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на СФРЮ от 14 февру 

1975 г. Издател
ство братство" е удо
стоено с Орден братст 
■о и единство сЪс сре- 
бърен венец за особо- 

заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството 
единство

ни

НАРОДНОСТ В СОУ игоелАвий
между

““те народи и наро
дности.

на-
ГОДИНА XX! * БРОй^тГ^

24 ОКТОМВРИ 1980 * ЦЕНА 3 ДИН.

Ог тържественото 3/а''да"ие *а ЦК иа ШК в 3аП>е6 ™ ™«»я«-гадивнимп 01 Лошо национална ноференцня на ЮКП

ВЕЛИКОТО ДЕЛО - ГОЛЯМО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
същевременно /и П^иГнГмасиТ^отнщно ПарпнГ''”““ 3аВърШък "а пР°«ес«

на комунистите иостояннои 
»щраз на интересите иа работническата класа

иа израстване на ЮКП в авангардна Партия коагп 
на революцията, чийто главен създател беше Йосип Броз Тито ’ Я

Съюзът
при всяко ново обществено положение наново държи изпит на способността да бъде

А Без промяна. 
не могат да се преодолеят 
та Стеван Доронскп

на положението на работническата класа в процеса на възпроизводството 
днес среща развитието на 

състояло се на 20 октомври в Загреб
и системата на политическото решава 

самоуправителиите отношения — подчер.
трудностите ипрепятствнята, които 

на заседанието на ЦКиа СЮК

Преди 40 години в Дубрава на ня 
когашнаТа перифирея на Загреб, е про
ведена Петата национална конференция 
на Комунистическата партия на Юго

славия. По времето, в което е проведе 
на, по широтата и основните подготов
ки, които били направени за нейното 
провеждане по броя на делегатите от 

всички краища на Югославия, по оцеп 
ките на международното и вътрешно, 

положение и заключенията, които

приела, Петата национална конферен. 
цня заема изключително място в пето 
рията на Съюза на югославските кому
нисти. Тя е изразила организационната 
сила. идейно-политическата зрялост и 

здравина на Партията и е определила 
линията която цие съдействува югосла
вските комунисти подготвени да се стъл 
кновят със своите исторически отговор
ности И Съдбовни Събития, които 7/лблн 
жаваха. Това беше Титово дело.то

Стеван Доронски, 
дател на Председателството 
на Централния

предсе ренция на ЮКП в доклада 
ск на тържественото заседа 

комитет на ние на ЦК па СЮК. което
С. Доронски 
говори на 
тържественото 
заседание на 
ЦК на СЮК 
в Загреб

Лазар Мойсов— председател на 
Председателството на ЦК на СЮК

Председателството на Централния комитет на 
СЮК на 20 октомври т«г. проведе в Загреб засе 
дание.

Въз основа на правилника за организацията 
и начина на работа на Председателството за пред
седател на Председателството на Централния ко
митет на СЮК с едногодишен мандат избра 
ЛАЗАР МОЙСОВ.

ПАРТИЯ НА РЕВОЛЮЦИЯ гардна партия която също 
временно е и Партия на ре 
волюнията чияю главна опо 

Конференцията — каза До Ра беше Йоопп Броз Тито. 
ронски — беше проведена 
при твъоде усложнено обще 
ствено положение и при 
1 рудни международни усло 
вия. Вихърът иа Втората све Тнтовите думи. с конто 
товна война, най-кървавата заключи конференцията — 
в историята на човечеството че следващата конференция

годена Към жизнените лроб 
леми и свободолюбивите стре 
межи на работническата кла 
са народите, и народностите 
на Югославия в сложните и 
трудни вътрешни и .между 
народни обстоятелства по 
това време. Това нещо пот
върждаваше и фактът, че с 
осъществяването на линията 
твърде бързо растеше поли 
ческият престиж и влияние 
па Комунистическата партия 
иа Югославия всред труде. 
щите се маси навред по стра 
пата. А растеше и броят на 
членовете й. От април на 
1941, когато тя наброяваше 
около 8 000 членове, от ко 
ито голям брой са били по 
лагерите и затворите, до на 
чалото иа въстанието броят 
на членовете иа Комунисти 
ческата партия па Югосла 
вия се увеличи с още 4 000 
души.

ТА

Председателството изрази пълно признание 
и благодарност на Стеван Доронски за успешно 
изпълняване на отговорната функция председател 
иа Председателството на ЦК на СЮК.

НАЧЕЛО НА ВЪОРЪЖЕНА
ТА БОРБА

БИОГРАФИЯ НА ЛАЗАР МОЙСОВ
Лазар Мойсов с роден 

на 19 декември 1920 година 
в Неготино, СР Македония. 
Член иа С/ОК от 1940 г. л 
участник в Народоосвободи. 
телиаха война от 1941 г..

на Партизанска спо

вече втора година опустоша 
ваше Европа. Като пороби 
ха гювеч е европейски стра 
ни, фашистките държави се 
се готвеха за нови завоева
ния па Изток и югоизток 
в Европа. И независимостта 
па Югославия беше все по- 
лепосредствено угрозеца.

лес се проведе в страната, ос 
вободема и от социално и 
от национално угнетяваме 
имаха смсъл на програма за 
акция.

След Петата национална 
конференция Партията беше 
още по-решителна и ио.еди- 
пна в борбата против рсак 
цмоппия режим.

Здраво организирана и 
идейиолюл I гтнчески едш ша, 
с ясна политическа нлатфор 
пма, Партията беше способ 
па бързо и решително да 
реагира па съдобвимте и дра 
магични събития конто на
скоро настъпиха. Тя беше 
подготвена и оопособеиа ггро 
тиквайки в съшилата и тен 
дешнгмте па тогавашните ак 
туалпп събития, пряко и жп 
но да чувствува политиче
ските настроения иа най- 
широките идподии маси и 
да ги превръща п органнзи 
рана политичеока акция. За 
туй м можеше при условия 
па обща национална ката
строфа, каквато доживяха 
машите народи през април 
па 1941 година, да вдигне 
въоръжено въстание и да 
застане начело па Народоо 
свободителната борба.

С една дума, политическа 
та линия па Петата 
г шлна конференция 
кон юреп ю-ис тормчески

носител 
меница 1941".
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ШЖ Участвувал е в прогресии 
//ото младежко и студепг. 
ско движение преди Втора
та световна война в Крагу. 
евац и па Университета ° 
Белград.

Комунистическата партия 
ма Югославия беше единство 
пата организирана гюлптиче 
ска сила, която схващайки 
съоловното значение па то
зи исторически момент има 
смелост пред народните ма 
си ясно и открито да каже 
истината за дълбочината па 
опасностите, които надписва 
ха над страната. Смсдо да из 
ложи програма, която раз 
крива пътища към реше
ния в унисон с истински 
те интереси па народите 
и страните. Най-пълно това 
нещо дойде до израз име 
нно иа Петата национална 
конференция-

■-1

В началото па юли 1941 
година тя наистина наброя 
ваше 12 000 души. Но имаше 
ясни и точцц оценки на меж 
ДУ народното положение и 
на вътрешната обстановка в 
страната и по съществени въ 
проои прецизно дефинирани 
политически цели и методи 
за тяхното осъществяване и 
върху тази основа на здра
во идейнолтолггшческо един 
егво.
Оценка
тата национална конферен
ция на партийните органи 
зации дадоха оная яснота и 
насока, ония, средства и ме 
тодгг, котгто бяха от реша 
впито значение за по-иататъш 
пото развитие на Народоо 
свободителната война1'. Ин-

//а МакедонияНа първия конгрес на КП 
1948 година е избран за кандидат—член па Цен

на Втория конгрес па КПМ загралния комитет, а , . „
член па ЦК и член на Изпълнителния > комитег. 
За член //а Централния комитет на С/ОК е избран 
иа 7, 8 10 и П конгрес.

Бил е началник на Управата за агитация и 
пропаганда при ЦК на СК на Македония, проку- 
рор и председател на Върховния съд на НР Ма
кедония/ директор на ,.Нова Македония", съюзен 
и републикански депутат, дире/стор на , Борба , 
посланик па СФРЮ в Москва, Виена и Ню Йорк, 

— секретар за външните работи. Бил 
Генералното събрание па !Обе. 

1977—1978 година.

Именно по Титовата 
„решенията на Пе

заместник 
е председател на 
динените народи

Петата национална теонфе 
репцпя' представлява завър 
шък на процеса на израства 
мс па Комунистическата нар 

на Югославия в авам

но поцод 40-годшлиината от 
това историческо събитие 
се състоя на 20 октомври т.г.

Съюза на югославските ко
мунисти с тези 
думи оцени значението 
Петата национална

иацпо
беше

па

на
конфе. в Загреб. (На 2-ра стр.)тия



Петата национална конференция на ЮКПОт тържественото заседание на ЦК на СЮК в Загреб по повод 40-годишнииата от и
конференция» Нвдре 

укрешшше на ши 
лкореиоет в работ 

1ишса и на всич 
слоеве на оо

КЛАСОВ ВЪПРОСопилил 
•киснатото 
огнената 
иичоикити

■комунистиЮгославските(Ог 1-иа стр,) СТАБИЛИЗАЦИЯТА —
никога в своите дългосроч 

ни п о пък
стои ш 1 ството С/ьюзъ1 

- гакява,
с сбор оТ.шитфсдаиь Смбиии®^ осъЩ<*лья^.

гемшчй*и мерки но ■‘‘V» '„„колкого води към 
ома изгледи па уонвх само ^ Жи^чеоко-

,,боК'И промени в об)леспк.но.ик 1 
О оложени/пп рабоошнсжата 

| 0 .ококореното развитие /-а .фоизводитешш с 
Необходими са, естество/,окраи»Р""ин- 

иасока, и програма и множество друш Р 
активност зарад осъщси нхванс на 

нейните цели. Преда всичко енергично и <гьР<о 
трябва да сс /.риогъии кум стимулиране 'и 
водствеиия труд, тРУДа ш специалистите ида в^- 
1си други творчески труд. Въпросът за произведи 
тел костта на труда тРябва да се изостри навеяк ь- 
(С борбата за по-висока производителност «а 

труда и борбата за съществени промени|в оо
п<ествепо.шсономичеокото положение __ на Р300™"- 
ческата класа са взаимно цедели^ми. Оозчс совл дя- 
ванего па дохода изцяло от страна на ^сдружените 

с* с-ьрцевината на стабилизация1 а- 
утре, нито пък само 

определени държавни органи и

ни определения, 
във всекидневната си «рак 
тика не напуснаха своята кла 
сова насока. Борбата за оеъ

па исторически.

систрайни пац-иаиред въР 
подготовката за отбрана 

ца свободата и независимо 
с\та на страната, а сетне раз 
дтоквацки всенародна бор 
Оа против окупаторите н 
домашните предатели, Пар
тията 
ждаше 
стратегия 
41 ш социалистическа револю 
дня-

-\\ КМ |'Р.УД01ЦИ СС
укрепването и Р«ществото, 

заптието па демократизма в 
собствените редове, идеолош 
ческата преднина и ндойио- 
полипичеокото единство — 
това са и днес предисловия 
зи революционна общество 
па услуга на Съюаа па 
славските комунисти негови 
то способности да бъде носи 

пови исторически л-

щестпявопе 
т<; интереси па работпмчеока 
та класа, за промяна па пей

обицостиено-икопомнче
водена е

по

С1>шеирсмен110 изгра 
ц осъществяваше

ЙОТО
сили.ско положение 

различни условия и сна една автеити пата 
ки в текущата

при
различни резултати. Но тя 
беше постоянна н плодовита. 
Тя беше основно условие за

1010

ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТ
НИКА

тел па
пициативи и да отговори па 
сложните задачи °т настоя 
щия етап па развитие па на
шето общество.

задълбочаването на револю
ционните атроцеои и укрепва
не па поидобцвките от соди 

развитие. В
Далновидният

ки смисъл па Петата шит 
онална конференция по-кьс-
1Ю се потвърди през вепч 
ките десетилетия, кднто дой 
доха а — с консеквеитпаха 
самостоятелност на Комуни 
етическата пархия «а Югосла 
вия (СЮК) в утвърждаване 
то н провеждането на своя 
та вътрешна и външна поли 
тика. Такава принципна по 
зиция па югославските кому 
нисти, на Седмпя конгрес на 
Съюза на -комунистите на 
Югославия и по-късно, беше 
закръглена п в цялостна пред 
става на социализма като свс 
товен процес, демократични 
отношения в работническо 
то движение чрез единство 
на разновидностите; май-сет 
не концепта на новохшуерна 
ционално свързване на соди 
алистическите.
освободителните и 
други прогресивни сили ирез 
политиката и движението на 
необвързването.

В заключителната си реч 
на Петата национална кон 
ференция Комунистическат а 
партия на Югославия, Тнто 
между другото, подчерта, че

исгорпчес.
алистпчоското 
тези процеси се вливаше не 
само революционното проми

оспо-Същоствува реална 
па, която дави възможност 
за надделяваше па проблеми 

с които
рабохничество, по ишлено

най-широките слоеве па тру 
дещпте се. всичко прогресии 
но в обществото, което 
платформата на пашата Пар

производители,
Това не е раб' 
а компетенция па 
институции. Това е една от първостепенните поли. 
т-ичсски и идейгни задачи на Съюза на комунис 

другите организирани политически сили

те и затрудненията 
се стълмповяваме и 
конто занапред ще въз пик 

нашия 1Г|,т. Социали

о/а от днес доония,
в

ват по
етическа Югославия днес и- 

1Г|,рху какво да изгра 
своето по-добро б-ьде

титс и на 
в обществото.виждаше реалният пъттня

чли предчувствуваше падеж 
да за свод по-добър н по-сво 
боден живот. Тъкмо в така

ма
жда
п 10. Не става дума само за 
създадената материална осно 
па, която пп В'|,вежда в ре 
да па средно развитите 

Исторически гледа

решения, отнасяш** се ДО 
нейното 
лис и най-важните въпроси 
о'1 общественото развитие. 
Без такива промени положе 

ца работническата кла

ефикасна
нолитиче

стига достатъчно
жизнеяо положекласово основана 

ска акция в преодоляването 
противоречия. Пора

ва класова оспованост и съ- 
щеврециа широта на соцшл 
пата основа на революшто 
111 и 1 я процес се съдържа кон 
тинуитетът па нашата револ
юция и революционната ро
ля на Съюза на комунисти 
те в нашето общество.

страни.
по. още по-важни са резул 
тетитс и възможностите за

па тези 
ли това известни отрицател
ни темлемции в ооластта 
из об| 1 щетвсмо-ико!юмическо

нието
са в процеса на възлроизвод 

и в системата на гю
практика на самоуправлепи

ството
литическото решаване, не мо 
гат да се преодоляват серио 
зните затруднения и препя 
тствия които днесе среща 
развитието на самоуправите л 
ните отнош/зния. А без укре 
пването на социалистическо 

самоуправление и без 
него за нашата работи ич е 
ска класа, за нашия тРУДещ

национало-
воички

ВРЪЗКА С КЛАСАТА

Историческите резултати 
крупните революционни про 
мени във всички области на 
обществения живот в пя

то

се, ня-ма социалистически 
перспективи.

титовият път
— На Петата национална конференция 

каза Доронски — както и на всички по-къонн 
преломни събития в историята на нашата Партия 
Тито даде доминентен лечат и силно втъка своя дух 
на комунистите-революционери. Значителна роля, 
на нея по-к-ьсно в целокупното наше обществено 
развитие имаше още една велика личност на наша 

— Титов съратник Едвард Кардел.

Поради туй трябва по-ре 
шително да се заловим с 
разрешаването на 
отнасящи се до организира 
нето на нашето стопанство, 
съдържанието на отношения 
та в производството и раз 
пределението на новосъзда. 
дената стойност въпроса с 
общата организация на об 
ществото От аспект на ос-ь 
тествяване на конституцио 
ината концепция на самоу 
правнтелно сдружения труд.

въпроси

та революция 
Двамата си отидоха от нашите редици, но с делото 
си не слязоха от сцената на историческите съби
тия. Не е обикновено изявление, когато казваме, 
че Титовото дело живее и трябва да живее, за да 
може на свой, революционен начин, да живее на
шето общество и нашият Съюз ‘На комунистите. 
Това дело ни задължава и вдъхновява именно с 
класовата и хуманистичната си насока, да търсим 
най-добри пътища за прогреса на самоулравлеаине- 
то за укрепване престижа на Югославия в света, 
в последователната борба за осъществяване 
нашите стратегически насоки — политиката на не- 
обвързаност, в развитието на равноправно сътру
дничество с всички работнически, лационалноос. 
вободителни и други прогресивни и демократични 
движения в света. В това отношение нищо не се 
промени в нашата политика днес, нито пък ще се 
мени занапред. Защото в иея_се изразява контил у. 
итетът на Титовото дело и нашата революция.

Ог тържественото заседа/ше

Обаче за развитието и осъ 
ществяващто на социалисти 
ческото самоуправление 
ло-нататушшя прогрес 
обществото, трябва, както и 
досега, да се борим упори
то, тази в същността си кла 
сова борба е по-тежка от 
колкото ние предполагахме. 
Но тя изразяваше историче 
ските стремежи на нашата 
работническа класа и на вен 
чки трудещи се, на най-про 
грисивните стремежи 
временния свят, 
характер на социалистически 
те отношения-

то положение на производи
телите, възпроизводствената 
мощ на стопанството и раз 
полагането с дохода нараст 
ват. Тук именно лежи глав 
пият източник на настоящи 
те затруднения в развитие 
то на самоуправлението.

за
на

В този процес на учредя 
ване на интересите на рабо 
тиическата класа като цяло 
н на борбата за тяхната до 
минантна роля, незаменима 
е водещата, теоретична и по 
литичеока роля на Съюза на 
комунистите. От иаключител 
но значение, в политически 
и най-широк .обществен 
съл, е Съюзът на комунисти 
те чрез делегатската:

и в Социалистическия 
съюз да се потвърждава ка
то сила., способна в множест 
вото различни, често 
противотхЛиви и срещупоста 
вени тгнтереси. да насърча 
ва и обезпечава д^мократич 
но учредяване ня. истински 
общите интереси вътре в ра 
ботническата класа и на вси 
чки обществени равнища. 
И по този въпрос се ттоказ 

— в това нещо ни увеР 
тват и нашият и чуждестра 
ттният опит — от кг1кво зна

на
Днес ни е необходима но 

ва крачка в развитието на 
социалистическите самоупра 

за давителни отношения 
обезпечил! по-последовател но 
осъществяване на интересите 
па работническата класа. Гла 
внаха историческа задача на 
Съюза на комунистите днес 
е борбата за такива проме 
ин в общеотвено-иконолшче 
•ското положение на работ 
иическата класа, които

в съ
хуманния

сми

систе
ма

за 'Партията създаването и 
разширяването на социална, 
та и политическата база в 
индустриалните 
тия е най-важната зддача. 
Тази Титова ярка мисъл и

ДА СЕ ПРЕОДОЛЯВАТ ОТ
РИЦАТЕЛНИТЕ ТЕНДЕН
ЦИИ

шата страна, които бяха осъ 
пгеетвени само за няколко 
десетилетия в следвоенното 
развитие потвърждават тази 
роля на Съюза на югослав 
оките комунисти. Но съще 
временно и задължават. Съю 
зът на югославските комуни

пътпнай
стина да дават възможност 
нейните интереси да опреде 
лят

предприя-
Общественото преобразова 

вц.рху основите на сапие
моуправлеиието даде истори 
че ски
общество. Те получиха све 
товни признания като пости

съдържанието и начи 
па на целокупния 
на политическо решгшане и 
политическа организация на 
обществото, тя да 
с излишека от тРУДа не са 
мо на равнището на основ 
ните

днес има пълцо значение и 
актуалност. процесизключителна 

Партията на
каквато е Съюзът на кому 
нистите, постоянно и 
всяко ново обществено по
ложение наново ддожи ис .• ва на равнище което така 
торичеоки изпит на способ 
ността да бъде израз 
интересите на своята ггроиз 
водствена база, 
се колко в базата се закоре 
нява с цялото си битие; до 
кбя степен в икономическо 
то и общественото положе
ние на работническата кла

резултати в нашетореволюцията,
сти своите отговорности и 
днес тРябва да се изпълня

овладявапри
жения от по-широко исто 
ричеоко значение. Обаче в 
днешния етап, погасна и се 
изостриха определени проти 
воречия в икономическото и 
общественото развитие. За 
това през последните години 
на повече пъти, се разисква 

в Съюза на комунисти 
те на Югославия. Не може 
да се каже, че недостигат да 
ини за причините. Но иедо

ва
организации на сдру 

жеиия труд, но и на всич 
ки друш обществени равни 
ща.

