
С указ на президенте 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. 
ство

Издател- 
„Братство" е удо

стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 

дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите

графическа

народи и наро-
ЦЕНА 3 дин. ДНОСТИ.

ОТ ОБЩИЯ СЪБОР на МЕЖДУОБЩИНс1итА
РЕГИОНАЛНА

—^ ОБЩНОСТ В НИШ

С0ОвУСКОрЕНИ ТЕМПОВЕ
сдружения труд В този бро!е ПОСТОЯННО

укрепване ната база на материална период в Нишки 
имат

регион 
отрасли, които се

строени и нови цехове в Ма 
шинната и Електронната про 
мишленост в Ниш.

За осъществяването на зап
лануваните задачи, ще бъде 
необходимо още по-пълно 
ангажиране на всички субекти 
вни сили.

■ще 
пол

зват с предимство. Тук на пър 
во място са 
рика в Бела

С УЧАСТИЕТО 
Чкребич, председател

на Душан 
на Скуп

щината на Социалистическа 
Република СЪрбиЯи група ре 
публикански дейци, на общия 
събор на

то развитие на Нишки 
до 1985 

Спирайки се 
нието на 
чен 
1980 
че този

циментовата фабрегион
година. паланка, водо- ю титовия път от

ТИТОГРАД
[

върху изпълне 
изтеклия средносро- 

план от 1976 — 3развоен 
година, Игич

Междуобщинската \регионална общност, 
в Ниш на 17

напомни,проведен
АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА 
ДР ВЛАДИМИР БАКА-

план е реализиран 
по нац-съществените си по
казатели, обаче има области, 
в които той не 
изцяло. Като

ОБЛЯГАНЕ ВЪРХУ СОБСТВЕ
НИ СИЛИ

март беше
ет общественият развоен план 
на региона до 1985 

В уводното
РИЧгодина, 

изложение, кое
Взимайки участие в разис

кванията, председателят 
Скупщината на СР Сърбия ДУ 
ШАН ЧКРЕБИЧ

е осъществен 
важен пункт в 

по-нататъшното развитие Игич 
посочи

3на
то изнесе 
Междуобщинската

председателят на
скупщина 
общност 

до детайли 
този план, 

ударение беше

ДИМИТРОВГРАД 
ЗА ГРАНИЧНОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

изтъкна, чепреодоляването нана регионалната 
ЛЮБИША ИГИЧ 
беше обоснован 
като особено 
сложено върху 
изоставане на

средносрочният развоен план 
на Републиката представлява 
непрекъсната 
номическата стабилизация, в 
който и планът на Нишки ре
гион

изоставането в 
развитие. Най-големи 
си, както подчерта той, тук 
се крият в по-доброто 
низиране и по-пълното

стопанското
ресур-

връзка в ико-
4

орга 
изпол

зване на съществуващите про 
изводствени мощности.

досегашното
представлява отделно

важно звено, тъй като в този 
регион има няколко общини, 
отнасящи се към 
изостаналите общини в Репу 
бликата.

този регион в „МАЧКАТИЦА": 
ПОДОБРЕНИЕ НА ТРУ- 
НОВИТЕ УСЛОВИЯ

сравнение с развитието 
републиката и

на
другите краи

ща в страната. Именно стре
межът да се догонят

Л. Игич стопански
ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДАТ ПРЕДИМ 
СТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ

6по-раз
витите региони и републикан 
ският

централата „Завой" край Пи 
рот, експлоатацията на шисти 
край Алексинац,
„Морава II", ще бъдат по-

! Чкребич подчерта, че една 
от главните съставни части на 

(На 2 стр.)

РАБОТА ЗА ВСИЧКИ В 
СЕМЕЙСТВОТО

ръст ще бъде една от Единодушна
предстоящи^

подкрепа
средносрочен

проектътв
главните задачи на стопанско

7

За действена и авторитетна 

първична организация
БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО 
В ДИМИТРОВГРАД I

8 |

НАШИ СЕЛА: 
ДРАГОВИТА

11 !
Iлизация. В партийната органи 

зация на региона все по-инт 
ензивни са усилията първична 
та организация на СК да ста 
не основен облик и субект на 
целокупното чдейно-политиче- 

(На 3-та стр.)

