нист” за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник главен и 
отговорен редактор), Бояна Антунович, 
Велимир Филипович, Растко Йоветич, 
Слободан Клякич, Михайло Ковач, Об- 
рад Кович, Йово Маркович, Зорица 
Станимирович и Милентие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Споменка 
Топалович.

Сегашната 
панзе<ра на ИМТ ■- 
не може да задоволи 
оите

нист” сграда на дис
трудова органи- е стара и 

потре 
Зато 

с прнема- 
Решението за изгра 

ждане на комбинирано 
ско заведение. V 
на ИМТ и ЛМК 
да 'се

дактор
нист”: на работниците, 

па едновременно 
не иа

ките.

Сметката им бе яс.на На 
маляването броя на боледу 
’ заради децата п с-У
здаватето иа условията що-
коеР п°ТКЪТ Да ^ опо 
коен и съсредоточен в ра-
ботата ще увеличат проду- 

това значи, че 
в кратък срок вложените 
^ М1Ногократно ще се

дет- 
Работннцнте

.решпха пизлиза в петък.
С ук“ на Президента па Републи- 

ката ОТ 22 декември 1964 година Ко- 
« ОРА» народно” 

а с указ от 22

изгради диспанзер 
за медицина ка труда, в 
който всеки работник 
двата колектива ще 
здравен картон и „свой* ле 
кар, който подробно ще 
знае

от
вобождение, „
1974 с Орден братство 
златен венец.

ос- пмактивността, адекември 
и единство със

здравословното 
дние «на всеки човек.

състо-

Т. Н.



Тържествено заседание 

ОК на СК по повод 

великите юбилеи

Мощен двигател на 

самоуправленията 

демокрация

на

(От 1-ма стр.)
н в този край- Активности 
те на ЮКП от този род са 
имали за цел и тук да се 
създаде основа за повдигане 
то на въоръжена борба.

★ СЪЩНОСТТА НА ТИТОВАТА ИНИЦИА
ТИВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНАТА РА
БОТА И РЕШАВАНЕ ИЗНИКВА ИЗ СЪЩНОСТТА 
НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЛЕГАТСКАТА СИ
СТЕМА — ИЗТЪКНА РАДМИЛО ЧИРИЧ, ПРЪВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕ^ДУОБЩИНСКИЯ СИНДИ
КАЛЕН СЪВЕТ С ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ. ОТ 
21 ЧЛЕНОВЕ НА НОВОИЗБРАНОТО ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВО ЕДНА ТРЕТА СА НОВИ

визирани в три партийни 
ядра. Имало е и петима 
кандидат-членове и 31 член 
на СКОЮ. Сформиран е и 
Околийски комитет на 

СКОЮ.

В периода на Обзканата 
за защита на дър 

жавата, условията за рабо 
та на комунистите и 
предничавите работници са 
станали много 
са преминали 
работа.

По това време в Бълга
рия се подготвя Септелшрий 
ското .въстание, така 
кои комунисти от този край 
са отивали в Българи# 
приключили в подготовките 
му, като са взели

и Закона

на на-

трудни. Те 
в нелегална Малочислена и без опит, 

партийната организация не 
е била в С7,стояиие иапъл 
по и .с успех да изпълнява 
своята роля, з особено в 
твърде сложната политиче 
ска и (икономическа ситуа 
ЦЦЯ. (каквато по това време 
е била в Димитрсазград. 
Чувствала «се е необходи
мост от омасовяваие и за 
организационно и идейно 
укрепване. През следваща
та 1945 година в тази наюо 
ка е постигнато сравгштел 
но много. Към края на та 
зи гсдина ЮКП е наброява 
ла 90 членове и 31 кандидат 
-членове, а СКОЮ е имал 
161 член.

че ня етостта с 8,4%, износът със 
съшз степен увеличение, 
средният личен доход е уве 
личен с 28,4 на сто. . . Но 
пред трудещите се стоят и 
твърде много проблеми в 
тази област. Производител
ността на труда все още с 
низка (увеличение от само 
0,4%), увеличен е и вносът, 
жизнените разходи се уве
личават по-бързо от нараст
ването на производството, 
нараснали са неизплатените 
задължения, недостатъчни Са 
икономиите на суровини и 
енергия и пр. Затова органи 
зациите на Синдиката тря
бва най-сериозно да лрисъ- 
пят към реализацията «а за- 
ключенията па Председател 
ството на ЦК на СЮК за 
стопанската стабилизация-

С отчетно-изборно събра-
Междуобщ 1гнскияние па 

синдикален съвет, състояло 
се през мммапата седмица в 
Ниш, колективната работа 

въведена

и се

активно 
участие и в самото въста
ние. Някои 
нали.

Комунистите от този край 
са се (свързали и са сътру 
.г -шчили с комунистите 
Г7,седння 
движението е било <по-раз- 
вито. Те още тогава 
тъквали, че този

и отговорност е 
във всички организации и 
оргамп на Съюза на синди
катите в Нишки регион. Но 
воизбраното 
ство е учредено като колек

политическо-изпълнм

от т#х са заги

Лредседател-
от

Пирот, където тивем
телен орган и наброява 21 
членове, а за първ предсе
дател с едногодишен ман
дат бе избран Радмило Чи- 
рич. досегашен председател 
на МСС.

са из 
кра1й може

да осъществи социална 
национална свобода само в 
една обща борба, заедно с 
ц#лото работническо движе 
ние в Югославия.

и
Днес, 35 години след съз

даването на ЮКП (СЮК) в 
този край, 35 години 
бодно социалистическо 
витие, в което този 
в който 
народност, е намерил своя 
цялостна социална и нацио
нална свобода в братска об 
щлост с всички народи и 
народности на Югославия-

сво-
Във встъпителното изложе 

ние за актуалните идейно- 
политически задачи по осъ
ществяването ла колектив
ната работа и отговорност, 
както и в плодовитите ра
зисквания бе изтъкнато, че 
Титовата инициатива се осъ 

важен 
Поиа-

активността на

раз-
край, 

живее българскаВ нелегалната си дейност, 
комунистите особено са се 
изтъквали в организирането 
на свръзки (канали) за пре 
хвъР-пяпе на изтъкнати ре 
волюиионери. Известният 
канал на Коминтерн тук е 
•имал значителна явка. Ко
мунистите, които са били 
свързка на този канал на 
Коминтерн са провели, ме 
жду другите и Моша Пия- 
де, когато през 1922 година 
пътувал в София на Балкан 
ската конференция «а ко-

В. Димитров

Проведените акции
партизанските отряди 
територията на Пирот .и Лу 
жница, съвместните акции 
на наши и български пар
тизани на територията на 
Църна Трава, както и арес 
туването на антифашисти 
от този край, са оказали 
влияние на някои местни 
хора да отидат в партизан
ските отряди. В края на 
май ^944 година, Окръжил 
ят комитет на ЮКП за Пи
рот е взел решение за фор
миране на Царибродски пар 
тизамски отряд. Така на 2 
юли 1944 година при място 
то Изворище в Сенокос, от 
борците, които вече би
ли излезли в планината и 
от борците на Пиротски# 
отряд, които били изпрате 
ни като помощ, е форми
рай Царибродски партизан
ски отряд „Момчил войво
да", който води борба ла 
този терен и ,в н#кои мес 
та на съседните общини в 
България-

ществява в твърде 
политически момент. 
стоящем 
организацията на трудещите

Можем - 
ботштческото

да отчетем, че ра
движение пре 

тоестдвнжлано от ЮКП, 
от СК, се е разраствало, ра 
звивало и укрепвало заедно 
с работническото

се в региона, както и в цяла 
та страна, се отличава с три 
ССНОЕК1Н анатомии насоки: 
борба за 1К0нтинуитет на ус- 
пешната досегашна дейно
ст на Съюза на синдикатите 
в разрешаването на най-съ* 
ществените проблеми ма ра
ботническата класа, борба 
за успешно икономическо и 
стопанско развитие на стра
ната 'Върху основите на ста 
билизацията и решителна 
акция за внедряването на 
с амоу гтрав! 1тел н ата дем ок р а 
Щ1Я и премахване ма всички 
антисамоу.правителни тен ден 
цип. Нд тези най-важни се
ктори ма а кцйонното поле 
на Синдиката иншдитгивата 
ма другаря Тнто тр-»бза да 
бъде движещият лост.