ва роля и подразбира. И сво 
ята настоящата практика 
Съюзът на комунистите тРя 
бва да оценява и подобря

ла
чение е същинската свърза 
постпроверява

на Съюза на комунис
Сигурно е че това е дълъг 

процес. Но е 
възможно и е необходимо 
в настоящите условия работ 
иическата класа повече 
влияе върху съдбата на из 
лешека от труда и 
приемането на

тите със своята класова осва, като изхожда от оня дух 
на творческа критичност и 
самокритичност, които озна 
чаваха историята «а .нашата 
Партия и дойде силно до из 
раз тъкмо на Петата наци

исторически нова и с развитието 
волюционното

на ре
класово съз

нание Кс\то съществена пред 
поставка в осъществяването 
на неговата авангардна ро-

ше
даса неговата основна преоку 

ггация и акционна задача и 
цел. върху 

политически ля.
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тържествено заседание на пк нл счтс

ЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮКП ТИТО КАЗА

ТИТОВИЯТ ОГЪН НА 

РЕВОЛЮЦИЯТА Успешно развитие на работническото 

самоуправлениев сградата, /съдего преди четири
^с™етеееС“ :,у7еГиСК°Т° СЪбРаНИе

С работата

десети, 
на ко.

Успешното развитие 
ческото самоуправление въ-в фабриките 
и друтите предприятия ускори у нас 
процеса на демократизация и децентра
лизация на системата на държавното 
управление изцяло. Това беше подтик 
и пътеводител по посока на иамениние 
на структурата, характера, компетенци
ята на обществено-политическата роля 
на апарата на държавното управление 
в нашето социалистическо изграждане. 
Съществена характеристика «а 
промени е не само пренасянето на най- 
голям брой компетенции от центъРа 
на федералните репубш-ики и нисшите 
органи, ио и въвеждане в основите на 
самоуправление на трудовия народ и 
на всички граждани в^в всички обще 
сувеии, социални културно-просветна 
здравни, комунални, жилищни и дру
га дейности, което в предишния пери 
од беше изключителна компетенция па 
държавните органи. Самоуправление осъ 
шествяват трудещите се и всички гра 
ждани начиная от комуната, относно 
общината като основна единица в си
стемата на парадната власт. Следова
телно, съществена характеристика на 
тези промени е в товгг че се изтъква 
укрепването на политическото влияние 
На работниците и трудещите се изоб
що върху целокупния живот и органи
зация на обществото и държавата. Та 
кава нова роля на социал нстическите 
граждани в ръководенето «а държав
ните и обществени въпроси е гаран
тирана със закона.

Ние сме далеч от това да считаме 
нашата система като съвършената или 
да вярваме, че тя сама по себе си е 
имунна От различни слабости. Съзна
ваме това, че такава нашата система е 
резултат на нашата действителност и 
нашите специфични условия и затова 
не я считаме като някакъв модел за

работни-и решенията, 
Петата национална конферен 
ция изрази новия дух в Пар 
тията: самостоятелност, 
лост и самокритичност в 
лиз на обстановката 
ждаването на целите 
тодите на политическото дей 
ствувапе. Тя показа че ЮКП 
е надделяла своите 
нгни слабости 
ла крепко

Тъй като участниците 
заседанието отдадоха 
ка другарките и другарите 
които са вградили животите 
си в

на който и да е друг за което вече говорих 
когато споменах предусловдята за де
централизацията на управлението. Мога 
да кажа, че ние в Югославия- поучени . 
от положителните и отрицателните о- 
тшти в развитието на социализма, виж 
даме че в по-нататъшното развитие й 
укрепване иа нашата система «а работ
ническо
нашият път към развитие на всички 
основни социалистически фактори и уста 
тювяване на нови, свобчдни, демократи 
че ски, хуманни обществени отношения 
между хората.

(Из речта,произнесена на Универ
ситета в Бадунг 25 декември 1958 го
дина)

иа
почит

сме
ана създаването и развити 

ето на нашата социалистиче 
ска

и утвър 
и ме самоуправителна 

щносу присъству ващите из 
слушаха доклада на Стеваи 
Доронски в който се оценя 
ва огромното

об-

и обществено управление е
вътре 

и осъществи
идейно-политиче 

око единство че представлява 
значителна политическа 
ла, единна общоюгославска 
партия, способна да 
работническата класа, 
дите и народностите на Юго 
славия в борба за

историческо 
значение на Петата нацио 
кална конференция на ЮКП 
и подчертани ажтуалннте за 
дачи на СЮК в борбата за 
по-нататъшното развитие 
самоугшавителните 
ниег в нашето общество.

Преди започването 
жественото заседание на ЦК 
на СЮК в Ду брава, в сгра 
дата,^ където преди 40 годи 

Иоснл Броз Тито свика 
делегати от всички кран 

Ща на нашата страна, бе ог 
крит Музей на Петата наци 
онална ^конференция. Вилата 
която Иосип Броз Тито заку 

професоо Сречко Джа 
моня, е оеконструирана 
га изглежда както 
А1е на провеждането 
конференцията. В 
по-малко помещение са из 
ложени документите на Пе 
таТа национална конферен
ция новоизбраното партий 
ио Рт^ководство и

тези

СИ-

поведе нанаро. отноше
социално 

и национално освобождение 
Здраво

идейно-политичеоки 
с ясна политическа платфоо 
.ма. Партията е била способ 
на бъРзо и решително 
агира на сддбовните и дра 
матични събития които 
бързо са настъпили. Била е 
подготвена и оспособена. про 
никвайки в същността и тен 
денциите на тогавашните ак 
туални политически ст.бития 
непосредствено и живо 
почувствува настроението на 
чай-широките народни маси 
и да ги претворява в оргп

на тъп ВЪПРОСИ ОТ НАШЕТО РАЗВИТИЕ
организирана и

Различните схващания по съществе
ни въпроои от нашето развитие се явя 
ваха на всички обществени равнища 
а това именно на практика довеждаше 
до разни компромиси, които понякога 
опираха работата и пречеха на .осъще
ствяването на конкретни акции. Това 
се изразяваше в спирането на развити
ето на самоуправлението, укрепването 
на етатизма, а всичко това довеждаше 
до натрупване на противоречия. в 
нашето общество. Но изход от тези за
труднения и дилеми е намерен и друг 
изход няма освен последователна де
мократизация на нашето общество по 
посока на все по-съдържателно самоу
правление и върху тези основи, на осъ
ществяване на нова роля на СК. Впро
чем, това беше основен смисъл на Закл
юченията на Оомия конгрес на СЮК.

(Доклад по повод 50-годишнината 
на Съюза на комунистите, 11 март 1969 
година, Белград).
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Да ре

на

пи от
и се

по вре
на

да първото

пизчрана политическа акция.
Стеван Дотюнски. 

ла-г^тт на Ппечседа-гелството 
тгя ИК СЮК

пое лее генерал 
ният секре-гар на ЮКП Йо- 
С1Ш Броз Тито.

Музея на Петата нацио
нална Конференция 
Яков Блажевич,

с тези
опенч значението ча Пета- 
-р иаттпонЯЛчя кочгЬ“Т)ечтгтт«г 
на ЮКП в доклада на т^о 
жественото заседание на ПК 
на СЮК, състояло се в За 
гоеб по повод 40-годипши- 
ната на това историческо съ 
боя,ние.

Революпионнен Загоеб по

откри 
председа. 

на Председателството на 
Аърватско.

Чедо Вучкомч
I „Й1ТСТВ0“

В СОФИЯ ОТКРИТА ИЗЛОЖБА НА СТОПАНСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

постоен начин чествува ве 
тпткист юбилей ня нашата 
Партия. Украсен с Партич 
тттт ТТ ЗПЯ\Т/>ня пол
трети на Йосип Броз Тито. 
твореца на нова Югославия 
главният гоад на СР Хър 
ватско сърдечно 
двадесетте оцелели делегати 
иа Петата национална коч 
ференция състояла се от 19 
до 23 октомври 1940 година 
в Дубрава. след това чле 
нове на делегации на Съюз 
ната конференция на ССТН. 
Съвета на Съюза на синди- 
кятите. Съюзния отбор 
СУБНОР, Конференцията на 
ССМЮ и други гости. На че 
ствуването на юбилео 
Партията след дълго боледу 
ване и успешно 
присъствува и д-о Владимир 
Бакарич.

Принос иъм сътрудничеството на
съседите

ТТ т» ~Чедо Вучкович. зам. — 
секреуар на Републиканския 
секретариат за информации 
в СР Сърбия посети тези дни 
издателство „Братство". В 
разговор с членовете на тру 
довия колектив яа издате 
ството Вучкович сподели по 
някои ак туални

посрещна

В София на 21 октомври 
беше открита изложба на

крита през идната година в 
Белград е да се видят потен 
цианите за подобрението на 
стопанокото сътрудничество 
между двете страни.

Първият секретар на ЦК 
Иа БКП н председател на 
Държавния съвет на НР Бъл 
гария Тодор Живков прие 
на 21 октомври председателя 
иа Изпълнителния съвет на 
СР Сърбия Иван Ста.хгболнч. 
На приема щнгсъствуваха и 
югославокщт посланик в НР 
България Даншто Пурич, 
подпрсседателят на Изпълни 
телиця съвет на СР Сърбия 
Мнлован Маркович и предсе 
дателите на стопанските кама 
ри иа СР Сърбия и СР Ма 
кедошгя Мнлоцко Вельович 
и Стеваи Георгиевскн.

сътрудничество между двете 
съседни социалистически стра 
ни и ще създадат условия 
за премахване иа ттрепяствия 
та в развитието на всеобщи 
те отношения. Вельович под 
черга, че Югославия после 
дователпо провеждайки Ти 
товата политика, настоява да 
развива добри и приятелски 
отношения с всички съседи 
н че за тази цел е готова 
п занапред да полага усилия 
за укрепване на дрбросъсед 
ските отношения-

Първият секретар на ЦК 
па БКП с голям интерес ра 
згледа изложбата, след кое 
то се задържа в разговор 
С'|,с своите домакини. Вписва 
йкн се в книгдта за впеча-р 
лепим 
пие
ще бъде „голям пддтик Към 
развитието и задълбочаване
то па отношенията измежду 
България и Югославия в ни 
терес ма мира и сътрудии 
чеството иа Балканите и в 
Европа".

Целта на тази изложба, 
па която са представени над 
200 иай-гортеми трудови орга 
мизации па Сърбия, както и 
изложба иа бългооското сто 
папетво 'Която ще бт,де от

Въпроси 
отнасящи се до политиката 
на уреждането, 
на вестщщите и списанието. 
Съшо така той па прави 
тък

стопански!" постижения на 
Социалистическа република 
Сърбия, на която са показа 
ни над 3 000 експонати от 
почти всички стопански отра 
сли в републиката..

Изложбата с пресичане на 
лента опериха първият сек 
ретар 11р ЦК иа БКП м пред 
седател на държавния съвет 
Тодор Живков и председа- 

Изпълпителния 
Па СР Сърбия Иван

списването

кра 
на междуиапреглед 

родната обстановка и в тази 
светлина го попи за задачи 
те па средствата за масова 
информация.

на

на

Накрая Вучкович отговолекуване
ри иа зададени въпроси.

(М.)
датцдят на 
съвет
Стамболич.

Говорейки па откриването 
на гази голяма стопанска из 
ява председателят на Стонан 
ската камара па СР Сърбия 
Милойко Велоиич цодчерта, 
че присъствието па видните 
дейци от двете страни ясно 
говори за значението, което 
двете страни придават на сто 

сътрудничество ИЗ 
между Югославия и НР Бъл 
гария. а и на взаимната го 
товиаст за по-натат'ьшио ра 

и задълбочаване 
сътРУД> итчество. Ве

НОВИ ИЗКУПВАТЕЛНИ И 
ПРОДАЖНИ ЦЕНИ

(над 250 кг) с 46 до 55 дима 
ра апродажната 55,20 
128,80 (с кокал т.е. от 84,20 
до 146,40 динара (без кокал). 
Говеда, ще се изкупуват но 

35 до 40 динара, а

Изпълнителният съвет иа 
Общинската скупщина в Бо 
силеград на проведеното си 
неотдавна заседание взе ре 
щение за увеличение изкупу 

цени на дребния 
рогат добитък както 

продажните цени па

до
той изрази убежде- 

че тази стопанска изява

цена от 
продажната цена иа месото 
е 49 60 до 99,20 динара (с 
т.с. 78,30 до 12;70 динара (без 
кокал).

„Напредък" занапред ще 
изкупува овце по цена от 
35 до 40 динара,, а агнета и 

50 до 55

вателните 
и едрия 
и за

папското

месото.
Според новоприетите 

ни ООСТ „Напредък" иа сел 
скоотопанските производите
ли за теле до 250 кг тс/пю 
занапред ще заплаща от 
;г0 60 динара а месото ще 

70,40 до 148,10

нс-
з ширя дан е
и а топа 
льович изрази надежда, че 
развитието на икономическо 
то сътрудничество ще допри 
песе към подобрението и иа 
др. видове междудържаш го

шилета по цена от 
динара килограм живо тегло. 

Новите цени са съгласува 
решенията иа Между щщщщсе предава от 

дин с кокал т-е. от 130,50 до 
176,20 динара «'без кокал. Из 
купувателната цена па юнез

ни с
общинския С-/-ВСТ за цени от 
Лсоковац. М. Ял®“
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ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТНРАЗГОВОР С 

ИЛ ОБЩИНСКАТА 
В БОСИЛЕГРАД

Потвърдена 'основаността 

на колективната работа
06-' Председателя //а Председателството па 

ши//скита конференция /га Социалистическия съюз 
Босилеград Любе// Рангелов помолихме Да спо.

Социалистическия Съюз от едно 
коле/стшша/а рабо/а, редели :ш онигите //а 

годишното внедряване па 
шаване и отговорност.

нителен орган н конкретния 
случай на Председателството 
на Обнгниската конфе-рендия 

Социалист ическ и я сь юз 
с наострена отговорността и 
населена активността 
С7,ждането 
на всички 
ли из
ЛИСГИЧССКИя СЪЮЗ 
на Рангслов.

Вече една година Социали 
етическият сно’*, като фронт 
па организираните социали 
етически сили в обшилата 
п неговите колективни чле 
новс а чия!о дейност се ан
гажират «олямо число тРУДО 
мп хора и граждани, рабо 
тятпо принципа на колектив 
пата работа, решаване и от- 
гоиорност. Другарю 
лов. какъв опит се е полу 
чил в работата ««а нзй-масо

(дбг ПССТВСНОЛОЛИТИЧС

па

в об
ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИЛ ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ и разрешаването 

въпроси и пробле 
дейността на Социа 

ИЗТъКИкономическата стабилизация 

най-важна задача Ранге
До каква степен колектив 

пата работа и отговорност е 
кои са новите 

на Со
заживяла и 
качества в дейността 
11 и а л истическ и а съ ю з ?

вата
ска организация в общината 
през едногодишното инедря

па колективната рабо-
През нзлшналата седмица в Димитровград 

се състоя разширено заседание на Общинския ко
митет, на което покрай членовете на комитета при. 
съствуваха представители на общсствено.политнче- 
скнте организации. Общинската скупщина, предсе
дателят на кадровата комисия, секретари на пър
вичните организации от трудовите организации, 
както н ЖИВОТА МАРКОВИЧ, изпълнителен се
кретар в Председателството на междуобщннеката 
конференция в Ниш.

Основен въпрос, на който 
бе обърнато и най-голямо 
внимание бе икошшче-лсата 
стабилизация и поровеждане 
то и на дело — в Димитров 
градското стопанство.

Почти всички дискутанти, 
които участвуваха в разиск 
ванията изтъкнаха че ста 
билизадионната политика се 
провежда според приетите за 
стабилизация мерки, но-както 
мнозина изтъкваха-все схще 
има слабости, които в най- 
скоро време ще трябва да 
бъдат преодоляни. Така на 
пример бе константирано, че 
някои трудови организации 
все оттф безотговорно се от 
насят към отделни изисква 
ния отнасящи се до стабили 
зационната политика.

За да бъдат преодоляни 
всички трудности, и сегаш 
ни и предстоящи нужно е 
по-голямо ангажиране на 
комунистите както в изго 
твянето на конкретни програ 
ми за дейност така и в ре 
ализирането на съшите.

Бе константирано. че все 
обггтата акция във всички 
среди, не е получила очак 
ваната широчина, тоест не 
всички субекти и поотделни 
лица са се включили в раз 
решаването на съществува
щите проблеми. Често пъти 
са били решавани по-м ало 
важни проблеми, а възлови 
те и по-важните са отлага

нашветвяваието задачите 
икоимичеюката
пия,
утвърди следващите 
средствени задачи:

— Да се увшшчн фнзиче 
акият обем на производство 
като при това напълно се 
използуват всички вътрешни 
резерви, конто съществуват

Нд края да споменем, че 
на съптото заседание беше 
разгледан и въпроса, свъР 
зан с откриването на Поли 
тическа школа, а също така 
беше направен и избор на 
кандидати за същата. Т. П.

стабнлиза- 
Общшгсишят комитет пане 

1 а?нено
Ед«югоди!ината практи

ка въ» въвеждането на ко 
лективната работа реша ват «е 

Социалист иИ ОТГОВОРНОСТ 
ческият съю3 потвърди^ пъл
ната основаност и дълбокия 
политически смисъл на Ти. 
товата инициатива и нейно 
то прилагане на практика. 
Въпреки че периодът, за кой 
то говорим е кратък, мога

на13 заседание на ЦК на 
СЮК н изтъкнатите оценки 
за досегашните активности, 
конто се отнасят до осъше 
ствештте резултати и посоче 
ните недостатъци както и 
слабостите проявени в осъ

да кажа. че при всички чле 
нове на колективния изпъл

Г Л. Рал/гелов
— Много повече отколко 

досега, каза Рангелов, тру
дещите се 

н гражданите в колективни
те Ръкводства на местните 
организации на ССТН и на 
дружествата на гражданите 
участвлшат в работата на из 
пълнител нит е органи и дават 
творчески принос в 
ствено Ръководене. Също та 
ка считам, 
то на колективната работа 
и отговорност дава възмож 
ност за правилно разрешава 
ване на кадровия въпрос и 
премахва опасността Ръково 
дителите да се отъ ждеств яв а т 
с органите или дори с ор 
ганизашште, с коию ръко 
водят.
^ Кажете нещо повече за ра 
ботата на секциите на Соци 
алисгическия, съюз, 
всичко от гледна точка на 
провеждането на икономиче 
ската стабилизация и изготвя 
него на новата средносрочна 
програма.

— В

ОБЗОР ДА СЕ УСКОРИ АКЦИЯТА
Пред организациите на Съюза на 

комунистите в Босилеградска община 
стои твърде важна и отговорна задача — 
критически и самократически да обсъд
ят положението и трудностите, коиуо 
се чувствуват в осъществяването поли
тиката на икономическата стабилиза
ция в светлината на 13-уо заседание 
на ЦК на СЮК. Тази 
стои и пред всички трудещи се и гра
ждани в комуната, в коягго работят 
около 1200 работника, от които към 
/аО са заета
СуВО.

нисште не действуват на време 
хождайки от досегашната практика, на 
преден план в програмите ще бъде из
тъкната формата, а не 
то им. А точно 
борбата за
ния няма място. Да отбележим 
ва, че все

а из-

и съдъРжание. 
програми в 

стабилиза.
За такива 

икономическа каче.
II ТО-

още по този въпрос се чуз. 
ствуват слабостите за връзката на об 
шината

че въвежданеосновна задача
с региона. Все още регионал- 

самоугтравителнините общности на
интересите. Регионалната стопанска ка 
мара както и Регионалният 
план не излизат с програми.

С потребата от по-ускорено изготвя
не на тези програми от трудещите се 
начело с членовете на СК се 
пряко и дейно да действуват 
твуват в изготвянето 
дат грижа на отделни

Макар че стопанските и

в материалното производ. завод за

Макар че по този въпрос до тоя 
момент все още нищо не е направено 
трудещите се, начело с членовете на 
од. без отлагане в стабилизационните 
програми да претворяват в нови акции 
в случая е необходимо да се прераз
гледа борбата за по-голяма произведи 
телност и за полсачествени услуги пес 
тенето, отношението към работата! 
весгационната политика, 
ването, както и всички въпроси Отнас
ящи се до гю-щателен 
политика.

•търси 
и учас,

им, а не да бъ- 
Л1Ща и служби. преди

ИЗВъНСтО-
панските организации в общината по
казват положителни делови резултати 
средствата за възпроизводство 
значителни. Разбира се и затове са 
необходими нови усилия. Колко пък 
тс ще бъдат ог полза до голяма сте
пен ще зависи от членовете на СК.