ратизира кадровата политика и 
разширява кадровата база. Пь 
рвичните партийни организац 
ии в стопанските организации 
се изявяват с непрекъсната ди 
намична активност, о центъра 
на която о борбата за стаби

МАНЧИН РАБУШ 
ДЕВИЗНИ ДЕЦА

ф Първичните организации иа СК в региона 
зад себе си периода, в който почти 

се занимаваха с организационния вьпр 
онези, които ие

отдавна оставиха 
изключително 12

голямо числото иаос, но все оше е
жизнения пулс на своята среда.следят

конферен-тМеждуобщинската
СКС, състояло се през 

в Лесковац,

В ОРГАНИЗАЦИЯТА иа Съ‘° 
в Южномо 

В предстоящ- 
се проведат

ция на
миналата седмица 
на коего бе направен 
иа едногодишната дейност на 

пьрвичните организации

за на комунистите 
равски регион, анализ
ия период, ще 
интензивни разговори във връ- 

и акциозка с действуването
СК.на първичнинното свързване 

те партийни организации. В ра 
договорите ще се 

опити Винаги актуална задачазговорите и 
утвърдят положителните

активнос-и новите качества в 
тта на СК в новите

няколкоПрез последните 
години, Съюзът на комунисти 
те в Южноморавски Регион 

видни резултати
на вътре

обществе 
се осветлятни условия, Ще 

причините за 
активност или

недостатъчната
бездействува-

лървични пар 
всичко 
автори

на та 
клетка,

ипостигна
усьвьршенствуването
шното партийно устройство и 
работа, Както изтъкна в увод 
„ото изложение Зариие Дими 
триевич, изпълнителен секрет 

в МОК на СКС, увеличи се 
идейна

на някоинето
тийни организации, а 
това с цел да укрепне 
тетът и дееспособността 
зи основна партийна 
понеже това е

аросновната пред- 
осьщест

СЮК

на центрите за
облиците на маркси 

чието ка

броят 
работа и 
ческо

поставка за успешно 
вяване на политиката на 
Общинските конференции 
СК за целта ще изберат

по отношение

образование, 
постоянно се ловиша- 

аа, С лекциите а ПО иа СК, 
„ останалите 
тичвеки организации, 
ри, трибуни, съвещания
Р У самоупрааитвли са обх

всички

иа
чество

в
обществено-поли

семина- 
и шко

Две, характерни 
иа темата, първични оргаииза 

се разговации, в които ще 
РЯ иа тази тема, при участие 
членовете на МОК иа

ли иа членово 
Колективна 

повече демок

СКС. почти 
на СК а региона. 
тв работа асе

ванати
От заседанието на МОК на СКС В Лесковац

активиосгвсъщност, 
започна със

тази
заседанието на



I ПО СВЕТА Н А С |И У
С Ю-УСК0РЕ1И ТЕМПОВЕАКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА Д-Р ВЛАДИМИР БАКАРИЧ НА СЪВЕЩАНИЕТО В ЗАГРЕБ

Пдонзвошиелнте да бъдат 

организатори на напредъка
за, че занапред трябва да 

Щ* “>Т'5у се влагат средства в ония мо 
щности, които са на най-висо 
ко технологическо равнище 
и дават гаранция тези сред 

6а- ства най-бързо да бъдат вър 
Чкребич изтъкна, че 

рамките на всеобщото раз 
витие на републиката, отде 
лно внимание ще се посееща 
ва на развитието на грани
чните общини, които главно 
са стопански . изостанали.

СТАНИМИР ИЛИЧ, предсе
дател на Общинската скупщи 
на в Бабушница говори за не 
обходимостта от по-тясно 
свързване на стопански изо
станалите и ло-напредналите 
общини, като посочи, че 
Бабушница „Тигър" от Пирот 
и „Лисца" от Севнице в Сло
вения са се ангажирали на 
този план и че са постигнати 

на завидни резултати досега. Бо
рис Борисов изнесе някои 
забележки във връзка с про 
блемите на старческите семей 

върху развити ства в граничните общини, ка 
то подчерта, че е необходи
мо да се преразгледат някои 
от критериите въз основа на 
които се получават средства 
от Фонда за насърчаване ра 
звитието на стопански изоста
налите общини. В разисквани-

(От 1-оа стр.)

I
развитие на ре-бъдеЩО™ 

публиката занапред ще пред 
ставлява непрекъснатото ук
репване на материалната 
за на сдружения труд, 
едновременно намаляване р 
ста на извънстопанските дей- 

изключение на капи- 
енергийната 

значение, 
Чкребич, ще е раз 

стопаи-

при нати.

0

Д-р Владимир Бакарич, член на Председателството на 
СФРЮ и член на Председа телството на ЦК на СЮК, го 
вори на съвещанието в Загреб, на което бе анализира 
но дейстауванета4 на обществено-икономическата система 
на социалистическото. самоуправление и икономическата 
политика, както и приносът на науката в тази област. Съ 
вещанието организира Председателството на ЦК на СЮК.

ности с
работи на работното си мяс
то и никой не може да 
помести. Стимул да мине на 
друга работа, която за него 
е по-полезна, 
няма.

талооложенията в 
г0 база. От огромно 

според
витието на селското

или има или 
обаче 

Считам,

ство, за което в региона съ- 
|Щвствуват налични 
сти.