движе
ние в цялата страна .в бор 
бата зп изграждане 
ализъм. за свобода и 
виоимост на машата 
ма, за 'икономическия и об
ществен развой. Кризите, 
които

на соцм 
неза-мутгистите.

В такива услови#, терори 
ин-

ст-ра-
зирани от полицията, 
тврнираии и арестували, са 
работели комунистите 
зи край Д°
1941 година, когато Димит- 

окупиран от 
българските фа-

в то- понякога са разтър
свали целия СЮК са се яв
явали и в СК в този (край, 
обаче той винаги е бил го
тов и в състояние да се 
справя с всички трудности 
и съпротиви, като следи ме 
отклонио политиката на 
СЮК и другар# Тнто.

съдбоносната

ровград е 
страна на 
шисти, заедно с останалите 
части на машата страна.

Р. Чирнч

Самоуттравителната демо
крация все по-съществено 
прониква в отношенията и 
бита на машите трудещи 
се. Този ход обаче забавят 
съпротивата на бюрократиз
ма. либерализма и технокра 
тизма и други атггисамоупра 
вптелнн прояви. Занапред 
ще бъде необходима засиле 
на акция за последователно 
прилагаме на Закона за 
сдружения труд и самоупра 
вителмите споразумения и 
договори, спазване правата 
па работниците, по-съществе 
но влияние ма сдружения 
труд върху разпределението 
на дохода, премахваме ма 
груповщпката м изостряне 
на личната и колективна от 
говорност.

В това време тге съшеству 
ва работническо движение. 
То фактически било 
щожено още в периода пре 
ди войната, а мобилизации
те извършени след 
цията и фашистки# терор, 
напълно са го Разбили и де-
зорганизирали.

уни-

Днсс машата партийна ор 
над 1400окупа ганизация има 

члесве, предимч ю работи и- 
ци и младежи. Тя е органи

Активността на синдикал
ната организация на Нишки

През втората половина на 
1944 година са създадени и 
първите активи на СКОЮ, 
както и първите народоос- 
вободителии отбори, а (вед
нага след освобождението, 
па 8 септември 1944 година 
е раздвижена широка ак
ция за създаването на нови 
органи и а властта. През 
септември са сформирани 
народоосвободителим отбо 
ри, отбери на Единни# на 
оодоос победител ан фронт, 
АФЖ «и Обединената социа
листическа антифашистка 
югославска младеж. В мача

регион през изтекли# пери
од — бе оценено ма заседа
нието

зациоимо дейна и идейно 
и акцпоимо сдишга и спо
собна да ръководи работни 
чеоката класа и всички тру 
женици в борбата за пона
татъшно развитие ма само- 
чппа.г.ителммте социалистиче
ски обществени отношения.

е дала значителни 
резултати. Особено, важно 
е, че Синдикатът е насоч

ен към 
укрепваме ме само ма соци
алното (какъвто бе случаят 
от мо-.рано), но и а па иконо
мическото и самоупраюмтел

Развихрянето ма Народо- 
освсбодителната война в 

части ма Ю го- 
дейността ма ЮКП 

поете

останалите вал активността
славия и 
в съседните райони, 

създават условия 
своето 

този край. Та- 
1942 го

пени о 
ЮКП да осъществи
влияние и в

вече през юни м.о положение па трудещите 
се. В това вече са получени 
положителни опити, а ко
лективната работа и реша
вате трябва да даде реши
телен принос Съюзът на 

! синдикатите да бъде място 
за демократично разискваме 
В7,вху всички жизнени инте
реси ма работниците ш прие 

От заседанието бе изгпрате мане на решения за изпъл
нение на поставени цели и 
задачи.

к%
дина Окръжният 
нъ ЮКП за Нишки окръг е 

за задача, за да се ус

комитет На тържественото зассда 
име б#ха връчени отличия 
ма президента па Република 
та Йосип Броз Тито ма два 
десет изтъкнати партийни 
дейци от Димитровградско.

имал
тановят врзгзки е прогреси 

от Димипров- 
Такива връзки са съз

Последователното прилага
не на Титовата инициатива 
ще бъде силно оръжие в 
пъчете ма работниците и 
социалистическите сили сре 
щу всички посегателства на 
самоуправлението. Трудещи
те с основание очакват то
ва от колективната работа 
и отговорност, а безрезерв
ната подкрепа е иараз на 
тези очаквания-

лото иа' октомври е С7,зда- 
■ ден Околийски комитет на 
ЮКП с помощта и по дире 
ктиви но Окръжния коми
тет па ЮКП в Пилот и с не 
посредственото

виите хора 
град.
дадени и постоянно се под-

. държат.
ангажиране 

Драгомир НиПрез юли 1943 година е 
Окръжно па л- 

:ЮКП 
което 

око

ма приветствена телеграма 
до другаря Тито, а 
„Димитрие Туцович” от Бел 
прад изп7,лни концерт 
революционни месни.

да секрет?л# 
колич — Шипа и на доктор 
Иван Цекич,, член на Пирот 

окръжен комитет. До 
1944 година е съз-

- формирало 
немощнияество па 
зо Пиротски окръг, 
е '•'•бхваисало бившите

Белопаланешка, Лу 
Царибродока. То

ХОр7>Т

В развитието на стопам- 
от ството също се отчитат 

значителни резултати. Про
мишленото производство е 
увеличено с 8,8 ма сто, за

екна 
края на 
дадена партийна оргапгиза- 
цит в Димитровград, която 
е имала 17 членове, орга-

-лчи —
ж нишка и
„а допринасяме^ жш,п К. Г.Т. Петроп
дейността на
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ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА 

ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВАКОМЕНТАР

До кога личният над 

обществения интерес? подобрение «а селна Съ- тища, за
ското стопанство и др.

За бъдещата
Съюза «а комунистите 

в претворяването в дело 
Титовата инициатива гово
риха и гостите на коифе 
ренцията — Илия Лазаре- 
вич и Марица Стамевкович.

райе па нсеки член 
пза на комунистите и на 
всички останали субекти»- 

/ОСяКО място,

ДЕЛЕГАТИТЕ иа Общмп- 
конференция иа

и Бабу
актияност

ската
«пза па комунистите

единодушно шрие- 
инициати 
Тито за

ЛЕКАРСКАТА ЕТИКА в босидеград- 
ския Здравен дом е на проверка. Пациенти
те които търсят лекарска помощ в послед
но’ време, все по-сериозно повдигат въпро
сът: как хората в. белите манта използват 
работното си време, как се отнасят спрямо 
болните, помежду си и пр. Питат, по отю-

Личиата им

насили на 
всяка ореда, където жи

пишпица
ха и подкрепиха 
вата ша другаря 
въвеждане
РЪКОВОДСТВО
те организации и общинска 
■га организация-

във
веят и действуват.

Съациостта 
ва, както подчерта 
не с само в изменяемосгга 
,на кадрите ата отговорни 
постове, но представлява го 

крачка натгред в
на такива мс-

на ииициати- 
Панчич,колективно 

и в ларгийши-
па

НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ 
В МЕТОДА НА РАБОТА

извор не получават от никого, 
болка Д причините за лошото 
взето като плод, от това здравно 
за тях най-често остават тайна*

Все повече се чувствува, че няма дос- 
ефикасноет в задоволяваме нужди* 

трудещите се- и гражданите. А не е все 
болния да дойде от най-отдалечено

чяма
граждането 
тоди и съдържание «а ра
бота, които ще допринасят 
към още по-отговорно 
ствуваие преди всичко 
първичните организации 
Съюза на комунистите, ко 
иго трябва да бъдат п 
средището на събитията.
Първичните организации 

трябва да се включат в ра 
зрешавалето на всички 
вототрептяши въпроси, ко 
ито са от интерес за граж
даните и трудещите се и 
за обществото като цяло.