Трудно обаче
се променя навикът при известно 
ло комунисти които чакат „покана 
за акция от сТрана на висшите пар. 
таини органи. Наистина съществува 
и иенаходчивост. но комунистите са 
тези, които трябва да вземат бремето 
на отговорността. Още повече ако се 
има в пред вид, че пътшцата
номичаоката стабилизация 
търсят самоинициатава и готовност 
да се действува с отпе по-голяма ор

. Едашствено по.голямата 
степен на акционното единство и по- 

готовност, какуо и по.ус. 
кореното премахване на слабостите в 
работата на

ин.
възнагражда са не.

анализ !в тази
изминалия период от 

една година всички форуми 
на действуване 
по-голяма

Награждаването според 
тате на труда в повечето организации 
на -сдружения труд в общината не е 
последователно. Прилагането 
принцип търси пълно усилие на воигч. 
ки самоуправителни структури а Съ- 

• юзът «а комунистите трябва да има 
особено влияние върху 
самоуправителнИте 
личаване-го на финансовите 
в сдружения труд. Също така и
капиталовложенията в изтеклия 
риод са забелязани слабости — 
нираните обекти бавно се строят, отсро- 
чават се сроковете, с което се увели
чава отливането на средствата на сдру
жения труд.

ни. резулта. са проявили 
активност и

изготвянето на материали за 
заседания на Пдедседателст 
вото и Оотинската конфе.

Социалистическият 
съюз и Председателството на 
ОК активно се включиха

За ^ономичеЛа ста 
бтшизацня и изготвянето на 

Развойнин рогр ами 
низации на

В разрешаването на всич 
ки проблеми много повече

е това ако бавно 
чие

в
са се ангажирали организа 
циите на СК от ООСТ дока. 
то в т.н. извънстолански и 
този път както и побрано, 
активността е била недоста 
тъчна и неадекватна.

Така например незадовол 
яващи резултати са постаг 
ната в

на този

венция.

развитието на 
отношения и уве_ в

резултати на ико- 
■неотложнопри

по-нататъшното 
развитие и усьвършенству- 
ване на самоуправителните 
отношения и самоуправител. 
ната практика;

— печалбата и разпределе 
нието на дохода и средства 
та за лични доходи;

— доходното свързване на 
стопанските отрасли;

ле- в основните

Сти и на общината

оргазапла.

литическата като цяло.
За да се постигнат 

големи резултати 
вната работа 
трябва

още по-първичните партийни ор 
ганизации и в стопанисването на 
ганизациите на сдружения ТРУД ще 
бъдат действителен отговор на всички 
пропуски и слабости които затрудняват 
стабилизационните мерки изцяло да се 
претворят в дело.

С изготвянето на средноорочните 
програми също .така не можем да бъ
дем доволни. Носителите на тези про
грами до значителна степен не действу
ват достатъчно енергично и така да ^ 
каже чака се „минута до 12". Ако тру- 

\^дещнте се начело със Съюза

в колекти 
и отговорностор

да се води 
сметка членовете
вно-изпълнигелните
Да не се 
длъжности.

Рааговара

повече 
на колекти— увеличението личните 

доходи и всеобщия стандарт 
на рабютниците и прочие. 

Въз основа Заключенията

органи 
натоварват с много

на кому. В. Б. води: 
Манол Янев
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БАБУШНИЦА V,,,......

ВНИМАНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОНАЙ-ГОЛНМО
Прилагайки на дело Тито- 

вата инициатива за колектив 
На_ работа и отговорност в 
дейността на Соцналиотичес 
Кия °ъюз делегатите на Об 
гт^гиСата конференция на

— в Бабушнишка об 
щина през изтеклата

За нов председател на ОК на ССТН 
агроном АЛЕКСАНДЪР ВИДАНОВИЧ 

А Проблемите по
с едногодишен мандат избран Инж. 

стопанска стабилизация и снабдяването — винаги на преден план

В настоящия, момент про
веждането на мерките 
стопанска стабилизация, 
носно на задачите, 
лизащи от 13-то заседание 
на Централния комитет на 
Съюза на

СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ 
СИЛАТА шнишка обтдина трябва да 

се доведе до край. разцви 
жената гтреди три години 
инициатува за обединяване 

коопера-

погоди
на са постигнати забележи.

, Цреди
всичко организациите на Со 
циалиотическия 
действували

от-
Едиц от главните акценти 

и в уводното изложение на 
досегашния председател 
ОК на ССТН ИВАН МИТ- 
РОВ ИЧ, в програмата 
дейността ма Социалистиче- 
СКИЯ СЪЮЗ в 
период.
нията беше изтъкнато, 
занапред като се изхожда 
от основните стратегически 
пунктове на 
витие — на селокото стопан 
ство трябва да се посведи 
най-сериозно

произ-телни резултати.
на земеделските 
нии и ^Таламбас”.насъюз , са 

по посока на югославските ко
мунисти е задача номер ед. Досегашците резултати 

на този план, каза между 
другото Илич, ме задоволя 
ват и занапред ще е необхо 

че димо да се положат много 
по-голем-и и по-сериозни уси 
лия за нейното поеуопяваие. 

нашето раз НОВИНА СТАНКОВИЧ 0т 
Бабушница говори за орга
низационното укрепване на 

внимание. В ССТН, .като все повече се 
дава път на секционното 
действуваме на Социалисти
ческия съюз. Сретем Стой- 
кович от с. Щърбовац остро

критикува нелоялната конкуренция из
между земеделските кооперации и ООСТ 
..Таламбас". като подчерта, че занапред 
би трябвало да се тръси отговорност 
за такива прояви. АЛЕКСАНДЪР ВИ.
ДАНОВИЧ, от Бабушница изтъкна, че 
з общината съществуват .условия за по
вече и по-качествена селскостопанска 
продукция, обаче в момента поради ела 
ба организираност и раздребненост, не 
се постигат желаните оезултати.

осъществяване на 
по стопанска

зазадачите 
стабилизация, 

внедряване и укрепване на 
делегатоката система 
нататъшно задълбочаване 
самоуправителните 
етически

но.
Социалистическият съю3 

като обединяващ фронт на 
всички

предстоящия 
както и в разискваи ПО- обществено-полити- 

чески сили, въ» всяка сре
да, и непрекъснато тРябва 
да действува с цел тези ме 
роприятия да се претворяват 
в живота. Естествено, за 
успешно водене на тази ак
ция е необходим единен, 
дееспособен, кадрово добре 
подготвен ССТН.

В Бабушнишка община, 
както беше изтъкнато на 
заседанието, в тази насока 
са постигнати добри резул
тати, но остава да се напра
ви още много, за да може 
с по-бързи крачки да се 
върви напред.

Съществуващият напо
следък недоимък на някои 
стоки като прах за пране, 
олио и др., както и граж 
данин да се бори за повече 
икономиц. за по-висока про 
изводителност на работното 
си място а с политическо 
действуване в местната об 
тпност и другаде — за пре
махване на потребителска
та" треска, която отвреме— 
навреме захваща нас^ление-

на
социали 

отношения въ'в 
пори на живота.всички

Голям брой 
граждани —

трудещи се и 
ГГТН - членове на 
1наи-пряко са вклщче 
в работата на 

моуправителни структури. 
Само като

този смисъл в изиокването 
си председателят на Общин 
ската акупщина 
Илич подчерта

АЛЕКСАНДЪР ВИ 
ДАНОВИЧ е роден в 
Бабушница 1940 годи
на. Завършил е селско 
стопански^ институт- 

Работи в земедлеката 
кооперация „Будуч. 
ност" като главен аг
роном. Член на СК е 
от 1968 година.

А. Впданович е акуи 
вей обществено полити 
тически деец. Досега е 
бил избиран на редица 
отговорни длъжности, 
а понастоящем е член 
на ОК на СКС в Ба 
бушпица, член на рабо 
тническия съвет и др. 

Делегат е в Междуоб 
ишнеката конференция 
на Социалисгаческия 
съюз и член на Пред 
седателсгвото й в Ниш.

ни всички са. Сташгмир 
че в Бабучленове на деле

гации на разни 
в и тел ни

самоупра.
организации 

действували 1 064
са

души. а 
са излъчен//в скутцините 

259 делегати.
През изтеклия период от 

една година, който беше на
ситен с големи ----
ки събития, членовете 

■ Социалистическия 
цяло са били на 
висота. И в

пол птиче с-
на

съюз из. 
достойна 

най-тежките 
минути, по време на смърт
та на др. Тито 
чпи. като с успех продължа 
ват Титовото дело.

На заседанието на Общинската 
ференцля тю Социалистическия 
Бабушница за

кон
те са отсто- съюз в

нов председател с .ман
дат от една година беше избран Алек
сандър Виданович, агроном : 
ската кооперация ..Будучмост”.СТОПАНСКАТА СТАБИЛН 

ЗАЦИЯ — ЗАДАЧА НОМЕР 
ЕДНО

в земедсл-

то. М. \.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

СТАШИЗАЩША II СНДБОШНЕТО 

ЛОСТОНННД ГРМНД
ш ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССТН В 

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА С ЕДНОГОДИШЕН МАН 
ДАТ Е ИЗБРАН МИРЧА СТОЯНОВ, ДИРЕКТОР 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В КЛИСУРА

литс области на живота. 
Според една малка статисти 
ка направена от Председа 
телството на ОК на ССТН, 
па 15 заседания па Предсе 
дателството са разгледани 
над 60 въпроси мз живота 
идейността ма трудещи се 
и гражданите, а на три за- 

ОК ма ССТН о'.<о

На 15 октомври 7.г. в Сур 
дулица се състоя заседание 
на Общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз, на което бе обсъден 
доклада за едногодишната 
работа на Общинската кон 
ференция след въвеждане 
на колективната работа 
и отговорност и едно
годишен мандат на предсе 
дател. Едновременно на дне 
вей ред се намериха втдгро 
сите зя състоянието и орга 
низираността по снабдяване
то на трудовите хора и грз 
ждаките с хранителношроми 
шлени и други стоки от ши 
рско потребление в общи
ната.

В доклада и уводното из 
ложение. което изнесе досе 
гашният председател 
па ССТН Д юбен Величков 
се отчете, че през изтеклия 
едногодишен период на 
лективча работа и отговор 
пост са постигнати добои О'» 
зултати въпоегки че не вси 
чки възможности са изтюл 
зувани докрай-

Постигнати са лоложители 
изменения ппи създаване па 
условия за укрепване на ро 
лята и влиянието на трудо освен че е положил усилия- 
витс хора и гражданите тзър за организациопио-го укре 
ху съдържанието на обт^е тщанс на ССТН разви твърде 
ственолтолитическите и сама богата дейност и в остана

управителни акции в много 
среди. Общинската организа 
ция на ССТН осъществи за 
дачите,
от ролята й върху основите 
на колективната работа и от 
говорност.

които произтичат
Ог заседа//ието на ОК на ССТНседания на 

ло 25 въпроси. Преди всич 
ко, разглеждан е общссгве 

план по икономическо
лметичеок 11^ съюз в оеъше 
ствяването ца икономическа 
та стабилизация, 
га и есенна сеитба, периоди 
чмото стопанисване па тру 
ловите организации м пр. С 
други думи. всички жмзне 

вуппосм. конто интсое 
гражданите н труле 

1п и те се са разгледани от 
събранията па избирателите 
п делегатските окупщипн, са 
моVпраш 1тели11те органи 
тела, до май-представител 
ните общински обществецо- 
иолитическп тела и Ръковод 
егва.

та конференция изтъкнаха, 
че освен обективни трудно 
сти, за липсата иа някои сто 
ки вината лежи и в неД° 
ста тъч н ата орга н Н31 граност
иа организациите на сдруже 
ния труд задължени да спа 
бдя ват населението о опре 
делени видове стоки. При 

•рова се прие конкре
тно предложение коя ор
ганизация за кон стоки е 
задължена да ги доставя- на 
гражданите и че тези свои 
задължения трябва да изпъл. 
няват.

пият
развитие иа общината, рол пролетна
ята на делегациите ма само 
управител/ ште орга п I «запии 
и общности в делегатоката 
скупщинска система в об 
шината задачите на Соцна

1111
су ват

Мирча Стоянов с 
роден през 1936 годи 
на в Драинци. Осно 
в//о училите е заи/.р 
шил в Клисура, а гим 
//азия в Босилеград. Пе 
да го ги ч'(с ката академия 
с завършил във Вра 
ня.

Дългогодишен е об

и

В пряка връзка със. снабдя 
паното е н производството 
на храна, относно засяването 
на есенниците. Социалисти.

съюз и останалите

на ОК
Отделно мяс*го чл проведе 

мото заседание ма ОК 
ССТН бе отделеую па въпро 

за снабдяването

иа
ществе/ш - политически 
деец. Член с //а Съю 
за па комунистите ог 
1959 годи//а. Отличен 
0 с Ордена на труда 
със сребърен венец и 
носител е на Петосеп 
темврийска награда иа 
ОС Сурдулица.

Сега е директор //а 
основно

ко ческият
обществено-политически 
ли занапред ще Полагат осо 
беии грижи за по-гол ям а сел 
с което пан ска' продукция 
за самозадоволяване, с раз- 

сел|0костопанокн сго 
иа общината, като пя

насите
гражданите с основни храни 
тел Iю-вкусови и промишлени 
стоки. Сурдулишка община

си

М. Стоянов исъщо изпадна в затруднено 
положение в снабдяването с 
дефицитни стоки за широко 
I ютреблемие. Снабдя ването 
понастоящем се върши чрез 
списъци.:Но това е само вре 
менна мерка.

Делегатите на Общинска

През едногодишния пери
од Социалистическият съюз*

лични
ки
ло.

учцдище .„Иво 
Лола Рибар” в Клису

V СТ. н.ра.
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Ь^!^ДД^Д^а^Равлен>|е
БОСИЛЕГРАД

ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ 

КООРДИНАТОРИ НА 

АКТИВНОСТТАо* 5Ш
Обшествслнте съвети в общината трябва да обоз- 
печават координиране и консултация между Реша. 
ващнте фактори в самоуправителната общеечве. 

на структура.

те и самоуираш гтел I ште. об 
ш пости, ооигеетвши органи 
зацин н граждаиш, които цс 
са членов.о на съиегнте, а ко- 
гато се разглежда 
от техен

Отговораште 061 цшюкм о р 
гааги и професионалната слу 
жба 31 организация, 
участвува в работата на съ 
вета са длъжни да оказват 
пачощ ц да дадат ^потреу 
Ш1те матери^ш за работа на 
съвета.

Всеки съвет от членовете 
избира председател на съ»е

За по-нататъшното демо 
кратизиране на обществени- 

творческоотношения, 
подтикване развитието на со 
цналистическцте 
вгггелнц 
щественото влияние на соцн 
алнстнческата моцт в реша

те
въпрос Д||МИ/ ропг-Р«Дсамоупра- 

отновдеаитя и об Ш1Терос.

Дали ще спре производството 

на гумени нишки?
ване на съвместни, въпроси, 
от обществен интерес за 
осъществяване правата про
излизащи От Консиггуцмята 
и Закона, отговорността и за. 
дълженията на органите в 
обнтествено-пошгтиурските ор 
ганизации самоупраш пълни
лите II местни общности, в 
общината и нейните органи, 
делегатите на трите съвета 
на състоялото се през мина 
лата седмица заседание на 
Общинската скупщина в Бо 
силеград. приеха решение за 
формиране на общински об 
птествени съвети., като съв 
местна форма на демократи 
чна размяна на мнения вза 
имна консултация, координи 
рано сътрудничество и съг

която

ните нишки, които се кон. 
тролират от страна На Съюз 
пия институт по контрол на 
цените с дълги години бя
ха непроменени което не
минуемо доведе до проти
воречия на пазара и реал
ните дени, Такова несъотно 
шение неминуемо водеше 
до загуби, които от година 
на година нарастваха.

ЩЕ СЕ ПРЕКЪСНЕ ЛИ
ПРОИЗВОДСТВОТО?
Въз основа на всичко ка 

зано, може да се заключи, 
че трудовата единица , Гу
мени нишки” в момента се

нишки",Фабриката за гуме/ш нишки ,,Гумени 
която работи в рамките на ООСТ „Димитровград ’) е 
основана на 26 юни 1959 година, с цел икономически 
неразвитата комуна да се ..изтегли" от неразвитите.

Програмата па производството на основаната фаб 
ри ка предвиждаше — производство на тл. „голи" и 
„облечени" гумени нишки. Важно предусловие за откри
ване на споменатата фабрика е било. че в Югославия 
и на Балканите «е съществува друга фабрика рт то

та.

Участшщи в работата на 
съветите са Общинската ску 
шцина 06111 ествецо лтол! ггач е 
ските 
налната 
на Южноморавската. между 
общинска общност в Леско 
вац, кшгто делегират по е. 
дин делегат, който участ 
вува в работата, по въЩРОсн 
от тяхната дейност.

Обществените съвети ще 
работят според програмата 
за работа която ще примат 
е началото, а на заседания 
та председателствув а предсе 
дателят на съвета.

организации, Регло 
стопанска камара

зи вид.

В началото е било пред
видено, че фабриката ще 
произвежда 60 тона „голи" 
и по-малко ..облечени” ни
шки. Производството залоч-

за производство на гумени 
мишки не бе вложен нито 
един динар!
Сегашната технология е 
твърде остаряла (от преди 
втората световна война), та 
ка че изостаналостта бе не
минуема. Фабриката за про 
изводство на същите в Ди 
митровград продължаваше 
да „работи” по старите ме
тоди както в самото начало.

Разбира се, това доведе 
дотам, че разликите между 
производителя (ООСТ „Ди
митровград") на гумени ни 
шки и купувачите станаха 
огромни. И така последната 
инвестиционна програма от 
май т.г., от която с право 
се очакваше много, бе спря 
на поради .недостиг на ва
лутни средства, с помощта 
на които трябваше да бъдат 
купени нови машини. 
ЗАГРИЖАВАЩО ПОЛОЖЕ 

НИЕ

ласуване на становищата на 
всички участвуващи в рабо 
тата и обтттествените съвети.

Обществените съвети 
общината своята 
ще осъществяват като част 
от делегатската система в об 

Те са демократ ич

нало с две машини, но на
бързо бе купена още една. 
И така все до 196з година, 
когато бе изграден и новият 
цех.

в
функция надигра в едно наистина 

твърде неудобно положение 
и затова с право мнозина 
питат: ,_ДА ЛИ ТРЯБВА 
ДА ПРЕКЪСНЕМ С ПРОИЗ 
РОДСТВОТО НА ГУМЕНИ 
НИШКИ"? Ситуацията, как- 
вато е в момента, неминуе
мо води в тази насока.

Но, колко е и дали изоб

цтината. 
ни органи, ковето ще разгле 
ждат всички въпроси и ще 
обезпечават 
влияние на обществено-поли 
тическиге

С много ентусиазъм и се
беотрицание на всички зае
ти. бе приета технологията 
и бе увеличено производ
ството, така че от първите 
60, производството нарасна 
на 260 тона нишки, което 
всъщност представлява и 
днешната продукция, а с то 
ва и максималната използва 
емост на съществуващите 
мощности. Реализацията на 
производството не представ
ляваше и не представлява 
проблем, понеже гумените 
нишки се търсят в цялата 
страна, така че потребители 
никога не оа липсвали.

ИЗВЪРШЕН И РЕБАЛАНС 
НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

демократично

организации в 
донасяне на предложения в 
общината й ттте обезпечават 
обществен контрол за про 
веждане на приетите пред 
ложення.

Обществените общински 
съвети, в осъществяване на 
своята функция, ттте разгле 
ждат принципните въпроси 
свързани с приетата полита 
ка и ще подготвяват прави 
Ла и съвместни актове само 
управителни споразумения и 
обществени договори, ще 
раздвижват инициативи по 
всички въпроси от обттт ин 
терес, както и контролират 
провеждането в практика 
приетите решения и предло 
жения.

За сега са формирани сле 
дните общински обтпестве- 
ни съвети.

— Обществен съвет по об 
щесшено-политическа систе

Делегатите на трите съве 
та, на сътттото заседание 
приеха предложението и за 
ребаланса на общинския бю 
джет, който от 28 743 000 ди 
нара
29 743 000 динара, 
увеличението на разходите 
за поддържане на общинска 
та сграда и разходите в ня 
кои обществено-политически 
организации които финансц 
ра общината от свря бюД 
жет.

що е разумно да се закрие 
единствената фабрика, от 
такъв вид на Балканите? Нч 
ма ли решение за изход от 
това положение, с което спо
менатият

от

се увеличил на
следствие

колектив се сре
ща от основаването си до 
днес)?