Инициативата на другаря 
Тито за лодобрение ла ко- 

работа и с/гго- 
1и по-'! I ататъшната 

иа общсс-

впечатление, 
ведомство По «въпроса на осъществя 

ваието на програмата
политическо 

на Съюза «а ко~ 
•из ложе 

Ан-

лективната
поБориостта 

демократизация 
ТВ 01 ю-пол итичеок IГГС ОТ! ю-

Бабушпишка об- 
•всеобща,

ден
и;/, ео логич ес к о- 
издигане
мунистите уводно

изнесе Томислав
председател на

па
на

татъчна 
те на

шения в 
щина
лай-широаса и безрезервна 
подкрепа иа всички труде
щи се и граждани, а в то 
ва число и ша Съюза

получиха ние
дреевич, 
комисията за идейни въпро 

из СК към

едно на
то босилеградско село, нерядко и пеша, и

лекарска помощ, 
системата и съдържанието в

си и развитие 
Общинската 
на Съюза на комунистите. 
И в уводното 
както и в (разискванията бе 
ше отчетено, че в последно

да не намери търсената 
Тук все още 
работата не са в унисон с нуждите на сдру 
жения труд. И още нещо: развитието на 

обществено-икономи-

110 (конференцияжикомунистите — изтъкна ме
жду другото в уводното си 
изложение секретарят 
Общинския комитет иа Съ
юза на комунистите Миод 
раг Панчич. Панчич също 
подчерта, че тази шгициати 
ва произтича ог основния 
принцип ша нашето самоу- 
правително социалистичес 
ко развитие и представлява 
логично продължение иа 
развитието на делегатската 
система. тя представлява 
по-висш стадий «а развити 
ето на самоуправлението. 
Стратиица 8

изложение,иа
самоуправителните и 
ческите отношения не са на нужното равни
ще, а свободната размяна на труд и сред-

извес-време се чувствува 
тен застой в тази насока.

Затуй беше решено да се 
мине към коренно преуста 
новяване 
практика, като се прилагат 
нови методи и внася ново 
съдържание в идейното из 
дигане иа Съюза на комуни

АКТИВКОМУНИСТИТЕ 
НИ В ССТН

ства не се чувствува.
Повече от година тук няма директор. 

Сменяваха се лекари на длъжността дирек
тор; дохаждаха на тази длъжност и тези, 
които
вършат своята „свещена длъжност", но ор
ганизация на работата липсваше. От друга 
страна, където проблемът е много по-сери
озен, личната отговорност особено при ня
кои от лекарите по обща практика, на дело 
не се потвърждава.

Сега тук работят седем лекари по об
ща практика, четирма стоматолога и един 
лекар специалист. На току-що завършилият

настоящатана
Взимайки думата в рази

скванията Иван Мигрович, 
председател на Общинска 
та конференция на Социа-

залъгваха и себе, и останалите, че

стите.
Чрез постоянно въоръжа

ване с нови знания. Съюзът 
на комунистите ще се нало 
жи като водеща сила в об 
ществото и ще върви 
крак с изискванията на вре 
мето.

подчер-„тистическия съюз 
ш, че е необходимо всеки 
член на Съюза иа комунис 

най-дейно да се вклютите
чи в работата на Социалис-Необходимостта ог. колектив 

иа работа и отговорност е 
присъща и в органите на 
Съюза иа комунистите.

По време на обсъждане 
то на инициативата в пър
вичните организации на 
Съюза иа комунистите в Ба 
бушнишка 
подчерта
даването на всеобща 
крепа на инициативата на 
др. Тито е изтъкнато, че 
гя допринася към създава
нето на още по-тясша връз 
ка между делегатите и деле 

самоуправителните 
общности на интересите и 
сдружения труд и т.н.

втмческия съюз, в неговите 
секции и комисии. Само по 
такъв начин, изтъкна Мит
ровпч, Социалистическият 
юз ще поеме ролята си на ис 
типски организиран фронт 
на най-прогресивните об-

М. А.

се конкурс за директор са конкурирали се
дем души. А договорът на едно заседание 
на първичната партийна организация на СК 
бе всички договорено да се определят за 
един от колегите, когото изцяло да поддър
жат и изберат за директор. Но паднаха и 
на тоя изпит. Остава само неясно:

се работи, като лекари 
нието им) е да се докажат, че >са „по-добри" 
от тоя в съседното отделение. И докато се 
водят разговори между съмишлениците и 
„усмихва съдбата" на неизвестния

община, както 
Панчич,

ществено-политическл 
ли. А за всички 
па Съюза на комунистите, 
за всички граждани и тру
дещи се. има широко 
за изява. Само

си-
освсн

под-
членове

поле 
с включва- 

всички сили в то
дали не 

или пък жела ното на
зп обединяващ фронт 
каза Митрович — ще 
жем в настоящата и идната 
година да се справим 
дица открити въпроси 
общината като

им
гациите. мо-

с ре
директор,

клиентите чакат в студените коридори и ко
ментират Закона за пълна

в
въвеждаше 

то на ново местно самообла 
гане за изграждане

РАЗДВИЖВАНЕ НА 
КТИВНИТЕ СИЛИ

СУБЕ
здравна защита.

Между другото средният личен доход на 
лекар възлиза на 20 хиляди динара 
би/ не е висок ако се заработва. Но 
би било,

на пъ-

За последователнотои може при
инициа

Ръко-
ТЪРЖЕСТВА в НИШ ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ ттд 
СЮК, СКОЮ н РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СИНДИКАТИ

лага-не ша Титовата 
тива за колективно 
водство и

какво
ако личните доходи се получаваха 

според броя на здравите, а не според броя 
на болните. Засега ТРАЙНИ ПРИДОБИВКИотговорнст и де 

мократизация на обществе 
ко-пол ити чес ките

личните доходи определ
ят според — титлата! отноше-

иелрекъс
ашгажи

В. Божилов мия е необходимо 
нат о, коштинуираио По повод 60-годишшшата 

ЮМП (СЮК), СКОЮ и 
революц„сшн„те синдикати 
на 27 ноември в Ниш се про 
веде тържествено събрание 
на Междуобщинската кон
ференция «а Съюза ма ко
мунистите, Общинската кон 
ференция на СКС, изпълни
телите органи на общес
твено-политическите орга
низации, Общинската скуп
щина и Междуобщинската 
регионална общност 
тържественото 

присъствуваха 
Видич,

см, както и представители 
па републикански органи 
Федерацията, ЮНА и др. ' 
„ ?? 60-годищннната
на СЮК, СКОЮ и револю
ционните синдикати (изнесе 
^аВ<л/1 Саватич. председател 

Междуобщинската
ференция на Съюза 
мунистите в Нишки 
он. От 
изпратена 
легра.ма до 
Централния 
Съюза

на

2^г^?^ЪРЖАНЕТО 114 ПЪТИЩАТА ЗАВИСИ /КЪНИЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА В ДВИ

Дежурният екипаж готов за дейетвие на кон 
на ко- 

■реги- 
беше

приветствена те- 
председателя на 

комитет
на„ югославските ко 

муяисти Иосип Броз Тт-о, 
а след това беше изпълнена 
театрално-музикална прог
рама под название „Светъл

ХенрТх1аСел„щОМа ЮНА
Общинския

изложба, посветена 
а ои-годишнината на СЮК 

СКОЮ и 
синдикати.