За съжаление, досега не 
е постигнато шйсакво спора 
зумение между потребители 
те и ООСТ „Дтштровград” 
от Димитровград, — крето 
трябва да се обосновава 
ху увеличението на 
ните цени, понеже 
та цена напълно е неиконо 
мнческа. Какво по.нататък?

Д. п. т. п.

С най-големн проблеми 
трудовата единица . Нишки” 
се сренгна през седемдесетте 
години, кога-ро бяха увели
чени цените

Всеобщата наша промиш
леност, която ползува гуме
ните нишки естествено, въР 
веш^ под крак с развитието 

световната

Да добавим и това, че ос 
тават неразпределени 359 250 
динара.

ВЪР
продажна основните 

суровини за производство на 
„голи нишки които изцяло 
се внасят. Цените на гуме

на сегашна-технология, 
обаче за разлика от тях за 
разширяванеМ. Янев мощностите

Заоеданм на управителни* 

републиканския фонд за
отбор на 

резерви
ланските организации в Ди
митровградска община. Ре 
шено бе, че на Фонда

стопанските орга 
низации от Димитровградска 
община ще бъдат отделени 
о милиона динара, за тази 
и още 5 м. д. през 1981 го 
дина.

ма.
— Обществен съвет по об 

тествано планиране и общ е 
ствено.икономически отно
шения.

— Обществен оъвет по пла 
ниране и комунално-жшшш 
ни въпроси.

Всеки от формираните съ 
вети ттте работи според свои 
те задължения, а за своята 
работа са отуоворни 
органа или организацията 
която ш е делегирала!.

В работата на съветите 
право на участие имат и 
делегати от организациите 
на сдружения труд местни

за резерви на

На 17 октомври в Димит 
ровград се състоя заседание 
на Управителния отбор на 
републиканския фонд за 
резерви на стопанските ор 
ганизации в Социалистиче
ска република Сърбия. На 
заседанието членовете се за 
познаха с работата на дими 
тровградското стопанство и 
активностите в провеждане 
то на стабилизационните ме 
роприятия, както и с изго 
изготвянето на средносроч- 
ния развоен план на общи

ната за период 1981 — 1985 
година.

От страна на председателя 
на Управителния отбор 
ДРУгаря, ДЖОРДЖЕ ЯНКО 
БИЧ и директор на фонда 
другаря ТОМИСЛАВ БОГО 
ЕВИЧ. бе оценено, че вло 
жените усилия за развитие 
то на димитровградското 
стопанство са дали добри ре 
зултати, но че и в предстоя 
щия развоен

телството, че Димитровград 
ска община се числи към 
граничните и недостаъчно 
развити общини. Бе изтъкна 
то че в тази насока е необ 
ходима
мощ на общността с цел по 
нататъшното 
витае на общината и 
доляване на неразвитостта.

Имайки пред 
посочени Факти, Управител 
мият отбор на Фонда прие 
молбата на съшия, която се 
отнася до резервите на сто -

Да споменем че по време 
на пребиваването си в Ди 
митровград членовете на Уп 
равителния отбор посетиха 
овцефермата на ..Сточар" в 
Липинско

континуирана по-

пред успешно раз
прео

поле и произвол 
хали на конфекциявид всички отвените

„Свобода".период тряб 
да продължи инуезивно 

то развитие с оглед обстоя
ва

Т. Петров
СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО 24 ОКТОМВРИ 1980
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КАК ДО 

ПЛАНА
, 40 ГОДИНИ ОТ ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗАГРЕБ 
КТШГРЕСИЕНАНЖП СЪС ЗНАЧЕНИЕТ0 СИ НАДМИНА ВСИЧКИ ДОТОГАВАШНИ

ьм средата на миналата година — воотато 
започна първата по-сернозна подготовка за 

следващия средносрочеи план (1981—1985)

вия . Условията от тогава толкова 
че като главна задача сега се налага 
но развитие, защото условията 
станаха твърде динамични.

се . промениха, 
стабил- 

дсйствителмо

Тази динамика 
че едвам неотдавна, на 
места, да се констатира: 
приет до края на годината 
бива да бъде списък

За подготовката иа този средносрочеи план 
характерно е и че .право ,на публичност’' (йахю 
н преди в подобни положения) получи предло
жението до края на годината да се приемат само 
минимумите за плана, а при това подписниците 
да поемат задължението главните договори да съ
гласуват по-късно.

ни и доведе в положение, 
най_меритормите за това, 

планът трябва; да бъде 
и в никой случай не

на желания.

Въпрочем, до началото 
една република съчинила

на този месец само 
основен документ

своето развитие (срокът бе ноември миналата го
дина). а също така не се знае ннто болшинството 
планове на организациите на сдружения труд. Пла
нът обаче, трябва да се приеме, защото — 
изтъква Съюзният изпълнителен съвет, противно, 
то би значило, че не сме в състояние 
перспективата за изход от сегашните трудности.

за

кал1 о
да открием

Остава все пък (за някои) дилемата — дали 
оез главните договорености (за общественото въз
производство, иконолшческите отношения с чуж
бина. за по.ускореното развитие на недостатъчно 
развитите) тРябза да се приема планът?

А дилема не би трябвало да има; средно. 
срочннят план, който поправо изтича бе отлична 
поука как не трябва да се работи. Сега с право 
се посочва, че този план е бил мощен , генератор 
на инфлацията”, и това благодарение най-много на 
обстоятелството че някои твърде важни договори
са приети едвам във втората половина на осъщес
твяването му. А къща без основи очевидно нщо 
в но-благоприятни условия не би устояла по.добре.

Затова като главен въпрос се налага — как 
да се дойде до комплектен план?

ОтхвъРДяме като безпорен въпросът за вре
мето. Сигурно по-добре би оило ако имаме една 
година време, а не два и половина месеца. Но, 
огромната работа за която по-широката обществе
ност още няма ло-подбраиа представа, вече с за
вършена. Остава, следователно завършната обра
ботка и самоуправителното, договорно извличане 
на задачите от анализите, които предлагат профе
сионалните органи и институтите. А за това — 
при условие всички заинтересовани да изразят 
максимум воля, но и разбирателство за съвмест
ните интереси — са достатъчни и два и половина 
месеца. -

Но, тук вече започва отговорът па въпроса 
— как да се стигне до комплектен план. Ако се
има пред вид че главната цел: да се отстои върху 
политиката на икономическата стабилизация, тогава 

ясно че не бива да се планира нищо, което ще 
обезценява тази политика. Това е генералната по
литика, цифрите лесно ще се впишат.

Да се впишат да, но да ое съгласуват 
Особено не е лесно да се съгласуват разните пък 
и различните интереси. Но и тук изглежда е не
обходимо да се внесе повече светлина, и открито 
да се каже, че този интерес не е икономически, 
обществено и исторически не е реален, никак не 
може да бъде и самоуправителен интерес

е

НС.

СРЕЩА НА МЕТАЛИЦИТЕНИтО
които се стремят към раз-равноправен с онези, 

витието «а страната върху основите на самоунра- 
вителното сдружаване на тРУДа и средствата.

Когато открито, -и вече тук яа драга, се спра] 
интересите, които теглят към автаркия 
стрида*йе и отчуждаване на дохода от работника, 
интересите които до.Л<ъсно стават бент срещу са
моуправителното сдружаване и свързващ, тогава

няма

В Люблянски .Литосгрой”, след предварителните сърев/говання в конто уча
ствувала повече от 500 хиляди работници представители на металиците от всички 
републики и автономни области, се съревноваваха три дни в 12 дисциплини. По този

адмиии-

начин югославските металици ознаменуваха своя празник, 10 октомври, в спомен на 
цепя когато младият металоработник носил Броз преди седемдесет годиш/, се е за- 
членил в Съюза иа ковашките работници на Хърватско и Словения-

(Снимка от: Драган Ариглер)
интереси и отношения наистина

Още повече, ко.
основните
да бъде гРУДно да се съгласуват, 
гато основната , линия" вече се знае-
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Зяпипаний което със значението си напииина всички
дотогавашни конгреси на ЮНП

ча значението от издавало ла партийни яссг- 
пиции други материали, коего ррна.то^ - 
можиосг на партията да раап иР^а ^ 
влияние в класата и народа, ^ 
мрежата ма симнатизоритс и революционните 
и антифашистките борци чъооще.

местни, околийски и сжръжиц конференции, 
всички тези конференции мини- 

общото число ма тотаваш- 
чл елово. Отделно качество

д-р икш Дамянович
•рака чс крез 
ла четвъртина от
пито партийни л||11_п
ма Петата .конференция, както това е подчер
тал Тито в оценката на пойното значение, 
било тъишо в обстоятелството, че била резул
тат „и изява на вончтеи теои други мпогоброи- 
нн конференции, че била подготвяна отдолу 
с: участието на всички чл е йода на партията .

40-та годишнина огВ навечерието на 
Петата национална конференция нодгтвеиа 
е книга на документите, приети на това за.

шш създадени във връзка с иодго-седание
товката му. ь този орой поместваме широк»» 
изводи от предговора за тази киша, в които 
се говори за значението /та становищата, при
ети на петата национална конференция

доклад Тито посветил голямо 
комунистите средВ своя

внимание па работата на 
младежта, укрепването на организацията 
СКОЮ и на ндголото претворяване в

_ антифашистко младежко движение. 
СКОЮ гледа не само като на помощ
на партията и незаменим „резервоар 

нови партийни членове

на

на .масово
'Гой наСъдържанието и характерът па до куме а 

тиуе на петата конференция са определени, 
от една страна, от обстоятелството» че конфе 
ренцнята се провеждала шест годшш 
четвъртата конференция на юкн, п «което о 
още по-важцо, дванадесет годшш след после, 
дння. н коеуо е още но.важнр, дванадесет го
диш! след последния, т.е. четвъртия конгрес 
на партията. Това била една от причините, 
че ръководството на партията, специално ьи 
то, се определят за провеждане На конгрес 
на партията н в този смисъл вече започнали 
подготвоката обаче по заповед па Колиш- 
терна изменшш това решение и това засе
дание нарекли конференция- Именно, серио
зността на обстановката пред която се нада
рила партията, необходимостта от по-дълбок 
анализ на пътя. който дотогава издишала в 
своето развитие, както и потребата от опре
деляне на задачите пред коицо стояли кому
нистите и цялото революционно и всички на- 
щюналноосвободитешш движения в страната, 
изисквали за всичко това да се даде оценка, 
приемат решения и вземат становища с ав
торитета на. най-висшия партиен форум, т.е. 
от конгрес. Това особено изисквал трундият 
път, който Партията минала в своето дотога
вашно развитие, отделно кризата в която се 
озовала
дини, когато се намирала и пред опасността 
да бъде разпусната от страна на Коминтерна, 
но която тя успешно пребродила, изправяйки 
ое сега пред перспективата нд. непосредствена 
революционна развръзка. Всичко това налага
ло ориентировка да се свика конгрес на пар
тията, пък за тази цел била извършена под
готовка на членовете и конципирани докла
дите.

Тези факти ведно определили и дейността 
на партийното ръководство, специално на Ти
то, който бил и организатор на целокупната 
работа на Конференцията, т.е. на изработката 
на нейната програма и подготовката на ос
таналите доклади, след това провеждането на 
предходните национални, областни и други 
конференции с избиране на делегати все до 
намиране на място за нейното провеждане 
и осигуряване на успешното пристигане и на
станяване на делегатите. Тито, като генерален 
секретар на партията е открил конференция
та, изтъкнал нейното значение, специално об
стоятелството, че тя се провежда с така гол
ям брой делегати които представлявали пар
тийните организации от всички области на 
Югославия и че същата се провежда със зна
нието и одобрението на Комунистите ския ин
тернационал. Това ведно било доказателство, 
че ЮКП излизала от фазата на недоверието, 
което към нея дотогава изявило ръководство 
то на Коминтерна, навлизала във фазата на 
надделяане кризата на нейната позиция в 
Коминтерна. Тито, също така предложил и 
всички делови тела на конференцията.

По обема и всеобхватността на подготов 
ката, по броя и съдържанието на докладите 
и особено по броя на участниците. Петата 

конференция на ЮКП представлява едно от 
най-значителните събития в дотогавашното 
развитие на ЮКП. С изключение на Първия 
и Втория конгрес на партията, които се състо 
яли в периода на нейното легално действува
ме тази Конференция със своите над стоти
на делегати далеч надминала всички други 
конференции и конгреси на партията, прове
дени в двадесетгодишния период на «ейно- 

, то нелегално развитие.
Нейното значение произтичало и от 

факта, че и предшествувани всички нацио
нални и областни конференции, т.е. на Сър
бия, Словения Босна и Херцеговина, Черна 
гора, Хърватско Далмация, Македония, Вой- 
водина както и областната конференция на 
Косово и Метохия, а на всички тези конфе
ренции съпто така предшествувани стотици

Подготовката па Петата «конференция, 
същевременно била и една от пий-зпачител- 

задачл, с конто по това време се зами
на сила
за рокрутация паСКОЮ с младежкото движение гледа 

сила на революцията и осво
бодителните борби. Също така в доклада 
било подчертано значението па включване.

неймитс форуми

пите
ма вал Носии Броз Тито, кацо генерален се

на партията. На тузи работи Тито

след по на 
като на основнакрета р

се посветил веднага след завръщането си от
1940 година.Москва през средата на март 

където се намирал па разговори в ръквод- 
ството на Комунистическия интернационал.

на жените в партията и 
както и значението от работата сред жените 
въобще, чисто активизиране било толкова ло- 
исобходимо, колкото се приближавала военна.

Тито съшо така се застъпил за 
организационната структура

то

В Титовия доклад, който същевременно 
и главен доклад на Конферснцп- 

ЮКП
та опасност.бил уводен

ята, било представено развитието па 
в последното десетилетие цц нейното съще
ствуване л е определена нейната линия във 
всички сектори па работа в борбата в създа
дените условия- Във връзка с това били опре

де изграждане и а 
и дал предложение партийиатд организация 
на Косово и Метохия да се отдели от партий
ната организация на Черна гора, да се учреди 

областна организация и директ 
ЦК на ЮКП. Това предлржение

като отделна
но свърже с 
изхождало и от ясното съблюДаване на на~

слецифичнос т и
делени п становищата но отношение на ос
новните въпроси, каквито са: отбрана 
страната от фашистката опасност, отношение 
на партията и класата или по-точно па револ 
юционното движение и народа, при кое го 
напредничавата класа може да изиграе рол
ята на хегемон в обществото само ако се 
застъпва за решаване на всички прогресивни 
задачи на своята 
собствени задачи и позиции определя въз ос
нова на
на всички други обществени класи в дадено 
общество и международна обстановка.

на
ционалните и историческите
на отделните краища, което комунистическо.

движение трябва да зачита, 
не иска да бъле изтиснато от средището на 
събитията.

доко.ткотоГО

партийната
работа и политиката на ЮКП Тито подчер
тал и в своето заключително изложение, след 
почти двудневни изчерпателни разисквания 
върху неговия доклад, в които взели участие 
25 делегати (8 представители на националните 
и областните организации, главно секретари 
и още 17 делегати). Наблягайки Върху орга
низационното заздравяване на паотня.га 
укрепване на отговорността на всички нейни 
членове и Ръководни органи, Ти-ро подчерта
ва че отговорността за работата и успеха на 
партията .днес на нас пада”, с което осъжда 
опита за прехвърляне на отговорността върху 
Горкич II предишното РЪКОВОДСТВО, 
правели някои делегати в своите изложения- 
Също така той се опълчил срещу страха от 
увеличение броя на членовете 
членовете трябва да се ценят и приемат в 
партпята„според делата, а_не според думите”.

ДВЕ ГЛЕДИЩА ЗА ОПАСНОСТТА ОТ 
ФАШИЗМА

Най-важните .моменти наако и своитеепоха, т.е.

анализа за положението и интересав течение на няколко предходни го-

Тази позиция, преди всичко, включва.
къ-ч Фашизма, към тОтали-ла ясно становище 

тарните сили на Оста, как се е говорело то.
както се казва в доклада —

и
гава, които 
дръзко и брутално „налагат 
малките европейски народи"...

волята си на 
Съшо така би

ло анализирано държанието на господствува. 
щите
клика, както я нарича Тито, която „не поз
на националните интереси; тя е анационал-

своята

класи относно на капиталистическата
което

тя продава независимос-цга на 
страна само ако е убедена, че завоевателят 
ще защищава нейните завоевателски интере
си”. Противоположно па такава политика на 
господствуващите гарнитури, Тиуо изтъква 
как „народите на Югославия не щат фаши
зъм

и а
но считал че

не щат тоталитарна система, не щат да 
станат роби на германската и италианската 
финансова олигархия, както никога не цокаха 
да се помирят с полуколониалната зависи
мост, която им наложили таканареченнте за
падни демокрации след първата империали
стическа война”. В съгласие с такава оценка 
на обстановката Тито прави обзор на процеса 
на оопособяване и консолидация на 
които същата през последните години нзвъР- 

при което най-много се спрял върху 
периода от 1937 година след идване на ново
то Ръководство начело на партията.

Със стратегическата 
кои концепции

ориентировка, с ня- 
33 съществените въпроси на 

революционната борба и оценката 
дународнлте отношения 
тически

на меж.
и с известни теоре. 

становища в Тлтовия доклад както 
ив някои други документи На Петата конфе
ренция започнали по-ясно 
в основата си 
световно

партията, Да се очертават 
двете линии в тогавашното 

комунистическо движение.шила.

Тези линии, преди всичко, 
по отношение на фашизма. Докато

се изразявали
съдър

жанието на гледтцата на Коминтерна в пръв 
план изтъквало обстоятелството за сключения 
пакт между Съветския съюз и Третия райх 
и във връзка с това Втората световна вой-' 
на, която вече била започнала, оценило като 
подчертано империалистическо. пък 
си е с това

С оглед на характера на доклада Ти
то се спира и въху всички останали области 
на работата, без оглед че с това се занима
вали и другите доклади. При това особено 
се стреми да се видят слабостите, проблеми
те да се разглеждат критически, та да се из. 
намират най-добри решения и комунистите 
същевременно да се оапособяват за саимостоя- 
телно действуване.

в съгла-
и насочили комунистическото 

движение към класова конфронтация 
'пролетариата и буржоазията, 
ята, която произтичала

между 
дотогава линп-

териали на ЮКП, а коятГб^Г^^а'и 
в политиката на КП на Китай както и на 
някои други (наистина индивидуални гледи
ща), и нататък задържала гледишаха си (в 
което поддържала становищата на Седашя 
конгрес на Коминтерна) че фашизмът е глав
ната

Като твърде значителен уюпех. кой го 
ЮКП постигнала в своето политическо разви
тие особено през последните няколко 
Тито изтъкнал бързото

години, 
и правилно реагиране

на партията специално на 
ските събития, което укрепвало 
торитет и доверието на народа в нейната по
литика. За постигане

външнополитиче.
нейния ав.

контрареволюционна сила, 
но не само един от шшериалистттческнте 
тивници, но и най-голямата 
летариата и придобивките 
ската революция. От тази първична разлика 

(На 3-та стр.)

на политическа самосто. и следовател- 
про

опасност на про- 
на социалиста де

ятелност на ЮКП и нейното претворяване 
във все по-значмтелеи фактор в политически
те събития в страната, Тито изтъкнал 
бата от борба

потре. 
Ръководствона партийното
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води в партията — пад нисшите от страна 
на виошите инстанции, ,,НО ЧРЕЗ членовете 
на партията, които чрез ръководните орга. 
ни на СКОЮ с убеждение и своя авторитет 
провеждат партийната линия".

произтичали и .някои други, от които особено 
“рес«еТ0НаИЗТЪк'

вал^онтидунтет, 'ашиВпо.точиоЧреафир\шрал'1 
се една от съществените Марксови Р 
пролетариатът своята 
.ща изведе зад гърба 
дайрки от себе, 
всред обществото 
Или

кла.