Пътната секция от Боси
леград, която работи в рам 
ките на трудовата органи
зация за пътища от Враня, 
се грижи за редовност 
около 120

ш шадло 3щеРИбъдатСо"поЛсо щ,? б *°тотаТъЧНИ сЪЩите 
бени за движение. Т нТр° ^ШтеЪД^ <*.*>-
ме обезпечихме около 75 тези резерви сГ'пк КъДеТО 
тона сол и достатъчно ко в достатъчно обезпечени 
личество пясък за постилка Дежурни^ 
на землените пъ™ща. Зато жиитеУ орежтв?^, С 
ва смятам, че няма да бъде (камион сп™г « мащшшгпг. м; “т.
?,..дг*с„

Според Сотиров, а въз ос да отклпцТаНаЛаТа деЙРост 

на пътищата в общината се ледици.

тържеството

на Накилометров 
в общината, от които 
50 км са асфалтирани. Ста 
ва въпрос колко ще • бъдат 
проходими и колко ще бъ
де намалена

иът
над

събрание на
и Добривое 

на Председател 
«а ЦК на СКС и 

- на Председател 
ството на СР Сърбия, Дра
гомир Милоевич, 
тел на Републиканската кон 
ференция иа Социалистичес 
КИя Съюз и

член
ството 
председателбезопасността

в движението през зимния 
период. 4 Вденоно-

председа-Всички секретар ка 
колштет на СКС

предпоставки 
са изпълнени пътищата воб
щината и през зимния пе
риод да бъдат проходими. евен 

-наноси и по
В. Б.

мнозина с
обществено-политически
ПИ и бойци ОТ Нишки

ЛИДИИ
Дей

реги
революционните
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БОСИЛЕГРАД: ИКОНОМИЧЕСКАТА
СТАБИЛИЗАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕТО

"0СШН»ГнА Г" “но все 

слабостиоще има
При всички 

ганизации 
баланс е

стопански ор 
деветмесечни ят 

положителен. Са 
мо в една трудова 
Ция има

лични доходи. Средният ме 
сечен личен доход възлиза 
на 4020 дин. и бележи Ръст 
от 12,2 на сто.

На последното заседание 
на Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина в Ди 
митровград, между бройки
те въпроси, които бяха об
съдени най-голямо внима
ние привличат дискусиите, 
които се отиасят до резулта 
тите ;на стопанисването в 
общината, през изминалия 
деветмесечен период.

Според данните, която е 
подготвила Службата по об 
ществеио счетоводство. об 
щият доход на стопанство в 
общината през изминалите 
девет месеца настояща 

та година възлиза на 568 
милиона динара, което е 
с 32 на сто повече в оравне 
ние със същия период на 
миналата година. Доходът 
расте с 47 на сто, а печал
бата с 59 на сто, което гово 
ри за подобрение на ико
номичността на работа.

Всички тези показатели 
значително са по-високи от 
същите в Социалистическа 
република Сърбия, тъй ка
то общият доход расте по- 
бързо с 4, доходът с 20, а 
печалбата с 28, пункта.

За отбелязване е и това, 
че най-добри делови резул
тати са постигнати в орга
низациите на сдружения 
труд „Сточар „Свобода” и 
„Тигър — Димитровград".

В разпределението на до 
хода е извършена положи
телна промяна, тъй >като съ 
отношението на фондовете 
и личните доходи с 1 дело 
и 2 десети е увеличено в 
полза на фондовете.

От посоченото дотук се 
вижда, че резултатите са 
добри, обаче тоза все още 
е далеч от предвижданията 
в резолюцията на Социалис 
тическа република Сърбия,

обществен о-иколомичес 
ко развитие през 1979 
дина, която предвижда съо 
тношение от 84 на 16.

От разполагаемите 
също се вижда, че средни
ят чист личен доход в об
щината възлиза на 3915 ди
нара, което е с 26 на сто 
повече в сра-вчение с мина 
логодишния-

Освен това, на заседание 
то бе подчертано, че запла 
(нуваните задачи 
се осъществяват, ко в обла-

за
го-

организа 
повече заплатени

данни
Благодарение 

решенията прилагането 
на Закона за ние на общия доход са по-ма

лки за 2,7 на ка от това повече пък сре 
дства са разпределени за 
укрепване материалната ос 
нова на труда и запаси. Те 
зи средства сега възлизат 
на 4288 хиляди динара и 
са по-големи за 88,1 на сто 
от отделените за тази 
миналата година, 
го средства са 
ООСТ„Слога” (1084 
дин.), Изградня (1010 хил. 
ди.к.) и Горската секция 
(887 хил. дин.). Значително 
укрепва и акумулативиата 
и възпроизводствената спо
собност. За акумулация са 
разпределени 9422 хил-яДИ 
динара, които представля
ват ръст от 44/4 на сто. Вой 
чко това говори, че е съз 
дадена благоприятна възмо
жност за по-интензивни ка
питаловложения в основни 
те средства на труда.

сдружения труд 
ки мероприятията, 
щи се до
стабилизация, 
организации 
ска община 
ния период на 
та година отчитат 
лни делови

сто, а с то
ва стопанисването отчита и 
повишаване ма 
спа си.

и спазвай- 
отнася- 

икономическата 
стопанските 
Босилеград- 

в деветмесеч

■икономично

в Стопанските организации 
са осъществили доход 
58,191 хиляди динара и по 
отношение на мина лого-дни г 
ния е по-гол ям за 31,7 
сто. Най-голям

от цялостноцел 
Най-м-но 

отделили 
хил.

настояща
положите стта на разпределението 

продължават тенденции 
на пробиви на само управи 
телно договорените пропор
ции.

резултати. на
Целокупният 

възлиза на 186,246
°бщ доход Ръст на тоя 

доход отчитат ООСТ „Напре 
Дък"

хиляди
динара и © отношение на 
същия период на 
година

в която е
на сто, Горската сек- 

1я за 42,2 на сто, „Изгра 
Дия за 41 на сто и лр.

На края на деветмесечие 
чистият доход възлиза 

44,437 хиляди динара и беле 
жи ръст от 38,2 на 
отбелязване е, 
иределението на чистия до
ход по-малко е отделно за 
лични доходи и съвместно 
потребление, отколкото през 
миналата година. За разли

увеличен
48за За разширяване матери

алната основа .на труда 
отделени средства ка стой
ност 11 милиона динара, ко 
ето с 65 на сто е повече в

миналата
бележи цит-с Ръст

2з,5 на сто. Най-голям 
< а осъществили 
(58,8 на сто), 
варен транспорт (88,4 
сто) и строителната

саот
Ръст 

търговията 
Пътни о II ТО ТО

сравнение със същия пери 
од на -миналата година.

В обществените 
ти са осъществени 
мни резулати, 
глеждат в увеличението на 
дохода за 16 на сто, печал
бите за 21 на сто и ти.

Бе константирано, 
изминалият 
период, всички 
организации са работили по 
ложително, 
ствените дейности — Здрав
ния дом, и аптеката в Ди
митровград имат загуби, та 
ка че в Здравния дом вече 

санациониа

на

ност (11,4 на сто). В същия 
период за материали и раз 
лични разноски са изразход
вани 128,055 хиляди динара. 
Тези средства са увеличени 
за 20,8 на

сто. За дейнос-че при раз- по-скро 
които се о-

сто, и в отноше В. Божилов че в
девет месечен 

стопанскиРеформата иа образованието търси 

пъпна отговорност от сдружения труд
докато в обще

Делегатите на СОИ за сред 
но насочено образование и 
възпитание в 
ски регион на проведеното 
неотдавна заседание в Лес 
ковад, обсъдиха актуалните 
въпроси, 
осъществяване

ждане в МОК на Сълоза на 
комунистите, ССТН, Синди
ката, ССМ, както и във вси 
чки тези обществено-лолити 

организации в общи 
ните и във всички средни 
училища в региона.

В. Божилов

виси от резултатите в съз 
даване, което да зависи 
новите стойности т.е. недоста 
тъчна
на иа труд аи средства, 
смисъл иа това недостатъч
но е повишаването на про
дуктивността, 
стта и укрепване 
ктивността, 
и укрепване репродукцион
ната способност.

изготвена 
програма.

В съгласие с тази оценка, 
Изпълнителният съвет е пре 
деложил 
скупщина съответни заклю
чения и мерки за преодоля 
ване на някои слабости.

е
от

Южноморав
е свободната размя

В Общинскатана
чески

отнасящи се до 
на задачите икономично- 

репроду 
икономичността

в досегашното и ло-нататъш 
но трансформиране на сред 
ното

Т. Петров
образование. Бе под

чертано, че в целокупната 
досегашна активност, в коя ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В НИШ 

ЗА КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА И ОТГОВОРНОСТИзхождайки от това, 
бъдещото 
разованието е в зависимост 
от развойните планови про 
грам и на сдружения 
отделно от планирането 
кадри,
трябва да отдели по-голямо 
внимание в целокупната ре
форма

чето са ангажирани всички от 
говорни 
ти, преди всичко Съюза на 
комунистите, са обезпечени 
основните условия за успе
шно реализиране задачите 
на преустрояващото се сре 
дно образование, 
иа втория му етап.

развитие на обобществени субек

БОРБА ЗА НОВИ МЕТОДИ И ОТГОВОРНИ ПОВЕДЕНИЯтруд,
на

ната необходимостта члено
вете на СК да се задълбо
чат в същността на Тито- 
вата инициатива, за да мо
гат правилно да я провеж
дат. От тях се изисква от
говорно поемане на задачи
те: последователно опазва
не на утвърдените критерии 
решително разобличаване 
на антисамоуправителните 
поведения и тенденции и те 
хтните носители, застъпване 
за избор на най-слособни ка

Изборът па председател с едпогодишен ман
дат и председателство като колективен пошггиче- 
ско-изплънитслен орган не е същността на Тито- 
вата инициатива, а само начало на дългосрочен 
курс за развитие на демокрацията

сдруженият труд,
отделно

образованието.на
Но в целокупната тази ак 

тивност сдруженият Всъщност, само по тоя на
чин може да осъществи соо

труд 
нужната сине е проявил 

ангажираност. Процесът на 
изграждане на съЩествеоти- 
те общественомкономичес-

отношения» чрез които 
образование рав 

трябва да

Въвеждането на колектив 
ната работа и отговорност 
не значи само съкращава
не мандата на председателя 
и промяна на кормилото. 
Реализацията иа Титовата

в по-нататъшната демократи 
зацня на обществените от
ношения” и информацията 
за резултатите в досегашно
то осъществяване на Тито
вата инициатива в Нишки 
регион. На заседанието, по
край членовете иа Предсе
дателството и представители 
на другите структури в ре 
гнома, присъствуваха и Бу- 
димир Вукашиновтч, член 
на Председателството на ЦК 
иа СКС и Момчило Бал-як, 
изпълнителен секретар на 
Цредседателството «а ЦК 
ма СКС.

Председателството на МОК 
ма СКС в Нмш прие лрогра 
ма, по която ще се проведе 
публичното обсъждане на 
документа на ЦК на СКС в 
общинските организации на 
СК. Според програмата ра- 
зиакванията в първичните 
организации трябва да при
ключат в началото на де
кември, а в региома в на
чалото ма идната година.

На заседанието бе изтък-

ето влияние и връзка с по 
литиката иа средното обра
зование, което с и условие 
образованието и възтштами- 

да се трансформират наки
ето
социалистическо- самоупра- 

вителните принципи.
средното

сеноправно 
включи в обществената ре- 

не е реализи- 
възмож

инициатива представлява 
борба орещу лидерството и 

за нови
дри и правилна кадрова 
структура на политическо-из 
пълнителнигге органи и про
чие.

Очаква се разискванията 
да дадат правилно решение 
на въпроса: при кои усло
вия и на чсои длъжности ще 
бъдат ангажирани досегаш
ните председатели, както и 
председателите след като 
им изтече едногодишния 
мандат? Нужно внимание 
трябва да получи засилване 
то ролята на първичната ор 
гаиизация, както и отноше
нието между партийните ор 
гами и форуми, отношение 
то между органите и фору 
мтгге в останалите общество 
I ю-нолитически орган шзацни 
и между общности (от об
щината до федерацията) и

Борбата за новите обще- 
ст.веио-иконом ичесгаи отно
шения. което е и смисъл ма 
реформата, пряко определя 
задачите па воичми 
зирани
чески сили. Затова се я®я®а 
нужност тези сили съвмес- 

възпитателно-образова

кариеризма, а 
поведения и методи на рабо 
та , борба за разширяваме 
на кадровата база и намаля 
ваме на политическия про
фесионализъм, за критиче
ско обсъждане иа резулта
тите и слабостите, борба за 
контииуитет ма политическа 
та акция и дим античното об 
ществеио развитие.

Това бе изтъкнато иа за
седанието на Председател
ството ма МОК иа СКС в 
Нмш, проведено през мина
лата седмица, ма което бе 
обсъден документа ма ЦК иа 
СКС „Задачи иа Съ*оза на 
комунистите на Сърбия в 
реализация инициативата иа 
другаря Тито за колектив
ната работа и отговорност

продукция, 
ран до обективно 
ната степен.

насочено обра 
въз

което да за

органи 
обш-сствено-полити-

В средното 
зовамие все още няма 
награждаване,

тно с
телните организации крити
чески и отговорно да ана
лизират досегашната практи 
ка и сегашното състояние, 
и да превземат конкретни ме 
рки за осъществяваме зада 
чите на реформата и после 
дователно да се залагат за 
тяхното реализираме.

Взетите решения и а Окул 
бъдат на обсъ-щината ще др.
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ДИМИТРОВГРАД БЕ
ИО ПОВОД ДЕНЯ ИЛ РЕПУБЛИКА 1Л » 1/ППП111ГЙ

ОТНРИТЯ ХУДИНЕСШНА ИЗЛОЖБА 

»А ВЕСЕЛКИ ДЕНВСВ
IЮДБРА1III 11РОГРАМIIБОСИЛЕГРАД:

ПОДБРАНИ ПРОГРАМИ!
с подбрана кул 

програТазгодишният Д^п
1\-публиката и Босилеград, 
п училищата и 
центрове бе 
чеетнунли. 
пика, в основните училища 
в общината около 1800 пъР 

най-тържеет- 
са приети в Съю

представиха 
тур|ю художество!да

В Босилеград -па прал- 
■гържссгвеао пика бе устроена културно- 

По повод праз- ' забавна програма ггодгопк:-
ученици

на

селските ма
ниш итук са в 

фаза на разви! и 
творби 

у да мпо

пмолим пи, 
началната
сто си. Неговите
еа „приС7,ствували 
го колективни изложби ! ук, 
В Димитровград, в Ниш, в 

галерия в

и съзиапи
КОЙТ° * ГЙГнроДИввикав 

потреба да гъР 
пови форми и

От мп1огоброй,|,,ге КУЛ,У
п | ■ 11 манифестации, «оито 
се проведоха в Димитров
град ни повод Деня па I епу 
Гшигатн, спираме се на и.ч 
ложбата, които бе ■ скрита

па от .младежите, 
те и .войниците. сто, шо 

с вътрешнаучениците ио-От страна и а
от ссиошюто училище и об 
разователпия център в 
смлеград бяха проведени и 
спортни състезания.

волачета, по 
вей начин, 
за на пионерите.

семе па
. богати съдъ .ржания

— Само по таК1уИ1 па
в дела

Бо
га му. а удожествена I а

Сичево, както и па сгграни- 
,,Братство„Мо-

В навечерието на атрпзвп- 
цеаггрове,ка, в селските 

.младежите и учениците се В. Б, наг,ите 
ст" и другаде.