тези че 
революция не може 

на обществото, изхож- 
от своите интереси

ЖЕНИТЕ ВОЙСКАТА, КОНСПИРАЦИЯТА 
ЧЕРВЕНАТА ПОМОЩно само

в .патицата на обществото 
по.точио това била афирмация па 

щ по-ясното Марксово становище когато 
подчертавал, че ;не може деволюшита ,а
извгтт! паРТията, революцията може да 
извърши само народът”. С други думи
раоотничеоката ’ - ну '

Вида Томшич в своя доклад изнесла ис
торията принципния характер и значението 
на женския въпрос в революционната бор- 
оа. Изтъквайки че този въпрос е възникнал 
с появата на частната собственост, тя изло
жила отделните видове, в които се манифе
стира женското

класа
роля в обществото, в 
ба може

своята авангардна 
Революционната бор-

нитепегитрАиоИЗПЪЛШ1 сгшо ако изх°жда от интересите, на народа ако се застъпва и
защищава неговите жизнени интереш кои. 
гтпви10ГаВа1т1ИЯ Конк'Ретен случай на Ю.го- 
бпян= Реда ВСИЧКО- се и изявявали в от- 
Р 3 На независимостта от фашистко 

11 в борбата против дефетизма и 
капитуланството На реакционния 
пред натиска, отделно фашисткия

клрДЕл°вият ДОКЛАД НЕ Е ЗАПАЗЕН, ни...

движение в условията на 
капитализма с анализ на онези женски ис
кания, които пролетариатът трябва да 
с програма на своята борба. Това са, преди 
всичко, ..исканията, отнасящи се до майчин
ството:

внесе

пълна защита на майката, 
и под второ, исканията по 
равноправието ма жената в обществото. Тре
то, исканията от икономическото 
четвърто политическите исквания

децата 
отношение на

естество и 
за равно

правно участие на жените в политиката, из. 
оирателните права и тлг.”.

релси м 
от чуж.

Митар Бакич бил докладчик за работа 
на партията във войската, който писал заед
но с Владимир Попович и с Ти това помощ. 
И в този доклад било изтъкнато принципно
то значение ,иа работата на комунистите във 
войската, позовавайки се на становищата на 
тория конгрес на Комунистическия интер

национал. в които било поставено че пар
тия на работническата класа може да бъде 
само тя и тогава, когато отхвърли буржо
азната теория за таканаречената 
на войската и 
войската

Карделовият 
обстановка и доклад за политическата

международните 
не е запазен. Неговото 
рактер могат

отношения 
съдържание и ха- 

да се съзрат само от записа. 
отделни делегати, 

въпросите, с които са се зани
мавали както и въз основа 
лемгаса,
Моша Пияде

ните разисквания иа 
анализа на I) I

на известна по.
'която се водила между него и 

във връзка със структурата 
на доклада, а върху което Кардел 
по-обширно

неутралност 
развие широка работа оред 

която е съставена от работници и 
селяни в униформа. Следователно, работата 
във войската ие е ндкоя специална линия 
но е част от генералната линия, която е тол
кова по-значителна колкото към 
доолижавала 
на Бакичевото 
докладът само

се спрял
в своето завършно изложение, 

моша Пияде възразил на Кардел 
турата на доклада, което от 
Кардел считал за

Другарят Тито 1952, лри досеще 
нието на сградата в Дубрава. в която 
се състояла Петата национална конфе 
ренция на ЮКП

на струк- 
своя страна 

положително качество, 
защото както казва, отстъпил от страната се 

военната опасност. В началото 
изложение. Тито изтъкнал че 

е политически, а .организа 
—ЯТ ВЪП^С Не тРетиРа поради спе-шюлни причини , очевидно по причина на 
конспирация и че за това ЦК на ЮКП ше 
издаде отделни напътствия

известния
схематически подход, стремейки се линията 
на партията да изложи Обаче, тежестта в този доклад е върху ама- 

лиза на стачковите акции на_рабогническата 
класа от средата на 30-те години и борбата 
за- единство на синдикалното движение. -

В състйв на синдкалната политика, за ко- 
застълила Петата конференция и бор

бата на ЮКП за единство на синдикалното 
движение значително място получили активи-

КОМИ-
които

с цел да се превъз
могне известният елитизъм и сектанство. ко
ето имплицирали тези таканарсчени активи 
на работническото единство. Ориентировка- 
та Към създане на комитети на работниче
ското единство съветвал Коминторн, за кое
то осведомил Едвард Кардел в изложението 
си във връзка със синдикалния доклад.

Докладчик за проблемите на агитация
та и пропагандата бил Борис Кидрич, кой го 
в последния момент, няколко дни пред Кон
ференцията. бил определен да превземе този 
доклад от Милован Джшгас който до тогава 
работил върху него. с оглед иа това, че 
Джилас бил определен да изнесе доклад за 
националния въпрос. В доклада за агитаци
ята и пропагандата се разглеждат два ос
новни въпроса: идеологическата и теорети
ческата работа при стремежа на партията 
да издига идеологическото равнище на 
своите членове и да ги оснособява за револ- 
нионна борба и във връзка с това въпроса 
на издателската дейност.

Доклад на ЮКП и въпроса за работата 
сред младежта изнесъл Иво Лола Рибар. 13 
доклада тежестта била върху анализа на 
реорганизацията ма СКОЮ ц неговото пре
образяваме в революционно ядро на масово 
младежко антифашистко и марксистки ори 
елтиратю движение. С подчертаването, че 
«Съюзът па комунистическата младеж да 
бъде МАСОВА организация а не партия на 
младите и да бъде в пълен смисъл иа ду
мата НЕЗАВИСИМ и същевременно да бъде 
ОСИГУРЕНО ПАРТИЙНО РЪКОВОДЕНЕ В 
НЕГО", Рибар обяснил в какво се състои 
лривидността иа тази противоположност ме
жду независимостта на младежката органи
зация и ръководенето иа партията в нея. 
Рибар, именно, изсуквал че смисълът на 
това партийно ръководене е в това, че съ
щото ме се осъществява по пъд-я иа .,бюро- 
кратскя наредби" пити та Да кратко се Ръко-

в развитието,
анализ на нейните политически 
и държание във всяко конкретно 
ние в което се намирала и в която кому
нистите политически са действували и бо
рили се тези години и непосредствено в на
вечерието на Конференцията.

чрез 
становища

положе-

ято се Павле Пап изнесъл доклад за конегшра-
и техниката. Той инак тогава ръко

водил с техниката на ЦК на ЮКП. В рамки, 
те на първата част, която се отнася до кон
спирацията. той пояснил няколко
задачи които с >-----
вия били подчертани 
лемите

циятаКак
самият

е могло да се утвърди, за което и 
Кардел в ютестни обстоятелства те на синдикалното единство, относно 

тетите на работническото единство 
трябвало да се създават

допълнително е давал изявления, 
доклад съчинил главно

той своя 
въз основа на сво

ите статии и някои други документи 
партията

актуални
оглед на тогавашните усло- 

и се отнасят до проб
на запазване на компрометираните 

кадри от арестуване и във връзка 
проблемите на

и а
които по това време били публи

кувани в „Пролетер", ,.Израз" ' и някои 
други партийни органи. Впрочем неговите* 
статии му послужили като основа за изло
жение на неговия доклад пред Конферен
цията. В Карделовия доклад както

с това за
тяхната нелегална работа и 

се намират квартири и 
води борба срещу провокаторите и ан- 

тнпартийиите елементи, да се развива бди
телността и при все по-голямото число на та- 
канаречените професионални

т-е. как даживот 
да се

може да
се заключи от частите на протокола, някои 
моменти на общата партийна линия, които 
били предадени в Титовия доклад, още по
вече са разработени. Така иа пример, ясно 
е разяснено защо ЮКП в тогавашната кои. 
стелация решително била против такамаре- 
чения революционен дефедозъм застъпва й- 
ки се за отбрана на независимостта на на
родите на Югославия а в интерес на пер
спективата на революцията и социализма. 
Специално било подчертацо значението ог 
създаване на съюз на работническата класа 
и селячеството. т.е. изтъкнато е значението 
от продължение на политиката на народ
ни я фронт и във връзка ,с това били ана
лизирани смисъла и характера на политиче
ските акции, които по това време все по. 
интензивно били водени в страната, ако се

Революционери.

В онази част иа доклада за техниката 
се разглежда проблемът за създаване на те
хнически апарат, работата на нелегалните пе
чатници, проблема по разпространение на 
нелегалната литература и т-н.

В доклада за народната помощ. Драган 
Павлович, който бил секретар на Централ
ния отбор на народната помощ на Югосла
вия също така се спрял върху историята на 
създаването на тази извън партийна 
запия, по която стон непосредствено в служ
ба иа пролетариата на тази организация от 
1ервсната помощ в Народната помощ, кое: 

то е направено в последните 2—3 години и 
в което се нзявпла широчината ,н още по-гол 
ямата масовост на тази организация в уни
сон с разширяване на нейните задачи и роля 
в революционната борба.

органи.

почне от антивоенните демонстрации до 
борбата против екологията и особено про
тив капитулантст^вого и реакционната по
литика на режима въобще.

СИНДИКАТЪТ, ПРОПАГАНДАТА, СКОЮ

Докладът за синдикалния въпрос, който 
Конференцията Александър Раиизнесъл пред 

кович ( а изготвила го заедно с него гру
па членове на синдикалната комисия, начело 
с Йосип Краш) подобно както и Титовият до
клад се занимава с целокупното развитие и 

синдикалното движениеспецифичноститс «а 
в Югославия още от мометтта па създава.

синдикати и вре- 
ЮКП (1919 година).

него на революционните 
мето на създаването на



4 Комунист
изтъкна че не «лмес 

обтцгствечо-ттолити че 
въпрос, за който не са 

Ако

савад

СЕГА Е ШИЛ ИА СЕ ИЗЛЪПНЯВАТ ЗАДАЧИТЕ
"** имаме ло-ста

твуза
ски комунисти.сп ГОВОРНИ
ло-ефикасно леоб/деогвеио-икоиомиче
ски проблеми чрез

институции

релхаваме
д- Што да ли шебилно обшествено-икономи 

особено

сти пестовния пазар и с-ьШвйремеи 
цо да опгшццаме доспсялн- 
те алултеги тР^бна лоисче 
да шпасямо, Но ограничава 

на вноса не може да се 
онези стоки, ко- 

от жизнен интерес

Изводи из изложението на д-р Душал Дра 
гоашац, секретар на Председателството па ЦК на 
СЮК, на заседанието на Градската конференции 
на СКХ Загреб посветено »ш актуалиите "Дей
но-политически и икономически въпроси но осъ
ществяване на стабилизация тя н задачите на Съ 
юза на комунистите.

Д-р ДУШАН ДРАГОСАВАЦ това как да сс опре и как
да се създаде обстановка в 

ИЗПРАВЕНИ ше пред до «която не само макар не с 
икономически такъв тел\«п, заицото това е 

очевидно невъзможно, имай 
ки в пред вид междуиород 
пата обстановка, да се за
пази сегашният стандарт, по 
ц занапред да го издигаме 
в унисон е целокупното раз 
питие производителността 
на труда и с по-рационално
то стопанисвано.

Проблемите заостри и па
ст,ответното н нерационално 
разпределение на национал
ния доход.
като че ли това разпреде 
лепне па националния до
ход е възможно н независи
мо от икономически ге за
конност. Но тя е обектив- 

нзложелшего но ирпсъствувата въ» »с>|- 
ко общество, така н в на
шето. и ако тУк не се пос
тавим така както трябва, 
проблеми настават.

Заради това рестрпкцмяш 
на инвестициите трябва да 
проведем без отсрочване, 

вни- по не можем петата да 
упростявамс до тази мярка 
п да кажем: всички пнвсс 
гпцин в извънстопаноките де 
йности трябва да се сирят 
или ггък оня който 
обезпечени средства 
да инвестира в каквото йе

натвуиацгите 
машата самоунравитс-ша лс 

система в основна
«развитие,ческо

ако инвестициите не са ра
ционални, ако строим фао 
рики бс-'< да водим сметка 
за енергията която ше ги 
движи и за суровините, кои. 
то ше преработва. Новият 

план трябва да

легатока 
та организация на сдружс- 

оргапето
пия труд в сложната 
низания, в делегатската об 
I плиска скупщина, града, 
републиката и федерацията, 
укрепвайки и занапред та- 

се увелича 
които ор

отнася и на
нто са
за 'трудещите се, граждани 
те, а не изискват големи су- 

както например са ле
карствата, проявете за пра
не и т.и., чмйтб недостиг 1Ш 
причини и иизестиа 
чсока вреда. Нашите ироти 
В1ИЩИ па това могат 
да се радват, рложили

по-големи средства ДО

средпоорочен 
бъде стабилизационен план, 
с който, между другото, цге 
се осъществят ло-стабилии 
стоково-'парични отношения 
и по-добро функциониране 
па пазара. Ако пазарът 
функционира нормално ше 
се увеличава лодмитяването 
корупцията, спекулите и 
т.и., въпреки всички админи 
стративии мерки. които 
црябва да бъдат по-ефикас- 
ни. но в премахването на 
различни отрицателни про
яви и когауо са най-сфикас

М11
зи система ше 

и исковете сватста сериозни 
проблеми. Ако уонешно не 
бихме ги решавали ще до
ведем под въпрос положите 
лното политическо настрое
ние. Точни са нашите оцен
ки че Югославия се намира 
между най-стабшшите стра 
ни в Европа, а и в света, 
но трябва да бъдем съзна
телни, че въдхл/ гази стабил 
пост, върху афирмацията на 
Югославия могат отР1ЩПте- 
лно да поелият нкономичес 
ките движения и съществу 

стопански проблеми,

Ръководства 
СК да решават тези 

системата.

полити ганизациите и
та на
проблеми извътт 
Ло този начин ше доведем 
под въпрос нашите семе?- 
)ти становигна и ще се от
клоним от направлението си.

само 
' би не

много
направят толкова големи 
лптнчсска вреда каквато па 
нравиха някои наши кадри. 
За такова поведение няма 

особено

но

Сега ни е най-важно все
ки комунисти да изпълнява 
своите задачи, а отделно да 
функционира делегатската 
система и върху тези зада
чи да развием колкото 
възможно ло-голямо идейно- 
политическо единство и то 
не само в Съюза на кому- 

в нашия най-
социалистически

Иоправдание, а 
прехвч.рлянето отговорност 
та от едни па друпи субек 

все пак е лесно 
утвъРДи кой с какво 

и за какво отго
Отнасяхме ти ваш отосе епи те ме могат да премах

нат причините.да се
е задължен 
паря. чие поведение <*, в уни 
сон с договорената

ващнте
ако не иревзимеме сериозни 
мерки за успешното пм ре 
шаване.

Започвайки 
с тази оиенка -на заседание 

Градската конферен- 
СКХ Загреб, д-р Ду- 

секретар

Посочвайки на края, че и 
в Съюза на комунистите 
има опортюцизъм и безот 
говор!юст, д-р Душал Драго

попити
пистите но 
широк 

фронт.
ка а чие не е.

Големи трудности пи съз 
тава вносът па съоръжения, 

някои изчис 
вече сега е по-гол- 

пад един милиард до- 
отношенис на ут- 

пла
Всички се

който спорел 
дявания 
ям с

то на 
ция на
шан Драгосаваи, 
на Председателството иа ЦК 
на СЮК предупреди, че все 
още не се разисква и не се 
взима достатъчно под 
мание сложността н сери
озността на международната 
икономическа и политичес
ка обстановка и че често 
се отнасяме като че ли в 
света и в световното сто
панство нищо се не е слу
чило а същевременно ико
номическите проблеми са се 
толкова натрупали, че са 
минали в ново качество и 
от нас търсят сериозни уси
лия за разрешаването им.

Очевидно — когато се сра 
вняваме със света — ние сме 
имали и все още имаме, -мно 
го динамично развитие, и 
това не само при ръста на 
стопанското развитие, но и 
при жизнения стандарт а 
отделно ако се сравняваме 
с останалите, в развитието 
на производствените общес 
твени отношения и в хума- 
низирането на обществото. 
Така на пример, последните 
десет години жизненият 
стандарт се е увеличавал с 
Ръст от 5,5 на сто. Когато 
това се изчисли вижда се че 
е повече от удвоено. Редки 
са страните с такова разви 
гие. Но в настоящата годи 
на сме изправени пред стаг 
ниране, дори и пред намал
яване на стандарта при ог 
делни категории на нашите 
граждани. Проблемът е в

БЕЛЕЖКА

СИЛАТА ДА П ЗАМИНЕзара по 
вт.рден 11 я тазгодишен 
тежен баланс. Неотдавнашните кадрови изменени# в Из- 

Скупщината на Словения 
Едни считаха.

за стабилизацията.изясняват 
а когато грябва нещо кон
кретно да се предприеме да 
сс. направи рестрикция 
инвестициите, на общото об 

съвместното

пълнигелния съвет на 
предизвикаха различни коментари.

за някакво „отклонение”, другитече суава въпрос 
вярваха, че това е — поставянето на прави лица

, 1.1

на съответни места:
Откъде ни предварителното съзнание ”че не. 

що не е в ред” когато някой ^отстъпва" а 
върви „нагоре”? Защо такова съмнение няма. ко
гато се правят кадрови изменени# в местната об
щност? Всяка приказка има свое начало, следова
телно и това явле/те. Траеше дълго и се създаде 
навик, че някой кога-ро влезне в ред на изборните 
функции на тях си и остава. Има множество при
мери в общините, а това се отнася и за висшите 
форуми, когато лица с ограничени способности и 
готовност за акция с години са живуркали на фун. 
кциите си. Сменените са редки а сменявани са, ка
кто народът казва — когато дарата надбие мяр
ката. При мнозина се вкорени схващането, че ня
кой Да бъде избран трябва да има някакав 
щитен белег. Народът съвсем

щсствемото и 
потребление,, тогава голямо 
е числото па онези, 
говорят, че при тя* всичко 

че те отдавна

има
може неконто

ка.
Сериозно сме 

пред нарушаването на сто
ково-паричните 
По едно време те са били 
саннранп чрез увеличаване
то ма чуждестранните 
дити и с по-големи емисии 
на пари, но това 
вс#ка Бационална мярка. Се 
га стоково-паричните 
шения са толкова нарушени, 
че трябва голямо напреже
ние съши те Да се съгласу
ват. Затова и сега, 
започваме изготвяването 
новия
от всички това трябва 
извлечем определени поуки 
и заключения л да се поста 
виме отговорно и реално.

В новия план 
тРябва да поставяме под въ 
прос политиката па инвести 
циите, общото и съвместното 
потребление а казал бих и 
личното и то в рамките на 
реалното.
вече да сс задължаваме в 
чужбина. С цел да покрие 
ме ръста иа цените на свс

сеизправени е в ред
отнасят съгласно с 
ятията иа 
стабилизация-

Когато обаче се касае за 
общото и съвместно потреб 
лепне, ме съществува бюд
жет или финансов план 
самоупраднтелна общност, 

който не може да се нама
ли и по-рационално да се 
запланува, от общината до 
федерацията.

Напоследък доста критиче 
ски. и с право говорим за

меропри 
I тконом ическатаотношения.

кре

панадмина

отно-

за.
рядко греши и в 

случая не би могло да се каже. че това схващане 
е без основа.

когато
на

Неотдавна един млад човек, който четири 
години е бил член на Секретариата на Покрайин- 
ската конференция на Съюза на социалистичес
ката младеж на Войводина, след изтичане 
дата е искал да се завърне в своя „Форум” в Нови 
Сад на работното си място, като графически ра- 
оогник оукъдсто е и дошъл. Отначало неговото 
решение действуваше несъществено, но той това 
и направи. Знаеше къде се връща, знаеше че ще 
има по-малък личен доход и определено работно 
време. Всичко знаеше и искаше. В пъРвите дни 
н Някои негови другари графически работници не 
бяха сигурни дали той все пак не се е отклонил!

Гакъв пример се повтори, когато неотдавна, 
още един млад човек, след два мандата, от Репуб
ликанската конференцн# на младежта на Сърбия 

своето работно място в мигровашкня 
” Р За техник Където беше преди избора на функцията.

средносрочен плам различни спечелени 
за които обществото 
материална 
същевременно с<г явяват ис
кове за нови, което не би 
могли да издържим да сме 
и по-богато общество.

Мнозина не сд достатъчно 
съзнателни и не виждат че 
за Югославия и за социали 
зма не е решаващо 
този
сграда или фабрика ще се 
построи няколко години по- 
рано или по-късно, от колко

права, 
няма 

компенсация, а
да

на ман-

сериозно

да ли
Понеже не може или друг лъг, ля коя

Комунист Тези двад,а млади човека И оше понякон
ношет.а’ та-,ПРеДВеСТ''ИЦ,‘ на новнте кадрови оТ- 

Т,С НОВП °™ошеш,я са — колективна, 
делиост ?. Г отговорност. Това което сега е поот. 
делност ше сТане нормално. Намираме 
това макар че няма 
зано има и
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да върви лесно. Искрено ка 
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на?а сДкамей1;аВЪса''вТра?™“,™ СЛеД уЧШ,ИШ
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На Издателски# съвет (редакцион 
ши отбор) «а всички издания на вест
ник „Комунист": д-р Антон Врагуша.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всичка издания на „Кому 
я*ст”: Велко Мшюданович.