С изложбата в Димитров 
сше един пъгг се поп 

българската

I

СУРДУЛИЦА град
вд.рждава, че
народност,
твори в 
Федеративна Репуодика Юго 
ела вия» значително допряла- 
ся културните акции, които 
се водят в пашата републи 

и общината ни да ста
еше по-масови и

Предаване на нови обекти която живее и 
Социалисти ческа

лиза ма 5,4 милиона дмпа- 
Тук гце се преработва 

враиодирулт и ще се про
извежда обикновен и обла
городен ептпеж, «който се 
употребява за горни носе
щи слоеве на пътища, 
работна па високи «маркп 
цимент, при ж.п. лиин1М, в 
низкото строителство и пр.

За Деия ма Републиката 
жителите на Д. Ромаиовце 
получиха нова обществена 
егпща.

Съшо така се състоя и ли 
тературна вечер, на която 
бяха съобщени резултати 
от наградим а 'конкурс, а и 
младеж ми шахматен тур-

Денят на Републиката — 
29 ноември в 
община бе ознаменуван осо 
бено тържествено и дело
во. В навечерието на праз
ника в града се състо* тъР 
жестве.о събрание, на кое
то за значението на тази 
историческа дата, заключе
нията приети на историче 
окото Второ заседание на 
АВНОЮ, следвоенното 
настоящото изграждане го 
вори Томислав Маркович, 
председател на ОК на ССМ 
в Сурдулица. След това бе 
прожектиран филмът „Тито 
— пътищата на приятел
ство и сътрудничество”.

Този празник бе ознаме
нуван и с предаване на упо 
треба на нови обекти. Ка
риера „Варденнк" в долина 
та на р. Върла пусна в 
действие трошачни съоръ
жения. чиято стойност въД-

Сурдулншка ра.

ка по-кана! 
чест вени.

Съвременното художесгве 
между бъл- 

тези

из
по творчество, 
гарската народност, в 
рамки и 
ка на
ровград, се характеризират 
с подчертана творческа сво 
бола.

Изложбата се доживява 
като креативно оформяне 
на съвременния живот.

Изложбата потвърди но
вите простори за културна 
изява в нашата среда, коя 
то във всеки случай това и 
заслужава.

изложените плат- 
изложбата в Димит

и

В. Денкои: „Композиция” (масло)

на 27 ноември в хола на Кул 
турипя дом.

Авторът на изложбата,
Веселин Денков, чрез вся 
ко свое дело „говори” с 
езика на художник, с език.

доближи 
твори Денков, 

ви-

чин може да се 
онова, което 
онова, което ако не сеиир.

Във всички основни учи 
лища в общината по търже 
ствен
бяха приети в Съюза 
югоел ав ските пи о и ери.

ди трудно се описва. 
Художествените

Веселин Денков не
творби 

са Т. ПетроЕна'.начин първолачетата
и а

ДИМИТРОВГРАДС. М. !
I

ЗАЩО НЕ НИ ИНФОРМИРАТ НА ВРЕМЕ?ДИМИТРОВГРАД

Чествуване в знак на юбилеите ! Какво по-хубаво от това?

Известни артисти, известен те 
атър и още по-хубаво представле
ние. Но има нешо, което все пак 
не е хубаво.

Именно
град (а да не говорим 
та му) не знаеше, че в понеделник 
(12 ноември) в техния град ще го
стуват споменатите артисти, 
то на едно меясто не бе залепен 
афиш, от който можеше да се на
учи за гостуването на този театър 
в Димитровград.

ноември в Димитров-През
град гостуваха членовете на бел- 

за градския драматичен
Жтгка Миленкович, Олгица Стани 
савлевич, и Никола Милич, които 
в голямата зала на Центъра

Чествуван-то 29 поел,- 
Ери — Деня на Република
та в Димитровград започна 
на 28-ми пред обед с тър
жествено заседание на Об
щинските конференции на 
СК, ССТН, ССМ, Общинския 
синдикален съ.вет и Конфе
ренцията за обществена де 
т>ност «а жените по повод 
великите юбилеи — 60-годи- 
шнината па СЮК (ЮКП) и 
революционните синдика
ти. В навечерието на праз
ника 'в залата на Култур- 

център самодейното 
културно-художествено дру- 

„Георги Димит- 
подбрана

програма под 
„На обичания си град 
Деня на Републиката”.

По повод празника във 
всички основни училища в 
общината бе извършен при 

на първолачетата в Съ
юза .на югославските пионе 
ри. По същия повод в хола 
на Културния център бе от 
крита самостоятелна излож 
ба на художника — Веселин ' 
Денков.

заглавие
театър

за
трагикомеди-култура изпълниха 

ята на италианския писател Алдо 
Николай — „Стоманения набор".

ем никой в Димитров- 
за околност

В шеенадесет часа след обед, 
същия ден, когато бе представле- 

И в повече села в Димит нието и в залата на Културния
каВГбеДпосрещ“атНас подбра : А°М’ съЩото представление бе из
пи кулпфно-забавчи п.оогра ! пълнен° и за работниците на кон- 
ми И народни увеселения. .; фекция „Свобода” в помещенията 

1 на конфекцията.

Ни

ни я :
жестзо
рог’ изпълни

Известно е, че в малките градо
ве и развлеченията са по-малко и 
затова^вместо да им даваме по-гол 
ям публицитет

т. п.

Пъпно еманципиране на шната 
сфери иа живота

във ВСИЧМ8 и да осведомява
ме за това няколко дни по-рано, 
ние изтъкваме афишите едвам 

три часа преди започването на 
представлението.

дваНа последното заседание 
на Председателството на Об 
щинаката конференция на 
Социалистическия съюз в 
Димитровград бе обсъден 
отчета за работа на Конфе
ренцията за

Димитровград се обсъж- 
дали редица въпроси, 
ду които и въпроси за де
тска защита в общината. В 
тези рамки е обсъждана и 
работата на Самоуправител 
ната общност на интересите 
по пряка детска защита. 
Предприемани са акции за 
подобрение иа обществено- 
икономическото 
на децата, особено в Между 
народната година на детето, 
увеличение

в коделие, за подържане хи
гиената на града, подобре
ние на снабдяването, здрав
ната защита на жената и 
младежта, настаняването «а 
работа, участието 
народната отбрана и обще
ствената самозащита и са 
обсъждани редица други въ 
проси от значение за жена
та домакиня, работник и 
самоуправител.

:Но и покрай тези дейно- 
сти, на заседанието бе под
чертано, че все пак не е до 
край осъществена програма 
та на Общинската Конферен 
ЦИя, така че в следващия 
период би трябвало да се 
вложат утаилия за увеличе 
ние активността на жената 
вЪ'в всички сфери на обще
ствения живот.

меж-

Добре, а какво ще кажат оне 
зи жители, които живеят в най- 
отдалечените

общественото 
положение и дейност на же 
ната в Димитровград.

На заседанието бе изтък 
нато, че от формирането си 
до днес Конференцията за 
обществена дейност на же
ните, като форма на дейно- 

Социалистичеокия 
Съюз, се ангажира върху; 
осъществяването на общес> 
твено приетите становища 
за положението на жената, 
върху разрешаване редица 
проблеми в работата на же

във все-
села на общината, 

ни ток, но 
все пак са чували за това, че в 
Димитровград е гостувал белград- 

театър, но не са 
в града, понеже 

след

които може би нямат

положение

ския драматичен 
могли да дойдат 
узнават културното събитие 
няколко дни

Нцма
за това, но да се 
кива неша в бъдеще 
повтарят.

капацитета 
токите градинки, въвеждане 
продължително пребиваване 
на деца от предучилищна въ 
зраст в градинките, форми 
ране на детско кътче В град 
ския прак чрез Самоуорави 
телната общност на интере 
сите за квартцруване и т.н 

Освен

наст на

Аа изирваме виновника
ните.

Общинската Конференция 
и градската секция за обще 
ствена дейност на жените

надяваме, че та
казаното до 

предприемали* са 
развитие на домашното

тук, 
акции за няма да се

Ръ- т. п.
Т. Петров
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и в 
ОБЩИНА

ДИМИТРОВГРАДСКА
ПРОВЕДЕНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

Мшималио ангажират на Червения кръстЧервеният 

кръст в 

акция
На 23 ноември в Димит

ровград се проведе отчетно- 
изборно събрание на Скуп 
щината на общинската ор 
ганизаци* «а Червения кръ 
ст, на което бе избран коле 
ктивен орган на Председа
телството на тази 
чия и председател с едного 
дншен мандат; а бе прието 
и изменението статута 
общинската организация на 
Червения 
ровград.

Уводно

Общинската организация 
на Червения кръст трябва 
максимално да се ангажи
ра за по-нататъшното разви
тие в съглаоие с обществе 
ните процеси и вече устато 
вените насоки на рг 
Организацията на Че 
кръст трябва да се ’< 
ра и заради своите 
жения
на социалистическите ( 
обединени в Социалист 
кия съюз и Съюза на 
дежта, чийто колект 
член са подрастващото 
коление и младежта 
Червения кръст.

Също така една от задачи 
те в бъдещия период 
бъде и подобрение на де ле 
гатските отношения, 
чение и засилване отговор
ността на делегатите и връз

тенцията ла Червения кръст, 
каза другарката Савка Ста- 
н улова,

ще
успехът ще зави

си преди всичко от истинс
увели

кото ангажиране на всеки
оргаииза

Както и 
общини
така и на територията 
Д имитровгр адс ка

в много 
в нашата

други
страна, на в единния

на
кръст в Димитобщина 

се провежда социално-хума
нитарна акция на подраства 
щото поклоение на

I
изложение за дей 

ността на общинската ор 
ганизация на Червения кръ 
ст по

Черве
ният кръст.

По повод Международна
та година на детето, Общин 
оката организация на Чер- 

кръст в Димитров
град в сътрудничество 
Републиканския

осъществяване агни 
циативата на другаря 
то за колективна работа и 
отговорност, поднесе Савка 
Станулова —

Ти-
В БЪДЕЩИЯ ПЕРИОД 
ЛИЯТА ЩЕ БЪДАТ 1 
ЧЕНИ КЪМ РАЗВИТ* 
И ПОДОБРЕНИЕТО 

РАБОТАТА

вения
председател 

на скупщината на общин
ската организация -на 
вения кръст, 
гото тя каза, че въвеждане 
то на колективна работа и 
отговорност в организация- 
ята, обогатяване 
нието й, омасовяване и въ
веждане на редица нови по 
ложителни новини.

с
комитет 

на Червения кръст на Соци 
алистическа република Сър 
бия, също така се включи

чер 
Между дру-

В бъдещия период, 
щинската организация 
Червения кръст ще н 
своята работа към раз 
ти и подобрението рабо
тата в първичните органи 
зации на Червени^ кръст, 
подтикване членството в 
креирането на трудовата 
политика, приемането на ре 
шения и становища. Естес
твено, че организацията не 
прекъснато и най-непооред 
ствено ще се ангажира и 
върху омасовдването на 
организацията и създаване
то на акционно по-силни 
организации, които ще мо
гат с успех да осъществя
ват обществените ои зада
чи и задължения-

в акцията.
Целта на тази солидарна 

акция е да се помогне на съдържа- От заседанието на Червения кръст
децата, които живеят в теж 
ки икономически условия
в нашата страна и в света.
В акцията, която се прове
жда в организащште на Чер още от въвеждането на де 
вения ^кръст и ^ училищата | легатската система в наше- 
се събират учебни прибори | то общество и оттогава на 
и помагала.

Тази хуманна акдия ще 
продължи до края на декем 
ври, а събраните прибори и 
други предмети да бъдат 
разделени на децата като 
новогодишни подаръци на
Червения кръст в Между- не на отделни лица, които 
народната година на детето, работят в тях.

ките между избраните коле 
ктивни органи и делегатска 
та база.

Подтикът 
на работа, 
по-добро и по-оргатшзирано 
сътрудничество с останали
те обществени организации 
и т.н. също така са зада
чи, на които ще се обърне 
повече внимание.

— Въпреки положителни
те процеси в нашето обще 
ство и закона, който регу
лира положението и комле

член и организацията като 
цяло.

В осъществяването на та 
ка поставените задачи, тряб 
ва да се тръгне от анализа 
на съществуващото положе 
ние във всяка първична 
организация, за да се оце
ни досегашната работа 
делегатските скупщини 
да се вложат усилия за пре
одоляване на трудностите и 
отрицателните прояви.

Този процес е започнал
към добровол- 
активността за

сам са постигнати видни ре 
зултати в много първични 
организации на 
кръст. Но все пак не навея 
къде са постигнати желани 
те резултати, поради недо 
статъчнид интерес и залата

Червения на
и

Т. ПетровТ. П.

С УСЛОЖНЯВАНЕ ИА РАБОТАТА НАРАСТВАТ И ПРОБЛЕМИТЕ
С тазгодишното премества 

не на пощата в с. Долна 
Любата от частна в общес
твена сграда са премахнати 
проблемите, които произти
чаха от липсата на помеще 
пия. Но с това не са реше- 
ни и останалите проблеми— 
трудностите в нередовното 
връчване на пощенските 
пратки останаха и занапред. 
Даже писмата, вестниците, 
колетите и пр. докато стиг 
нат до получателите в отда 
лечните села, в пощата 
престояват и над една се
дмица.

ние двамата не сме в със
тояние винаги да бъдем то 
чин и навреме да оказва
ме услугите. Хората негоду 
ват, а обективните труднос 
ти не ни позволяват да по
добрим обслужването — ка 
зва Васил Иванов, 
дител в пощата.

по-сериозен е въпросът, ко 
гаго населението от пет се 
ла «яма на време услуги. 
Въпросът е много по-боле 
знен ако знаем, че е подобно 
състоянието и в горнолисин 
ската и бистърската пощи.

— Мисля че съществува 
н едно съвсем трето реше 
ние. Нищо не пречи ако 
нашия разносвач разнася в 
селата Дукат и Църнощица 
пратките и на местната кан 
целария, а техния да прави 
такива услуги на пощата. 
То** съвместен интерес не 
изисква никакви допълните 
лни средства, а проблемът, 
ако не цялостно, то макар 
и частично решаваме — 
подчерта Иванов.

За премахване слабости 
ге нужни са съвсем конкре 
тки мерки. В случая те не 
са нерешими, ако всички 
обществено-политически сн 
ли в местните общности, 
общината и компетентните 
в Г1ТТ службата във Враня 
намерят съвместен интерес.

В. Божилов

ръково

ОБЕКТИВНИ ТРУДНОСТИ 
ИЛИ СУБЕКТИВНИ СЛА 
ЬОСТИ!?

Колко са оправдателни те 
зн обективни трудности е 
въпрос за себе си. Ако 
имам предвид, че въобще 
не се повдигат инициативи, 
пито в общината, шито в 
ПТТ службата от Враня, то 
трудностите прерастват в 
субективни слабости. Ако и 
има някакви начинания вен 
чко се изчерпва с тава, че 
няма финансови средства. 
Безспорно, че за прцемане 
на още един разносвач с 
пълно или непълно работно 
време са необходими долъл 
мителнм средства, но още

ТРУДНОСТИТЕ СТАРИ, 
КОЛКОТО И ПОЩАТА

Пощата в с. Долна Лю
бата обслужва седем села, 
— Д. Любата,
Мусул, Барне, Плоча, Ду
кат и Църнощица, а в пея 
работят двама 
от които един 
По разпределението на сед 

разносвачът

Г. Любата,ИН МЕМОРИАМ

работника,
разносвач.т.г. сс на 

години 
на нашия ©Ъ*1*

На 12 декември 
10 тъжнивъ рш в ат 

от смъртта 
руг, родител и ДяД° ми.чпо време, 

всеки втори ден отива 
Г. Любата, къдего обслуж 

■населенисю от Мусул,

щ в
Ш:

Манол Сонолов 

Рангелов
щ ва и

Барне и Плоча, а всеки ше 
спи ден е в Дукат и ЦъР- 
иощица. Естествено, хората 
редовно не получават пис
мата, печата, 
и тгр. Нерядко, ако отпдкъ 
де очакват пощенска прат
ка, сами се интересуват, би 
я-г път от Дукат, Църлощн 
ца или Плоча до пощата, а 
с това губят по цял дои.