Редажцжя на жадавнего в« ,ДСому- 
за Сърбия: Сало Кържжвац (гла

вен и отговорен редактор), д-р Живо 
ред Джорджевеч (заместник главен и

да останат 
и такива, които няма

към

българдеи, 
ски и русински език.

Излиза в петък.
С указ на преядевга па Републи

ката от 22 декември 1964 година. „Ко- 
муиист е отличен с Орден народно ос- 
мбождение. в с указ от 22 ддаевдари 
19/4 с Орден братство 
златен

«пговорви редактор), Бояна Ангупович, 
Валимяр бшиювп, Раогко Йовеггич 
Слободаи Кл#кжч, Михаело Ковач, Об
ред Ковал,
Сгмивиироавч

Председател на Издателския съвет 
иа Изданията на „Комунист” за 
Сърбни Мария Тодорович.

— чро.

На неотдавнашното заседание на Иентпа^ 
Ш1я комитет на СЮК бе разисквано за отговор^

------------------- Ж. Васнч

Ново Маркович, Зорицв
и Милеягив Вуксановнч.
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из ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД

МНОГОПРОБЛЕМИЗА РАЗРЕШАВАНЕ
За разрешаването

В БЕЛГРАД ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИ 
ЧЕСТВО МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЬ 
103 НА НР БЪЛГАРИЯ И КООПЕРАТИВНИЯ СЪЮЗ 
НА ЮГОСЛАВИЯ

Ч..5-.Г

на кому 
нално-бнтовнте проблеми 
града трябва да оказват 
странна помощи обществено 
политическите

си „назрели” за разрешава Солидна основа 

за бъдещо 

сътрудничество

Местната общност в Боси 
леград има изготвена прог
рама за работа за идващата 
година а в ход е и изготвява 
не на средносрочната про 
грама до 1985 година. Тази 
местна общност предвижда 
за следващата година да ас 
фалтира (пътя до квартал ,Ма 
гурка”, да се уреди мястото 
около пазара, предвижда се 
изграждане и разширение 
на пътя кд»м гробищата, и 
разширяване на пътя къ-м 
махала. Добри-дол. но за 
тези и още други комунал 
но-битови проблеми тряб
ват много повече средства 
а в момента местната общ 
пост разполага със 180 хил 
яд и динара.

Местната общност чес 
то пътд е Разглеждала и 
проблема във връзка със 
снабдяването на населението 
със стоки от първа необходи 
мост, с реконструкцията на 
електрическата .мрежа по 
.махалите, със снабдяването 
на града и някои махали с 
вода, хъК като градският 
водопровод още не е за до 
волил всички потреби в ме 
стната общност. Благоустроя 
ването на града е наболял 
прболем понеже се изграж 
да без план. което след то 
ва предизвиква затруднения 
при разрешаване на проб 
лемите.

в не.
УРЕЖДАНЕТО НА КАНА. 
ЛА — ИДНАТА ГОДИНА

За постигнатите резултати 
и за работата в бъдеше на 
тази най-голяма местна об 
птност в общината 
има и най-добри условия за 
работа, ии осведоми Стефан 
Савов, Председател на Съзе 
та на местната общност в 
Босилеград.

В течение 
каза Савов

все

организации и 
организациите на сдружениятруд.

Разположен на бреговете 
на река Драговищица, 
ето корито се г 

от близките 
потоци и красотите 
все още не се

която
в чи 

сливат води. 
планинските

които 
използуват-за

развитие на селския тури 
зъА1 обкържен с низки ба 
ири обраснали с богати го 
ри, Босилеград от година в 
година се разширява и ста 

все по-красиво и уютно 
градче. Днес в ^Босилеград 
има над 2600 жители и по 
вече 
Някога 
бдяваше от 
а днес в града работят над 
10 добре обзаведени мага 

с различни стоки. В 
града работят няколко 
панско производствени 
низации 
над

на тази година, 
местната общ

ност съвместно с общината 
направи път в дължина от 
5 км до махала Липа, 
то до сега беше отсечена 
от града. Остава след време 
същия да се разшири и по 
ложи настилка. Съшо така, 
продължи Савов, съвместно 
с местната общност от с. 
Белут 
с. Белут 
общност
ста „Коперляк” в 
от 800 метра.

Според програмата на ме 
стната общност в течание 

тази година е трябвало 
да се завърши бетониране 
на канали за напояване в 
Дължина от 7 км. но пора 
дл недостиг на средства, съ 
щото не е направено. Оста
ва тоя важен проблем в

Ш ПРОТОКОЛЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ 1981 
ДО 1985 ГОДИНА ПРЕДВИЖДА СТОКООБМЕН НА 
СТОЙНОСТ ОТ 36 МИЛИОНА ДОЛАРА

По локана на Кооператив 
пия съюз на Югославия в 
началото на месеца на три 
дневно посещение бе дсле 
гация на Централния коопе
ративен съюз от НР Бълга 
рия, оглавявана от Иван 
Пръмов, генерален дирек
тор на Дирекцията за меж
дународно икономическо сът 
рудиичество на Коопера
тивния съюз. След посеще
ние на някои селскостопан
ски райони във Войводи- 
на Смедерево и Сичево, в 
Белград е подписан прото
кол на сътрудничество ме 
жду Централния коопера
тивен съюз на НР Бълга
рия и Кооперативния съюз 
на Югославия. Протокола за 
сътрудничество са подписа 
ли председателите на ко
оперативните съвети на 
България и Югославия Иван 
Пръмов и Стоян Миленко. 
вич.

В протокола преди всич 
ко се изтъка необходимо
стта От проучаване на въз
можностите за кооперативно 
сътрудничество в растение
въдството и производството

КОЯ на стоки за широко потре
бление, преработката произ 
водството на хлебни изде
лия. фураж и концентрати, 
сътрудничество в областта 
на зеленчукопроизводството, 
механизираното прибиране 
на грозде слънчоглед и ,т.н. 
Според сегашните преценки 
стокоомбенът в този пери 
од би могъл да достигне 36 
милиона долара. В списъка 
са двадесетина селскосто
пански произведения. Двата 
кооперативни съюза са пое
ли задължението на своите 
външнотърговски коопера
тивни организации да ока
жат пълна подкрепа за сво
евременно изпълняване и 
постоянно разширяване на 
тази кооперативна сделка, 
която би се реализирала по 
системата на сключване на 
едногодишен търговски дого 
еор. а в рамките на петго
дишното споразумение.

За разширяването на сто 
кообмена биха могли да 
допринесат взаимните дос 
тавки н? селскостопански ма 
шини и оборудване органи 
зиране на изложби, разшир
яване на граничния оборот, 
организация на кооператив. 
ни седмици износ на стоки 
на коопериращите органи
зации на трети пазари и т.н. 
Освен това за развитие и 
задълбочаване на двустран
ното сътрудничество се пре
движда размяа на студийни 
делегации за по-близко за
познаване на живота и ра
ботата на кооперативните 
организации, участието въР 
XV принципа на пеципроци- 
тег на изложби, панаири и 
семинари; разширяване 
културните спортните и ос
танали връзки чрез обмен 
на печат, професионална ли
тература и друг ицформаци 
онеи материал от областта 
па кооперативното дело и 
т.н.

ва

от 500 домакинства, 
населението се сна

един магазин. направихме път към 
при което нашата
помогна до местно 

дължина
зина

сто
орга

оХп в които Работят 
800 работника, основно 

училище, в което всекиднев 
но се обучават над 350 уче
ника и Образователен цен
тър, с повече от 500( уче 
ника. В града заедно 
халите

на

с ма.
Добри дол. Липа, 

Преслап и новите квартали 
Магурка, Карапин-дол 
ги, хората ежедневно подо 
бряват ттловията за живот 
като премахват и разреша
ват жезненотрептящите ггроб 
леми. Почти всички улици 
в града са асфалтирани, из 
вършена е Реконструкция 
на електрическата мрежа, 
подобрено е снабдяването и 
прочие. Все пак има още мно 
го комунално-битови въпро

земеделието да разрешаваме 
в следващата година но за 
това ни е необходима помощ 
от организациите на сдруже 
-чия
понеже .местната общност не 
е в състояние сама да реа 
лизира акцията, а водата е 
толкова необходима за напо 
яване на полето.

и дру

Според думите на Савов 
в местната общност трябва 
да има юрист, който ще 
подпомага работата на съща
та, ззш ото много -въпроси 
остават неясни и заради 
това делегациите в .местни
те общности слабо действу 
ват.

труд и от общината,

УРБАНИЗИРАН ГРАД — 
И ЖЕЛАНИЕ И НУЖДА М. Янев

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

БОРНС ТОНЧЕВ: „БРАТСТВО" ЧЕТА ОТ ПЪРВИЯТ МУ БРОИ
— Питате идват ли при 

нас?! Синовете идват много 
често не мога да кажа. 
Те се договарят и всяка_дру 
га неделя някой ще дойде, 
да ни посети. Ута е много 
зает. Той е спортен съдия 
и всяка събота и неделя пъ 
тува в някой град с футбо 
листите за да съди на ма 
човете. Но намери време и 

за нас, родителите 
А през лятото идват всм 
чки. Тогава този двор се из 
лъяни с деца._ Е^р тези пи 
лета и прасета зарад тях от 
глеждам... Когато дойдат де 
цата за да има на какво да 
се радват...

Черним се ракийка от тъз 
годишното производство на 
Борис п слушам приказки 
за близко и далече!ю мина 
ло на Стрсзтвдировци и дру 
ги въпроси кои/го го вълну 
ват, Борис с жаден за пазго 
вор и умее в подробност 
да разказва за различни свои 
преживелици, за това какво 
му депата дишат и прочие.

— Чета , Братство" от 
му брой- Много се 

радвам когато в пс1Ч> нам е 
ря и но някой пед за на
шия край и нашето соло. 
Зная, че това ще прочетат 
и моите деца и все едно по 
л учил и са писмо от родния 
дом... Ще узнаят каквд сс 
тук работи...

ТЗака с<? разделихме с на

шия стар читател и сътРУ 
дник, пенсионера Борис Тон 
чев от Стрезимировци, чо 
века който живее с любо 
към своя роден край 
своите деца...

Нашият събеседник е Борис Тончев пенсионер от 
Стрезимировци. Посетихме го тези дни само зарад то 

че често пъти пгащ нл редакцията като 
материали за писане от Клисурскид

предлага 
край - Да ви го

ва, вта
ипредставим...

когато се чуваше детски 
смях из махалите. Сега има 
ме ток, хубав път, и във 
всяка кътца вода, но няма 
ги децата... Еуо и старата 
сграда на училището рухна. 
Не сме добри домакини не 
умеем да поддържаме онова 
което имам, което е създаде
но струд и може да се ползу 
ва още много години...

Така започнахме разгово
ра с пенсионера Борис, С 
човека който с мъка прие
ма всичко онова, ко 
върви добре Той се интере 
сува не. само за напредъка 
на неговото село СтРезими- 
ровци. 
во става в 
сура. Паля.

Борис е роден през 1912 
година в село Стрезимиров 

До 1963 година е рабо 
тил в Скопския „Бетон”, ка 

строителен работник. В 
земетресението е контузован 

това пенсиониран.. 
край- В годи

Б. Николов

ии.

то

и след 
Обича своя 
ните които прекара като лен 
сиоиер в селото се случиха 
и най-важните сбития. Се 

се електрифицира, по 
асфалтира

на

лото
лучи вода и

Във всички тези акции 
и Борис. От 

редакцията
акция

път.
взе участие 
неговите писма

ето не

узнаваше кога една
и кога е време за Прц подписването на Про 

гокола взаимно е изтъкнато, 
че той представлява само 
основа за бъдещето сътруд
ничество а че към него 
трябва да последват отделни 
анекси
•крегио сътрудничество ме
жду кооперативните съюзи 
•на България и републЛкан- 
ските. относно областните 
кооперативни съюзи и съот 
петните ОСТ от Югославия.

започва 
тържество. Интересува го как 

Грозиатов]щ, Клидвора на Борис 
откъдето имя хубав поглед 
към планината ВъРтОн и це 

клисурски край. Въпре 
това че той тук живее 

само със съпругата си в на 
възраст те актив

Седим в
Неговите близки са съ*Д0 

така важна тема • сигурно 
най-важна в неговия живот. 
Той има давам а синове — 

и Ута. Димитър

луя
К и договори за кон-

Димитър 
е лекар, а Ута, гимназиален 

И двамата работят 
Трите му 

живеят в Бел

първияпреднала 
но работят и лоддъРЖ-ат и- 

В двора се виждат учител, 
във Власотшщи.мота.

крави, прасета и много коко дъщери 
град, Ниш и Леоковац. Бо 
рис има единадесет внуци 
и внучки и едпа правиучка.. 
Както той казва . достатъчно 
за радост”.

пакшки.

— Мъчно ми е — казва 
Борис
закри в нашето село. Пре 

беше по-хубаво

че училището се
(, .Задруга”)Ь. Тончевди години
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СТАБИЛИЗАЦИЯТА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

СъобщениеКАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ПЕСТЕНЕ
икоиомичеока стабилизация в 

че ще се купуват 
цай-исобходимитс учс

допълнително и доби 
обучение. Лри топа.

„Мост"
които

Икономическата стаб1 шмаа 
ция, като най-важна задача 
на всеки наш трудов кол ок 
тив и трудещ се в борбата 
за успешно по-нататъшно 
развитие на нашето обпцест 
во.в основно училище „Геор 
ш Димитров" в Босилеград 
съзнателно се схваща и осъ 
ществява. Активността на тРУ 
довия колектив в това учи 
лншс по основните стабилн 
зационни насоки се разгъР 

според. приетата итоогра 
ма и досега даде задоволя 
вадил црзултатп.

— За нас като възпитател 
но.образователна оргатп »за- 
цня, която .подготвя най-мла 
дите за съзнателни членове 
на нашето самоугграВ1 ггелно 
социалистическо общество 
— казва Лазар Сталгенков, 
директор на училището — 
твърде важно е да отстоим 
в изпълняването на една тол 
кова съществена обществе 
на задача, каквато е иконо
мическата стабилизация- За 
това нашият действителен 
принос в общите стремежи 
за засилване на нашето сто 
ланство се изразява чрез 
качеството на обучението и 
пестенето относно оационал 
ното ползуване на общест
вен ите средства.

В боештеградокото основно 
училшце казват, че уапехът 
на учениците на края на та 
зи учебна година пте има 
оцте една димензия'- той ще 
бъде мерило за вживяваме 
то на преподавателите и уче 
ниците в целите на стабилн 
зационната политика. Изхож 
дайки от това становище 
преподавателите са решили 
да увеличат личните си уси 
лия за качествено реализи 
ране на учебната програма 
и останалите образователно - 
възпитателни цели на основ 
ното училите. Обезателно 
те се реализира запланува 
ното число часове по редо

. тю, РЕДАКЦИЯТА на списание
па кандидатите,

записанои-ьчпо
шс се настои всеки час да 
бъде организиран добре под 

ма!кшмалпо да се 
сред

ен} се работи мри пъ-» 
пай-добра тР^ДОва 

минимален

само
бий помагала н материали. 
Съ-игатолно се употребяват 
нагледните средства, увелича 
на се грижата за училиш- 

израоходват

обръща внимание 
имат намерение да 
пия Творчерски конкурс 
разкази, ловели, есета, научни и публицис
тични статии и нр„ че КРАЙНИЯТ СРОК 
ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ГВО 
РБИ Е 30 ОКТОМВРИ 1980 Г.

участвуват на традициоп 
със стихотворения,

готвен, 
ползуват нагледните 
ства, 
можно п пя инвентар, 

се само необходимите коли 
материал и. Обучен ние 

то заточва ,в Н часа така 
че се иконом гюла значите;! 
по количество дъроа. Кога

сдисциплина 
брой отсъствия и на препо
давателите и па учештщите. 
Само така ще со постигне

чества

успех, който ще оправдае ма 
термалните оредства и оста 
палите усилия па общество 
ю за обезпечаване па соли 
дни условия за школуване 
на мдядпте поколения.

На плана «на пестенето н 
рационалното 
на обществените 
също се предприемат кои.кре 
тни мерки. В програмата по

то вече става дума за икомо 
трябваттта мпк в отоплението 

да нзгъкпом. че и основно 
училище „Георги Димитров” 
в Босилеград се е приобщи 
ло към акция тп на просввт 
1ШТе ведомства за .увеличе
ние на зимната ваканция.

Пратките трябва да бъдат изпратени 
до Издателство „Братство” — за Творчес- 

награден конкурс па сп. „Мосг .

РЕДАКЦИЯТА НА СП. „МОСТ”
кия

използуване
средства

М. Александров

КЛИСУРА

Библиотеката изпълнява функцията си
тател в Клисура е стоматоло 

Стаменко Христов. Той 
и лостаянен-

че нямаме доста 
селско-стопанска лите гът

е най-редавек 
в Клисура.

МИРЧО ЕВТОВ: ..Читатели ще имаме, ако им 
жим хубави чешва...

с в 1ова 
тъчно 
ратура.

— Най-ДобъР читател?
— За сега най-лобъР чи

предло.

сго да се води борба да 
се откриват и според техни 
те склонности да им се 
предлагат съответни книги. 
За нашата библиотека мо 
же да се каже. че има XV 
бави книги, но трябва брояг 
им постоянно да . се увели 
чава...

Кой най-много чете кни

Народният университет 
от Сурд улица години народ 
поддържа библиотека в се
ло Клисура. Библиотеката 
разполага с около 6 000 йени 
ги на български и съ.рб.охъР 
ватоки език. Тя има пла 
тен библиотекар. Това е 
другарят Мирчо Евтов, би. 
вш учител. От две годи 
ни насам е библиотекар 
в Клисура и освен с книга 
та активно се занимава с 
обществено-политическа рабо 
та. В момента с и предсе 
дател на местната общност 
ь село Кострошевци..

— Мога да кажа, че от 
криването на библиотеката 
в Клисура създаде интерес 
за книгата всред население 
то... По рано хората не са 
могли да намерят добра кни 
га. За читателите, трябва про

Б. Н.

ги?
— Засега все още нал-до 

бри читатели са учениците. 
Те ползват книгите от бнб 
лиотеката като лектпра, ко 
ято им е нужна за учили 
щето... През лятото най-ак
тивни читатели са ученици 
цитг от средните училища.

А селяните имат ли ннте 
рее за книгата?

— Имаме и такива чига 
тели но. те са от е твърде 
.малко. Може би причината Мирчо Евтов

БРАННО ЧОПИЧ гребен на Гър.меч, като се напъваше в напу
каните камъни и се закачаше на ниските и 
гъсти търнаци. В началото на 
склон той още веднъж се огледа къ-м своята 
чука. покрита с белезникав пушек, който ба
вно се разнасяше, след това опипа изстина-

планинския

СВАДА В ПЛАНИНАТА
лата си глава и отряза ясно и сърдито:

— Задигнаха ми шапката, .милата им май
ка! Сега как

(ОТКЪС ОТ ..ПРЕЖИВЕЛИЦИТЕ НА НИКОЛЕТИНА БУРСАЧ")
ще ходя гологлав, има да ми

се смеят хората.
На изоставената чукаКАТО атакуваха от две страни, от Сан. 

ски мост и от Босанска крупа и като настъ
пваха едни Към други и по опасното подгръ- 
мечко шосе, изобилствуващо със завои и хен. 
деци, германците и легионерите все повече 
стесняваха отвора на пътя, щрез който насе
лението на гърмечките села се измъкваше в 
планината (Бяха първите сухи и студени фе- 
руароки дни, през втората седмица От 
Въртата офанзива). Най-сетне 
на шосето се задържа свободен проход ши
рок около седем.осем километра, денем об
стрелян от авияцията, а нощем обезпокояван 
с по някоя граната от планинската артилерия. 
През него тУк-там, в двете посоки, се ,промък 
ваха селяни предпазливи и плахи като 
зайци, някои закъснели — в последния мо
мент прехвърляха в Гърмеч семействата! си, 
докато други, въпреки опасността, се връщаха 
обратно в селата за да вдигнат от къщите 
си още нещо от своя имот, забравено-пътови-я 
път в голямата бързина и бъркотия- 

След тридневно затишие, като 
подкрепление при зори неприятелят 
тръгна напред, разби «и отхвръли слабите

шосето. Сега всички села бяхд окончателно 
отрязани от Гръмеч планина. Двадесет хиляди 
бежанци и две партизански бригади: Втора 
и Пета, останаха откъснати в безводната и 
дива планина, скована от февруарския 
студ и задъ,рстена с голям сняг.

Команди ръ т Н икол етина

една след друга
избухнаха още две мини. Николетина 
сърдито и презрително.

— Тю, не
пл ю

ги е срам за един човек 
толкова сили да изхабят. Хем знаят, че горе 
не ги чака Червената армия.

Ядосан на разточителните германци, нл 
самия себе си за изгубената шапка и на соб
ствената си рота, която беше тръгнала в не
известна посока (..само това ми липсваше!”). 
Николетина тръгна наслука през горист рил 
неравномерно покрит със сняг, изпод който 
се подаваха тъмните стъбла и коренища на 
съборени^ прогнили дървета. Скоро след това 
той се солъска с една уопоредна пътечка и 
застана, изненадан и уплашен.

— Какво

сух

последен от
стъпи от Беиаковац. Като псуваше наред 
бите. легията минохвъргачките и собствения 
си началник, който беше наредил ротата да 
отстъпи, той по собствена инициатива 
на на задимената от минни експлозии

шва.чет.
почти три дена

оста.
чука

над шосето и неговата част още дълго време 
чуваше след себе си редките и къси редове 
на „збройовката' която той беше 
един загинал картечар. Николовият 
Иовица, ранен

взел от
съсед

на три-четири места от пар
четата на една малка мина, куцаше 
ката на колоната

има, си втрещил
да не идва легията — сопна се Николетина. 

ище недошъл на себе си от страха 
янинът замъкна да отговори нещо,
«лещените му очи си личеше, че той все 
или четш*Т0Я ГОЛОГЛав мом^ За домобранец

сев опаш.
м час по час се озърташе 

като се чудеше и оплакваше:
Ех майко мила, будала човек. Ще 

си загуби главата! Какви ли ги няма по тоя 
свят. 1ой пгял да ми спре германците тая 
паплач. Зарежи тая работа, Ниджо. брате — 
ибк!

сея
но по ИЗ.

получи
отново

— Хайде,- пар
тизански части, като ги бършеше от ниските 
чукари с картечен и минохвъргачен огън и 
вече към пладне двете колони се 
около село Бенаковац

не се плаши аз съм от Вто
ра краинска, от Джуриновата бригада 
мзнците издъниха ,като волаграда Не'ви. 
Дл Л^ЪЯе Да минават наши? — мърморе.

като глеЛаше намусено мно. жеството дири по плиткия сняг.

Когато немските 
самата чука и го напипаха с 
и почти зашеметен от 
зиите Николетина

стрелци стигнаха под 
- мини, оглушелият 

ударите на екдало- 
се оттегли към близкия

срещнаха 
и напълно овладяха
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новото
Звонци,

училище в 
което население

то от този край с гор- 
нарече

красавица”, наскоро пте при 
е.\ге своите пръгави и вее е 
ли жители. Радост ще изпъ 
лни сърцата на преподавате 
лите, \^ченицихр и останали 
те жители от Дерекула. В 
светлите и комфортни учеб
ни стан ще потече нов 
ннчеоки живот- На 
го проблеми веднаж 
наш е казано „сбогом”.

Под външната си хубост 
това съвременно здание оба 
че крие сооствени-ге .си <недо

ЛИЦЕТО и ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

ДВЕ ЛИЦА т ЗВ0НСК0Т0 УЧИЛИЩЕДОСТ .дерекулска

статъии. Те ще представля 
ват- немалък проблем в оа 
оотата на основно училище 
„Братство” в Звонци. В 
ност, за новото училище в 
това село могат да се разка 
жат
тгдюречиц. разказа. Едип за 
голе.\ште усилия на общест 
вото да се обезпечат добри 
условия за школуване

младите поколения и друга 
— за скъпото нерационално 
и нефункционално строене. 
Но да.^загючнем откачалото.съшуче-

мно.
зави ПЪРВИЯТ РАЗКАЗ

два, за съжаление ,про
— В новото учнлшце има 

ме такива условия за рабо 
та,, за каквито някога може 
хме .^алю да мечтаем — каз 
ва директорката на училище 
то Тодорка Сотирова. — 
Това ли изпълнява ,с радост

на

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА 
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ОРГАНИЗАЦИЯ

и гордост, и 1Ш задължава 
да работим много повече и 
.много по-добре.

Това е хубавата истина за 
новата училищна сграда, за 
чието изграждане са израз 
ходвани 13 милиона динара. 
Учебните стаи са комфорт 
ни оборудени със съвреме- 

ннвентар, коридорите

Плодотворна дейност 
на фериалците

Фериадният съюз в Сурду 
лишка 
вен
конференция на Съюза 
социалистическата 
Движението на 
Червеният кръст 
изследователи и прочие.

Една от най-числените ор 
ганизации безспорно е фери 
алците от Сурдулица орга- 
шинската организация на ФС 
ция е запознаване, развитие 
делени в 20 фериални дру 
жини. Под девиза: „Запоз 
най отечеството си за да 
го обичаш повече” — фери 
алците от Сурдулица орга
низираха походи, трудови ак 
ции, излети и прочие. Осно 
вната нишка, която пронизва 
дейността на тази организа 
ция е запознаване, развитие 
и задълбочване на революЦЦ 
онните традиции.

Между по-забележителни 
те акции проведени от фг 
риалния съюз в общината 
са походите „По следите н& 
Бранения партизански отр
яд „Си.ма Погарчевич” по 
ходът на. фериалците от Юго 
славия под название „По Ти 
товите партизански пътеки

и следите на освободителите 
на Вальево” и пр.

Фериалният съюз в Сур
дулица организира за своите 
членове летуване и зимуза 
не в съдействие с организа 
цията по туризъм ,Власи 
натурс”. За отбелязване е 
организараното посещение 
на „Цветния дом”. Белград. 
Вальево. Земун и Скопие в 
което участвуваха 4 хиляди 
млади.

Следва да се изтъкне, че 
фериалците от Сурдулица 
участвуваха и на републи
канските срещи, походи, 
събори и срещи на пионери
те. Също така трябва да се 
изтъкне, че това е една от 
първите обществени орга 
низации 
кове на ССМ в която бе 
внедрена колективната рабо

община е колекти 
член на Общинската

нен
— хубави и просторни усло 
вията за поддържане на хл

на
младеж.

гораните
младите гиената извъредни, учениче 

ският
обзаведен. Освен 
закуска ще подучат и пре 
подавателите. Стадата 
отоплява чрез 
парно отопление. Има и за
ла за културна дейност.

И още едно бисерно ка. 
-мънче в юбилейната мозац 
ка на училището — Септем
врийска награда на общи 
на Бабушница за уапешна 
досегашна дейност в образо 
вателно 'Възпитателното дело.

Новата училищт сграда 
и Септемврийската награда
безспорно са подаръци • 2.0 
стойни за видния юбилей — 
110 години успешна дейност 
на училището.

Новата училищна сградастол най-съвременно 
учениците в неподходящи помещения 

на интерната. Истинският 
проблем обаче е свързан с 
парното отопление. В този 
край дървата ,са цяло богат 
ство, но парата, която ще

лята е малка и затова е свъР 
зана със залата за културна 
дейност. Когато наскоро сел 

ската библиотека мине 
в новото училище. един 
клас гРябва да работи след 
обед. Има мненмя, че ако 
проектът бе. съзнателно на
правен за същите пари е 
могло да се направи ограда, 
в която да има и физкултур 
на зала.

И така .дерекулската кра 
савица” продължава да пле 
нява с красотата си, но тО- 
ва скъпо здание е готово за 
„операция” преди да е упо 
требено. Поставя се обаче 
въпрос кой и как трябва да 
лекува безотговорността на 
някои отговорни хора, кой
то са допринели инвестиции 
те и в ерата на икономиче 
ската стабилизация да пред 
ставляват ,огншцем на про 
леми.

се
оистема на

загрява помещенията в учи 
лището ще произвежда 
нефт! Просто неразумна по 
стъпки на пректанта.

— Няколко пъти тъР°их 
ме котларшшата да се при 
способи и на твърдо гориво 
— изтъква Сотирова, — но 
това остана без оезултат. Се 
г?. -за нефт са ни /нужни 
400 000
кова получаваме за годиш 
■ни материални разходи.

Осдеи това, повече от по 
метенията предзначени за 
кабинети са пРеУредени в 
учебни стаи, понеже запла 
нуваният им брой не задо 
волява нуждите. Проблеми 
е имало и във връзка .с уче 
ничеокия стол — закусвал

колективни чле

динара, а ние т°лта и отговорност.
С досегашната си дейност 

Фериалният съюз показа, че 
ако се „напипа” интересът 
на младите, ако се съгласу 
ват дейностите и се създа
де желаната атмосфера — 
дейността наистина може да 
бъде плодотворна и полезна.

ВТОРЯТ РАЗКАЗ

Новото училище в Звонци 
е предадено на употреба нл 
6 септември — Деня на ос 
вобождението на този коай 
тю учениците все още учагСт. Н. К. Георгиев

— А нашата войска къде е? — запита 
снаха, румена и черноока, с пепел

Като си пое дъД с облекчение, селяни
нът побърза да отговори:

— Не съм брат, не съм, 
дал. Тъкмо бях тРъгнал да прекося шосето, 
пък виж каква беля.

Николетина научи от него, че наолизо 
на голямата затулена горска поляна се нами
ра един от. многобройните бежански лагери 

нататък заедно с него, като 
се надяваше, че и неговата рота е тРъгнала 
в тая посока.

Едва се изкатериха по стръмния гре
бен, посипан със сняг а пред тях, измежду 

прави борове, се откри обширно

— Вземи другарю, Яж!
— Не ща! — навъсено отсече Николети, 

на като извърна глава от чинията, а в ус
тата му почнаха да се събират слюнки. Не 
беше ял от вчера преди пладне.

— Вземай, вземай и яж! — примирите
лно го убеждаваше бабата, като слагаше чи
нията па дърнера до него.

— Да ти опустее качамакът. Занес го до
лу па шосето па тях, те сигурно са ти по
мили от нашата войска.

Бабата опря работата ои и лъжицата й 
падна в тенджерата. Изненадана и засегната, 
тя бавно вдигна очи към войника.

— Ех С1ПЖО, недей така. Те ни зачерни 
ха„ а ти — занеси и обед. Та аз ли съм най- 
лошата под Гърмоч?

— Тогава защо ни ругаеш? Не ни стигат 
германците, ами и ти отгоре — избягали сме. 
До той късмет, да съм и сега в Бенаковац.

Бабата наведе глава над тенджерата и 
почна да под смърча:

— Не ви укрепвам синко дотегна 
мъката, пък ти изведнъж... И туй дожив
ях — партизанин да не иака да поеме от ръ
ката ми шепа качалтк, сякаш съм отровна.

Като хълцаше тихо, бабата почна да бърше 
насълзените си очи, а и Николетина се умъл 
ча и се загледа в чинията с качамака нацупе 
но като виновен после я взе в коленете си 
и полека започна да яде.

Бабата още дълго бърса зачервените си 
очи, подклажда огъня и загрижело приказва 
с децата, а когато едни новодошли съобщиха 
на Николетина, че ротата му се намира при 
бенковачкия склад, тя влезе в колибата и 
се в-ьрна оттам с нова личка шапка.

дошлата 
в русите си коси.

— Къде ще е! Избягала! — разяри се 
баба Тривуиа. — Ние година и половина ги 
хранихме и поихме, а те — избягали, па ги 
Тривуно, скитай на стари години из гората.

Николетина настръхна.
— Хайде, старо я слез ти доле ,на шо

сето, па да видим как хвърчи перушина. Гъм.

ВИЖ-

и затова тръгна
жи от гадове.

— Тогава защо почнахте, като не би
ва?! — согша се бабата на Николетина. Вие 
ще воювате с десет държави.!

— А ти бабо, щеше ли Да се оставиш 
спокойно да те колят в къщата до печката? 
— навъсено изръмжа Николетина.

— Ако мислех да се оставям нямаше да 
се блъскам сега из Гърмеч — отсече бабата.

^ От другата страна на огъня весело 
обади едно детте:

— Бабо бабо. виж: един козел се качи 
колиба.!

Бабата сърдито скочи и като ои излива
ше всичкия 
гони от
ка, като го псуваше па 
върна при огъня, поправи кърпата на

малко по-любезпо запита Не

високите и
и полутъмно плато, което кипеше и въздър
жано бучеше от народ и добитък. Пред мно- 
гобройните колиби от елови клони горяха ог
ньове, заобиколени от деца и зиморничави 
старци. Овци и кози кръстосваха лагера като 
гризяха елови клончета и надничаха в коли
бите, докато конете и воловете кротуваха, 

изпрегяатите коли. Отдясно меж- 
се губеше изровен, кален и чер

се

вързани за на нашатаду Д7,рветата 
горски лъг.

Николетина и селянинът седнаха на ед- 
повалено дърво до първия огън, из кой

то къ реше тенджера с качамак. Още не 
бяха свили по една цигара от едро паряза- 

домашен тютюн отнякъде пристигна до
ба-

ми
яд па козела, започна да 

колибата и да го бие с една пръч- 
брада. Когато се 

главата

го
но

си и сега вече 
колетима:

— Къде ги е шапката, момче? Щс
ния
макинята висока и М7,ршава държелива 
бичка, забрадена със синя шамия- ти

НиколстИ- изстине главата.
— К'/>де ли? Остана при швабитс! — про. 

Николетина като търсеше из джобо-
Като изгледа неприветливо 

на, тя се обърна към неговия спътник:
— Какво стана, кум Перо, не ходи ли в 

село?
мълви
вете си изостанали патрони.

Бабата даде на внучетата си пдиица кач.
изпод вежди Николе. 

след това и тенджерата, оипа кача-
— Какво ти село кума Тривуно, оста

ви се! — угрижено отвърна селянинът. В 
село вече не може да се ходи. Германците 
са затворили цялото шосе.

амак, после погледна 
тина, а
мак в една нащърбена чиния И му я подаде
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ДЕРЕКУЛСКА СПОРТНА ЕСЕН „

е ЗВОНЦИ ОШЕ ЕДНА „ЕРМА
" Формирайте» на футболен

клуб
и единственият организиран 

във физическата кул 
Дерекулът има дълги 

и в други агюрто 
резултати

■г.’Л’. 4 А- V* • ' . '

1ЙЧ

Т
"ЧчЧ4

‘4 *

спорт//а т»//а маса, обаче не е първият/ОПИСЪТ
— спортове, в Които младежите от 

забележителни Р®-
Защо сташират 

стрелба и плува//ето 
Зшлщп к окол/пцч- 
зултат*1?

Б Знопдп ,неотдавна о ФоР 
футболен отбор , ДР

села постигнаха почин
тура.
тра/цчции 
не. Значителни 
е постигало основното учи 
лище подготвяйки учени 
нитс па различни фиякулту 

Звои.

слорт. За сариов 
достчтъчне с тоя 

■ността на почина 
но говори фактът. че .<ер 
ма" е оформил и :та ней«а- 
та бъдепга дейност нте се 

обтцествено.

мирен
ма", Който вече се сьстезл 

в една от групите на 
иоцМ1мекдта футболна диви 

и ЬаЬушшща. Въпреки 
чс , ирма и първите три 
кръга не спечели пито една 

младите спортни еп 
тулмасти и любителите 
футбола от този Край очи 

отбор има

ва
манифестации, 

отбор 
триктратен (по г>сд) 

шампион, отбори 
стрелба и

грижи целиях 
политически и 
ж и вот и а 
ш ата

рил
ският

опи мо тенис пастопански 
Звонци. Скути и 

па клуба е учредена на 
принцип, Пред

маса е 
обшински 
Тс по спортна 
плуване няколко пт/ги са

вторите места в със 
тези

точка,\ делегатокм 
седателстпото работи върху 

колективната

па .зае."‘'V
Н-.V принципите на 

работа.
ма ли
тезаиидта. 
спортисти са 
повече селски спортни олип

тат. че техният 
добри перешактиви и ршшп 
тиецо и масовизирането 
пайлюпуляршцг спорт.

■х ,,’Т* >' -Г1' Много отръководство и ог 
председател с ед участвували вговорпост 

нстодипген мандат е лекарят 
Георги Костов, секретар — 

ма вемедслска 
кооперация „Ерма” Бо 

Таков п касиер Нико 
коо

на

4; ниади.
Е;шаОТБОР ЗА ЦЯЛ ДЕРЕКУЛ директорът от обективните при 

за това е отливът на 
м-ного

та чини
младежта от село. Нр 
по-голям ,виновник" с ела 
6 ат а материална основа. И. 
менно. основното училище 
не разполага с физкултурна 

терени, а

ДИМИТРОВГРАД жко
ла Йосифов. Освен това

новоформира
През 

сети леги и 
едно от централните места в 
забавния живот па младе
жите от Звопци и останали 
те дерокулски села. Орга 
пизпрци са многобройпи тур 
ипри гю малъ'к футбол но 
повод па държавните праз 
шщи, сроиш между съств 
ви ат салата, приятелски 
мачове с граничарите от гра 
личната застава. Главен ор 
гаиизатор почти изключите 
лно са били първичните 
младежки организации.

Сега е направена сериоз 
на крачка напред за орга 
нпзирано и масово занимава

последните две де 
футболът заемиИ най-малките в системата 

на всенародната отбрана и 

обществената самозащита

пералнята па
футболен клуб подаримия .

фланелки и други иеобходи 
ми помагала.

Засега в „Ерма” са зачле 
талантли 

Звопци Ра

зала и спортни 
не съществуват и други о. 
бекти
Звонска баня.

пили двадесетина 
ви младежи от
кита. Нашушковица и други се 

н редим11о сред!юшкол 
Но вратите

освен басейни в 
в които да

упражняват тези споо 
тове. Затова и . Ерма" играе 
мачовете в Бабушница. Се 
га се вижла колко е голяма 
грешката .вт,в връзка 
спояването на старата 
литна сграта 
ше годна за обучение, но 

забавил спортни и д?у 
ги обшествени активности 
можеше да служи оше дъ-т 
го време.

Наистина, вече е раздви
„ жена инициатива за изгра

Октомври— месец на
И ь* лем. Все още не е постигнато

^ ___ съгласие дали да се изграоощата готовност а*-
■ за основното училище. Ако

се изграждат и двете, изпъ 
ква един сериозен проблем 
— мястото.

села,
ци и студенти, 
на клуба са открити за вси* На следващия, пък колтро 

лен пункт на ,.ралешш дру 
гар” се оказваше «ъР®а ме 
дицннека помощ, и пренася 
не до първата партизанска 
болница... И докато едни по 
магаха на „ранения другар"
други пък с пушка в ръце ________ _.„
ги защишаваха... АКЦИЯТА „НИЩО НЕ БИВА Д А НИ ИЗНЕНАДА В

Организираността на кроса, БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
дисциплината на на най-мал 
ките, проверяването на зна 
нията и прочие бяха очеби- 
ещо
пешно включване на 
ниците в тази област.

Слънчев' есенен ден. На 
Паскашийска рудина, неда
леч от Димитровград бяха 
излезнали около 600 ученика 
от пети до седмн клас от 
основно училище , Моша 
Пияде" в Димитровград, ко 
ито тУк проведоха еднодне 
вен ориентационен крос — 
, ЕСЕН" 1980.

Пионерите и пионерките, 
облечени в спортно облекло, 
заедно със своите преподава 
тели на практика проверява 
ха знанията си.

Всичко това всъщност бе 
ше подготовка за включва 
не в системата на всенарод 
ната отбрана и обществена 
та самозащита. Кросът бе 
възможност за проверка и 
на теоритическите знания, 
получени по редица предме 
ти — география, история би 
ология, както и на подготов 
ките, получени на часовете 
по физическо възпитание.

Няма да бъде прекалено 
казано ако се посочи, че ус 
пехът, хитростта и дисципли 
ната. която учениците по 
казаха на кроса — въз
хищаваше. Като истин

ски войници Драган от пети. 
Иван от ш^сти и Оливера 
От седми клас изпълняваха 
поставените задачи, а така 
правеха и всички други уча 
стници. В рекордно време 
учениците намираха скрита
та, в слама пушка; още по. 
бързо намираха скритото пи 
смо, с чието съдържание ве 
днага се запознаваха.

млади и други хора 
които искат да спортуват от 
всички
Затова звончани 
когато казват, че . Ерма” е 
отбор на цял Дерекул.