—> Проблемите за разнася 
мето на пощенските пратки 
(т. е. в ПТТ услугите всеки 
дневно се увеличават, а ста 
ри са колкото и съидеству 
ването на пощата, по-точно 

От друга

Й1
телеграмите

р
от с. Бански дол,,щ Незабравими и скъпи са 

спомените за обичания съД 
добрия родител, кои 

на 52-годиш-руг и 
то ни напусна
на възраст.

С незабравими спомени,

Опечалени:
Съпруга 

ко, спаха
Крема, зет и внуци.

Сдавена, син Дои 
Малинка, дъщеря над 30 години, 

страна всекидневно се ус
ложнява

тВ. Иванов па работното си мястоработата и само

СТРАНИЦА 11

БРАТСТВО * 7 ДЕКЕМВРИ 1979



казва: „Извита на касата,
,*ете! Не видях, че има да 
ма”. * магазинОт универсален 
излиза пан Гарбик, носейки 
Няколко комплекта гумени 
ботуши. Един познат го пи§== -
та:

Ти изглежда ще хо* 
селскостопанска бри 

семейство?диш на 
гада с цялото

— Не дадоха ми жилище
в нов комплекс...

ЧИСТО. А МУТЪН ★ лисате-Разговарят двама
ли:9 СЯчл/, — Защо си толкова раз
строен днес?

— Вчера срещнах един чо 
век, който не бе чувал за 
Шекспир!

— И какво от това?

знаете моете муЬе ко)е може ПРИСПИВНА ПЕСЕНПишем *вц да
лъжа 'мема да буде.су! и ваше, а ако е порно

Туя годни хгоделнсмо колата на чнв 
одредимо кига че возе едните, а к-ига друЬше. 
За прво време беше ми тешко ама после на- 
внкосмо. и добре ми дойде да аюкой динар упа- 
рим, а и да си одьдгем. По едно време видим 
ната се чеше по дланат — ербп ме каже — паре 
че получавамо. Майтапиш .се с мене. од кудс кой 
че да ни паре прати, иесмо шше нензпоиерп

п тек

парите, работа или умт,т. 
Виктор Юго отговаря ИР°★ — Мисля си, че след сто 

забравятСлед като е изследвал па 
цненткатн си, лекар попи
тал мъжа й:

— Тпоята съпруга иаисти 
страда от мания за вели 

чие. Дали в семейството й 
е имало подобни случаи.

—Да. На баща й се стру 
«ало, че той е глава на се
мейството...

типа години ще 
и за мене.

сто:
— Когато искате да се во 

зитс на велосипед с три ко- 
тях е най-важ

жс-

★лела, кое от 
иото?

па на Млада жена се оплаква 
на приятелка си:

— Мъжът ми е непоно
сим, вчера се връща късно, 
пийнал, не внася заплатата 
си в къщи, а аз вече отслаб 
нах с десет килограма.

— Горката! Защо се мъ
чиш, а не го напуснеш?

— Искам да отслабна още 
два килограма.

првп да чекамо.
-кПрви не чекамо ама петак има да чекамо. 

Да знаеш, че колата седамдесс дъна у годнпуту 
не возидю, а плачуйемо кнко да Ьш возпмо и

около 200

Един учен влиза в бърсна 
рипа, за да се подстриже. 
Сяда на стол и чака спокой 
но реда си. След няколко 
минути бърснардт го моли 
учтиво да си свали 
та. Тогава ученият поглеж 
да наоколо и забеляза дама

требе да ни врну за регистрациюгу 
91 динара. Па кнкво очеш да кажеш? Тука с све 
§Я чисто, кажем я. Очу да ти кажем дека сам се я 
§■ сетила, а друЬи несу и ако се праве по-паметнп

Уг
Малкия г Пиер пита баща шапкаси:од мене. — Защо победата се изо

бразява 
фигура?

Като се ожениш ще

винаги с женскаДо тука е све чисто, ама натамо не е, а ти 
ако мислиш па и поче некое думе да ми говори, 
кое несу за у весншчат, с едну ду му па иавоще 
ме направи. Ете ти работа. Па до тука ли га до- 
карасмо, неси ли пресолпла? Несъм, каже она, и

разбереш.

Усу петак да се спраиш и да се спушташ у град 
Ш паре да донесеш. Нели туйу годину иема да 
$•§ оремо за жито, може Да си гтразгм расотИз и , кан- 
яЯ диса да идем у град. Надрндим се та у град и 
[п§ преди да отидем за парете сврнем у Гацимото да 
де се почерпим, адет е такъв, ка тамо сват Станко 
И и бая БорЬа од Драговиту заседли и ка ме видо-
■ зарадуваше се и до уши се наемел ше. Поздра-
■ вимо се незнам к ико и увати ои ред у орото.
■ Малко, малко, па га угодим — реййицу, па сала-
■ тицу, па месце, па винце. Думу по думу и реко
■ им що съм дошъл. Сваата е паметна
■ заслужуйе и по паметиога човека од тебе и од
■ ньойнуту памет и друЬи че имаю Нар. Ама| гледай-
■ те сита саир. По едно време видим да мойте прп- 
I ятел»е Ьи нема. Келнерат ме обикал»а, нещо 
I сува, па ми рече: Манчо, дошла

Дори иай-опитннят 
лекар не може да прочете 
в нейните очи нещо повече 
от три диоптъра.

очен

★
Син. пита баща си:
— Татко, какво е това по 

четна титла?
— То е например, когато 

майка ти признае, че аз съм 
глава па семейството.

- ^гН^е. ^_г_

жена и она
— Единствен начин да★

Столетник признава:
— В детството си аз 

плашех от лекарите... Сега 
тс пък се плашат от мене.

НИКМАНсе
пи- мислими смена па ако

очеш да ручаш, друЬи че ти служи, а до сига 
треба да платиш200 динара. Плати

★ ★
— Не трябва никога по

вече да лъжете в бъдеще— 
казва един ден Балзак

я, нема куде, По-добре е да се вардиш от тези, които 
се Кълнят, отколкото от тези, които те кълнят.коя се кобила увати тая врше. ТИ

И тука му видо кра-ят и за дупЬете на ★икономиката си, която току 
що е хванал в лъжа.

— Прилича ви 
съвети!

у зако-
Щатът като мазол — без него 

от време на време трябва 
Да се оттеглиш 

по-голяма мъдрост е

нат, и за парете за регистрациюту, 
умигували Станко и Бора,

и що су се не може, но
да давате да се подрязва. 

на време е мъдрост. Но още 
да те оттеглят навреме.

и що су ми вали ли
женугу. Жената извика тя. 

Когато идва съдебният 
став.

ми е паметна ама т.ребе да вуй 
изброим ребрата, та друби лут да не прави буда- 
лу од мене. Врза и друЬият край 
све чисто, ама Станко и Бора су мутък.

при-
ме карате да казвам, 

че ви няма. Това 
-важното, за да преуспееш:

— Какво е 
ли лъжа?

— Не —

★и видо дека е Ако 
от подчинени.

не е ли не грешехме, нямаше да имаме нужда
според вас не е ★

Всяко 
физиците 
— бюрокрация.

казва Балзак, — 
защото приставите не 
част от нашето бъдеще.

ускорение предизвика наричат триене, което 
а социолозитесъпротивление.са

★Ус Той си
дотайствата по 
хия.

Почитател имаше критерий — сортираше хо- 
степените на службената йера^

задава следния 
в?>прос на Виктор Юго:

Яовджийсна
^ст. петров

бай €7 он-$и