чки със
УЧИ

т<т не бесела на Дерекула.
са прави

потвърждение за ус 
уче-

две игрища едно за 
клуб. а другоДа напомним, че това е 

вече втора година, от орга 
низирането, му и че едно 
дневното му провеждане е 
само част на общите подго 
товки, които коитинуирано 
продължават в течение на 
цялата година. Чрез тях уче 
ниците се запознават и с 
придобивките от Народоосво 
бодителната борба и револю 
ция и с ми ролюбив ата.не 
обвързана политика на на
шата страна^ Страна, в коя 
то всички жители, съРтвет 
но и най-малките, се подго 
вят за всички евентуални 
опасности, зашото и най-мал 
ките знаят думите на най- 
великия югославски син ДРУ 
гаря Т-ито: „РАБОТИМ, КА 
ТО ЧЕ ЛИ СТО ГОДИНИ 
ЩЕ БЪДЕ МИР. А ДА СЕ 
ГОТОВИМ КАТО ЧЕ ЛИ 
УТРЕ ЩЕ СТАНЕ ВОЙНА”.

Председателството на Об
щинската 
ССТН в Босилеград цр про 
веленото през миналата сед 
мица заседание, между дру 
гите обсъди и въпроса във 
връзка с провеждането на 
акцията „Ншцо не бива да 
ни изненада”. Членовете на 
Председателството 
тираха, че в основните и тру 
довите организации, местни 
те общности и обтпественр- 
политичеоките организации в 
общината успешно са завъп 
шени подготовките за заклю 
чителните учения в тази ак 
ция.

моуггравлението и работата 
в тези организации в трудни 
условия, при наличие на 
при род.ни бедствия и евен гу 
туална военна обстановка.

В местните общности ос 
ковно съдържание на акци 
ята е било оспособяването на 
населението за изпълняване 
на задачи в най-различни 
сложни и извънредни об 
стоятелства.

конференция на

Накрая да изтъкнем че 
Звонци и околността му и. 
мат нужда от масова 
физическа култура и спорт, 
понеже има млади хора, ко 
ито искат да спортуват но 
и онези, които обичат спор 
та и искат да помогнат.
При това обаче както бе
неотдавна изтъкнато на съ^ 
местното заседание на Съю 
зната конференции на ССТН 
и Конференцията на ССМЮ. 
високото 

. занията

констан

Резултатите на акцията 
ще бъдат сумирани след ка 

приключи и последното 
учение, но безпорен е фак 
тът, че и досега тя е. твърде 
успешна. А евентуалните ела 
бости ще се използват

то

класиране в състе 
не трябва да е е_ 

понежеАкцията ,Нищо не бива 
да ни изненада” в община
та продължава от начало 
то на годината с основна 
цел: всички, навсякъде и с 
всички знания, средства и 
умения да се готвят за от
брана и защита н$ нашето 
самоуправително социалисти
ческо общество. С други 
думи, чрез ежедневна под
готовка на трудещите се и 
гражданите и проверка на

Д1щственатат цел 
качеството на Физическата 
култура е в нейната 
вост и ролята й в укрепва 
нето

за
крачка
сока — От тях ще се почер 
пи опит, който ще извиси 
качеството на програмата на 
акцията през идущата годи

М. Янев

напред в тази на. масо.

здравето на хората, 
отделно на младите, и тех 
ните приятелски 
отношения.

Т.
взаимни

на. К. Георгиев
БЛАГОРОДНА АКЦИЯ

Добър отзив на домакинитезнанията и 
им за отбрана и защита на 
родината, да се усъвъРшенс 
твува системата на всенаро 
диата отбрана и обществе 
мата

възможностите
През миналата седмица, 

представители от Центъра 
по икономика на 
•в ото

Босилеград в съдействие със 
Здравния 
вителната 
тересите по здравна защита 
в Босилеград, която обезпе 
чи и нужните средства за 
провеждане на акцията,

За отбелязване 
ните бяха амасово посетени, 
и че ясените останаха твъР 

доволни. В този смисъл 
акцията в останалите местил 
обтттИости в общината цте 
продължи и през идната го 
дина. а в течение на декем 
ври т.г. в Босилеград 
бъде организиран курс 
кроене и шиене.

дом и Самоупра 
общност на иидомакинст 

Дангща Ву.ксанович” 
от Лесковац гтред 
домакини в местнтц€ общно 
стти Дукат, Долно Тлъмино, 
ьистър, Бранковици и 'Боси 
леград

самозащита и обезпе
женитечи пълно единодействие на 

нейните компоненти.
През изтекллтя 

бе изтъкнато
период, 

на заседание 
то, основните и тРудовите 
организации са 
проверка на собствената го 
товност в гражданската за.

ввггавк'. 1 -е и фдакциошфа^геп-о на са иа дейТГА"° обществепа дейност на жената в

е. че сказизнесоха сказки по 
прехрана в домакинството 
уреждане на жилищата и 
здравословното

вършили де
състояние.

на ше
по

М. Янев
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МИРОВИТЕ СЪВЕТИ

Това стабилизация ли е? испии шшшкт на
МЕСНИТЕ ОБЩНОСТИ

ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДО МИРОВИТЕ СЪВЕТИ 60 ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДА
НЕ И РЕШАВАНЕ — РЕШЕНИ СА САМО ЧЕТИРИ ДЕЛА

На територията на Сурду 
ли шка обт т т има действу в а у 
20 мирови съвети. След при/ 
емаиеуо на новия закон за 
самоупрадотрлните , съдили
ща, относно мировите съвг 
ти, влезнал в сила през 
март 'настоящата година — 
общинският съд е доставил 
60 наказуеми дела за клеве 
та и обида, както и за гра 
ждаиски спорове за малка 
стойност до мировите съве 
ти ма решаване.

съвети биха били повече ре 
тенията.

От друга страна посочва 
се че инициатори за .урежда 
нето на споровете между 
гражданите (без .оглед от 
кое естествос а) могат да 
бъдат и обществеио-полити 
ческите о ргаиизации: Соди 
ал1истичео1шят съюЗ^ Съюзът 
«а младежта. СУБНОР и дру 
ги. Досега обаче такатза ини 
циатива ме е имало.

Би било несправедливо да 
се каже, че всички мирови 
съвети бездействуват. Изтък 
на се, като положителен 

.мировият съвет в 
други се

давна състоялата се Общин 
ска конференция на ССТН
се раздвижи инициатива ме 
стните конференции на Со 
циалистическияг съюз да, пре 
разгледат кои чденове са 
избрани в мировите съвети 
и 'неаетстивните да се заме 
стят с нови. Също така, не 
безI значение е предложе 
нието по почин на Съюза 
•на синдикатите да се раздви 
жи инициатива за създаване 
на мирови съвети в органи 
зациите иа сдружения труд, 
тъй кауо немалък брой де 
ла идват именно от ОСТ.

Каква ще бъде дейността 
обаче

!

На път за Стрезими 
ровци от лявата сура 

на пътя, който се 
отклонява за Преслап 
вече

жавен" а местна- 
общност не 

въпроса да
След изтичане на опреде 

със закона срок, де
тане лепия 

лата отново били 
на общинския 
при

поставя 
се прибере и съхрани 
на по-сигурно място.

Ако хората от елек
родистрибуцията
Ш така небоежно се 

и забравят, 
тогава пте имат и го 
леми загуби. Тук ка 
лемче там парченце, 
може да. се събере ма 
териал за електрнфика 
ция_ на една махала 
особено когато е се 
га толкова нужен.

Затова

върнати пример 
съд, като Клисура и някои

ла в общината коиуо пра 
вилно и отговорно са схвана 
ли задачата си.

За да действуват мирови 
те съвети оо-добре на неот

няколко години 
калем ка и а миррвите съветистои един 

<гЛ за ток. Такъв ка 
бел само че 

ънат 
Пътя 
хода

това мировите съвети 
решили само четири 
Следователно, останалите 56 
дела съДът тоябва да разгле 
да и реши до края иа годи 
ната. А това е действително 
не м уж но об р ем ен яв а 11 е, 
и еж е

ще се знае след два месеца, 
когато те се оценява ком
плектно работата на мирови 
те съвети в общината.

б дела.винаоп
ее намира над 
веднага при из 

от село Клисура 
«а път за Стрезимиров 
ци.

отнасЯт
Ст. Н.

по-
се касае за спорове 

които по значението си не 
заслужа-ват особен

ДИМИТРОВГРАДХората казват, 
зи кабел 
още
то селата са електрифц 
цирани. След 
рага от предприятието 
след
работите събрали бага
жа си и

че то
тук стои 

от времето кога.
шгтересс. Филми през седмицатаВ общинския съд съзнават, 

че не веднага мировите съве 
ти ше успеят да действуват 
съгласно новия закон. Пери 
одът от ссде.м месеца е твър 
де къс напълно да се схва 

новата роля и съобраз 
но па това да се разреша.

25 ОКТОМВРИ, ..ОТМЪСТИТЕЛЯТ ДЖЕСИтова хо не е лошо хо УЕЛС"рага от
ност
защото

местната общ 
да го приберат, 

това общест
вено имущества не би 
ва да пропада. Ще се 
употреби около елек
трификацията на маха 
лите, чия то акция тък

28 ОКТОМВРИ „БИТКАТА ЗА МАПЕТ”
30 ОКТОМВРИ ..ИСТИНСКИТЕ ПРИКАЗКИ" 
На зрителите препоръчваме филма на Клинт 

Иствуд — ,,Отмъстителяг Джеси Уелс”.
Събитията на филмоврта лента ..отвеждат” 

зрителите непосредствено в годините след граж~ 
данската война в Америка. Именно Клинт Исвулт 
изпълнява бивш войник от Конфедерацията, кой
то безскрупулно се отмъщава 
време на войната неговият дом и семейство 
Унищожени... В бягство пред онези, които 
следват той става приятел на един индианец 
също така преследван. Всъщност филмът

завършване на

заминали, а 
тези материали остана- не
ли.

Този
не смее да взима, 
тото знаят, че е ..Дър

ват изникналитекабел никой спорове, 
че мс-Подчертава се обаче, 

стните общности и ръковод 
с твата^на-обт I тестве/ ю-л оле I ти 
чесю»*г

за
мо сега се провежда.
- _________—__Б._Н.__ заради това. че по

са
на мировите съве 

ти. Инак, броят на 
предоставени на .мировите

го пре
дела.

говори
з« приключенията на двама приятели — индиа
неца и американеца... т Петров

ДИМИТРОВГРАД: По следите на нередното

Какво значи 
„грижа за човека“

ИН МЕМОРИАМ

Въз основа на член 1, алинея 2 от Правила
та за основните мерила и критерии за разпреде
ление на жилища от Фонда за солидарност в Ди
митровградска община. Изпълнителният съвет на 
Самоуправителната общност за квартируване в Ди 
митровградска община обявява

На 24 октомври т.г. се на
вършват осем години от 
смъ.ртта на нашия баща, съ 
пруг и свекър

ДАЛИ НАИСТИНА е вярно, че „човек на 
човека е звяр” или пък. че ..приятел в нужда 
се познава”
радоксални да са все пак имат не/но общо, поне 
за случай, з а кой то тези дни в Димитровград се 
разисква нашироко.

— Дългогодишният овчар Сърбислав Мла
денов от Трънски Одоровци, който до скоро вре. 
ме работеше в ООСТ „Сточар” от Димитровград 
преди известно време стана обект иа много комен
тари а неговата организация или по-точно казано 
хората, които работят и ръководят в нея, бяха 
доведени на подсъдимата скамейка, макар и в раз
говорите, обаче хможе би това действително и зае.

тези две поговорки, ма/сар /и па.

Шй! КОНКУРСш
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА (13 жилища) 3 едностай 
пи и 10 двустайни. апартамента) на улица „Иван 
Караиванов” бб в Димитровград.

Право да участвуват в конкурса имат всички 
граждани и трудещи се в Димитровградска община.

С иска за получаване на жилище се подават:
1. Удостоверение, да е настанен ма работа и 

ма кое работно място,
2. Удостоверение, че не притежава апарта

мент или семейно жилище в Димитровград, в 
мястото където работи или пък в далечина от 7 
километра от мястото където работи;

3. Удостоверение, че не притежава пътниче
ски автомобил или товарно превоздю средство;, ...

4. Удостоверение за имущественото състоя-
III1С.

лужават.
Именно овчарят Младенов баща //а Две 

дъшери, човек — нашенец, който е заболял от 
една опака, но не и неизлечима болест, против 
която нашето общество се бори с всички сили -и 
дава не малки средства за борбата против тази 
болест — АЛКОХОЛИЗМА.

Естествено, че всичко това го знаят 
та, които ръководят в ООСТ „Сточар” но през 
този ден когато техният овчар дойде пред вратата 
на дирекцията, с медицинско свидетелство в което 
пише. че той успешно трябва да бъде закарай в 
ТОПОНИЦА) там се намира болницата, в която се 
лекуват алкохолиците) близко до Ниш, ръководи
телите от „СТОЧАР" се прес7рувахд и .,не виж
даха" че техния до вчерашен овчар ЛЕЖИ 
входа на дирекцията. Ц,а, наистина овчарят

и хора-

Стратко
Петров Критериите според член 6 от Правилника се 

обезпечават в ООСТ. Молби с необходимите прило 
жепия се подават в ООСТ или трудовите общнос
ти, където е настанен кандидат.

Конкурсът остава открит 8. „дгщ .одед ,щу(5дн- 
куването му.

пред 
леже

ше пред входа, на стъпалата, но неговите [ръково
дители, другари, служещи „не го забелягаха"!?

Всъщност никой от . Сточар" (коя ли?) не 
посмя да подпише /сомандировачния лист, с който 
шофьорът със служебната кола да закара болния 
Бболницата... Коментар не е нужап, но нужно 
е да се каже. че хумалостта /ук напълно е изос
танала, защото може би в колата на „Сточар” вли
зането на ОВЧАРИ с забранено!?

Т.П.

бивш търговец от Димитров 
град

По този повод ще посе 
тим гроба му и ще 
ж.им цветя иа гообл му в 
Димитровград

•п-Ч-м:УГ.Л .
Закъснели или пеп'ьлни иоков<;.няма да се 

взимат йод внимание.
поло-

Изпълшпелнняг съвет на Самоупра. 
внгелната общност на интересите 
в Димитровград

Семейство Петрови

СТРАНИЦА ИБРАТСТВО 24 ОКТОМВРИ 1980



българската народностПРЕДАВАНЕТО ИА ТВ ЖУРНАЛА ТА .

I НЕДЕЛЯ НД 26 ОНТОМ1РН т.г. В 9 ЧАСА
® ТВеЖУМ^АМщеРбмПз ^Щ^^п^лити^скяте орга.ш

то на
лъчено в 9 часа, вместо в 9,15. 
Журнал'ьт съдържа между друго
то, репортаж 
жба на СР Сърбия в София (НР 
България), филмови репортажи и 
информации във връзка със ста- 
билизациошште мероприятия в об 

филмови информации

зации. ще бъдеСпециална притурка
на 75-годишнината напосветена

културно-художественото
тво „АБР-АШЕВИЧ 
което успешно се представя с кон
церти както в страната, така и в 
чужбина.

от стопанската изло дружес 
от Лесковац,

Уз казаннцуту
тините и

ЗЛОБОДНЕВНА

Надпревара с ценитемисмш свитОдавиа сакам да знам кикво 
Мика за мене. ама това не може да узласм. 4у- 
лед1 дека но село говорил за м^не това-—голи, 
дека не си плачам редовно порез, дека сам про
дал геле на задругуту и парете сам дал на черкугу. 
а С1шовоте сам залшнул н незшш йоще кпквс 
друЬе работе.

Срешем га на нут убаво си цоговоримо и 
никога да ми каже тея работе право у

А със сват Мику сме наборлийс. Зайедио 
пред Дрину лишумо на лотку н йедиа живи ос. 
танумо ЬермаксЬн куршумйе. После у село ои 
сс ожени, я се ожени. деца се създадоше. све смо 
си живувалп, а са да дочекам тека по село да го
вори за нас.

Онядан тУРИ казанат у дворат. Видо га дека 
мнну по путат и не може да си чепим уста. (оба
ди ми се. Реко, са или ннкига. че се разберемо 
със сват Мику кита се върне.

Насеко ситна дървца, накладо огънят, напъл
ни казанат и му дадо зор. Около ручък поче да 
пуши лулата и прокапа гънка раБнйнца... И та- 
мън поче добре да цицрн те ти га сват Мика се 
кашле оди портуту...

— Айде, айде. кучето те познава, а и жива 
тн майВа, реЬнята протече...

Седе сват Мика до казаннцуту. Я нареза два 
■трн дървени петлнджани, солну Ьи н придо на 
лулугу га наточи два вилджана...

Испнймо по йедън вилджан... Свак Мика 
стурн касЬетат...

Испимо йоше по-йедно^. Сват Мика стурн 
кожувчеуо и се зацървн по лице...

— Свате — каже он ка испи и тРсНуту... 
Одавна мислим да ти кажем...

Мене ми лъкну...
— Свате — каже он — продаде теле, про

даде млекото задругата ти исплатн и телето п 
млекото... А ти све су йутиш... паре ми не въР- 
чаш... А знайеш ли колко млого хи беше зор ка 
г.ойде на свадбутУ на синагога V Белград...

Верно, бре свитну ми у чу гуру ту... Заборавнл 
Съм да върнем парете на човека. А он три године 
нече у очи да ми каже, па и човеци нече да ми 
кажу, а друЬе работе ми распраю... Са протече 
пустинята и сват Мика събра кураж да ми каже 
за дългаг що йе Бутал толко време...

Казаницата си помага...

заНова година. Нямах възможност 
съпротива. Взех формулярите, отидох в 
предприятието 
цветен!.., Ошг. един кредит...

А зпасуели какво се случи преди 
една седмица?... Пак идва жена ми и 
тревожно ми съобщава-.

— Представи си, 
дълбоко замразяване поскъпват с 40 
на сто...

не/—шест го- 
„ Шкода".БЕШЕ това преди

дини кога/о съседите купиха 
Дойде жена ми вечерта — да пукне 
от яд- ..Или ще взимаш кола или то 

от влака." — каза ги. Да си 
тол/сова нямахме, и кре-

н купих телецизоо

се хвърля 
признал пари
дн77/о не бяхме способни, защото тъ,г- 
мо но товй време бяхме купили спал
ната. Жена мп обаче не по пуска. * Ка 

били лукс, а
необходимост. Всяка вечер ми три 
но главата и //ай-сетне и аз ре ших. На
говорих моя директор ди ми подпише 
формулярите и взехме ^Шкода”...

Миналата годш/а преди Нова го 
дина, добре си спомням влезе жена ми

очи.

хладилниците с

зва, че колите днес не След като й не обърнах внимание, 
зашито това мс не интересува, тя за
почна старата приказка.

— Ако сега //е вземем хладилник 
никога в живота няма да имаме такъв... 
А представи си и Петрови и Христови 
и дори на село вече хората имат хла
дилници с дълбоко замразяване. Само 
хората с такъв хладилник могат да стъ-

Нямах

сол

II

ядосана.
— Представи си, Петрови купили 

цветен телевизор...
Предчувствувах вече какво ме чака 

н се преструвах, че нищо не съм чул...
Тя си остави палтото и чантата и 

започна да ме убеждава:
— Дават телевизори без 

без участие а след Нова година съ
щите поскъпват.. Ако сега не вземем 
цветен телевизор това значи, че няма 
да имаме възможност след това 
купим... И докога нашият Боянчо ще

пят в /надпревара с цените... 
друг изход, но взех отново кредит и 
заем за участието и ето завчера хладил 
пика ми докараха...

Да си призная че тая зима хла
дил/ никът Ще стои празен. Ще изпла
щаме кредитите, ^ пари нямаме да го 
напълним... И ако така всички купуват 
с неразработени пари едвам ли ще се 
стабилизираме...

Да, но това аз на вас казвам, на 
жена ми не смея да кажа...

гаранти.

да

ходи при съседите да гледа ами мир а ни 
филми.

Бяха останали само два дни до Б. ВОЛОКИН

АФОРИЗМИ

Истинското знание не е вродено, то се при
добива.

ДЕМОКРИТ

о
Пълното невежество не е най-голя.мото зло. 

е натрупването на лошо усвоени знания. 
ПЛАТОН

По-лошо— Ако родителите дават 
всичко на децата си, какво 
ще им остане. когато деца
та пораснат и ги напуснат?

— Как какво? Внуците.
По .добре съвсем да не знаеш нещо откол. 

кото да го знаеш лошо.о
ПУБЛИЙ СИР

Мери се хвали на родите
лите си:

— Мисля, че Ралф скоро 
ше поиска Ръката ми.

— Сигурна ли си?
— Че как да не съм си

гурна! Той вчера уби жена

о

Невъзможно е 
лиш, че вече знаеш добре.

Един мъж влиза в музея 
с кучето си. Портиерът го 
спира:

— Тук е забранено да се 
влиза с куче!

— Знам, но то ме домък 
на в музея-

ШтстУо да научиш нещо, което мис.

ЕПИКТЕТ
си! А

ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА МАПДД* 
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