трябва да се въве ТрЯбва да се обърне още по
де мендне на работните мес-

Върху това 
трябва да работим, 
че някак

възможно
щеВ това отношение

„Считам, че ние днес тряб сме принудени да дадем
голям труд, значи трябва да 
дадем повече пари, общество 
то трябва да понесе по-теж
ко бреме. Кой ще понесе то
ва бреме освен членовете на 
това общество? А стандартът 
не може да расте

по- голямо внимание на сдружа
ването на труд и средства с

ва да определим къде се на
мираме сега. Ние се намира 
ме пред създаване на ново 
общество, както в Югославия 
така и в света — казал д-р 
Бакарич. За мене е важно 
как ние съдействуваме в та 
зи промяна на обществото у 
нас и в промяната на общес 
Твото в света, и да утвърдим 
— не грешките или добрите 
неща в това 
те закономерности на този 
преход. Това значи, че има и 
такива неща, в които не мо
жем, а да не грешим, и не- 
*ща, които можем по-добре 
'да уредим.

Инфлацията в нашите 
говори обикновено е отъж
дествена с повишаването на 
цените. Аз тук правя раз
лика. Ако в обществото не
що не върви добре, 
не- могат да се осъществят 
желанията относно онова, ко
ето ние посочваме като инве

та, с развитието на техноло
гията и развитието на обще
ството.

в
селскостопански про 

необ
частните
изводители; ще бъде 
ходимо и в най-скоро време

Към това трябва да 
се въвежда критика на лентяй 

критика на бавнотоството,
меняне на целия този ред. 

Трябва да се каже, че тези

да бъдат определени гра- 
за притежаване

земя, комасацията
ниците 
максимум 
и арондацията и др. меропри 
ятия, които да подействуват 
насърчително 
ето и интензивирането на сел

време. моменти още съществуват в 
нашата система. И ако започ
ваме да ги решаваме отдел
но ще правим грешки и ще 
търсим решения, които 
са винаги съответни или по-

но обективни не скосопанското производство.
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 

ГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ
Изтъквайки, че обществени

ят развоен план на Нишки 
регион е в съзвучие с общи 
те планови задачи в репуб
ликата като подчерта, че про 
веждането на стабилизацион
ните мероприятия е винаги 
задача номер едно, той ка

не не водят напред.
Да добавя още нещо — 

инфлацията развали и нап 
рави неблагоприятни 
неща. Всяка революция е 
срутявала ценности за да 
създаде терен за ускорено 
развитие. И тази инфлация 
поправо не е революция, но 
ни научи много неща, които 
ни подтикваха да разискваме 
и във връзка с някои основ
ни моменти на по-нататъшно 
то развитие на обществото. И 
ако тук внесем 
мени, ще имаме, 
пак, ускорено развитие.

Да добавя — не съм при-

много

ята участвуваха още и Деси 
мир Петрович и Божидар Йо- 
цич, Милибор 
Новица Филипович и

Йованович,

ДР-
М. А.

ако

Гражданона война ■ Салвадор
'Вече една' година и поло

вина в Салвадор продължава 
гражданска война с малки 
изгледи за мир. През този 
развълнуван период в тази 
малка

хунтата. Преди това в Салва
дор вече работили 40 амери
кански

'стициомания, как обществото 
трябва да отговори?

Ако го пуснем в стихия — 
чрез повишаване на цените! 
Друг 
И какво

някои про- 
считам,

По-нататък,, да спрем
военни специалисти, 

но точното им число никой не 
знае. Правителството на Рей- 
гън се' „оправдава" с това, 
„че реформи в Салвадор не 
могат да дадат резултат до- 
като продължава гражданска
та война и комунистическата 
опасност".

Осведомителните

флацията въведохме
трикции. Това е стара 
ка, която е била и световна, 
и цели към намаляване 
потреблението

такти-
изход не съществува.

средноамериканска 
страна са загинали 20 000 хо- 

Въпреки големите жер
тви, салвадорските въстаници 

точна представа. Ако продължават да провеждат 
акции срещу военната хунта. 

Представителите на Демо
кратичния

фронт, който съчиняват по
вече опозиции и въстаничес-

ятел на изчислянето разви
тието по 
система. Това 
ателен орган, който не дава 
винаги
наблюдаваме 
Югославия 
те за
'обезателно

е това повишаване 
на цените? Не е фактор 
по-нататъшното развитие, 
то можеше да се очаква, по
неже

на
тази международна

е един спомаг Ра-
относно натис 

капи-
на

ка на производствения 
тал, на неговите давания, та
ка че на него да остане

да бъде насърчен към 
увеличено производство, 
кто знаете, в монополния ка
питализъм 
точно така. Този 
така се намира

как

повишаването на це 
сред- 

или 
общес- 

средства. Обаче то-

по-
развитието на 

чрез показатели- 
обществения продукт,

ните значи по-големи 
ства за притежателите 
употребителите на 
твените

вече и
Ка- аген-

съобщават, че въстанициции 
те са

революционен
ще получим невяр 

на представа, , и то затова, че 
в развитието на обществото 
има още много други неща. 
Ние, например, едно време 
разбихме старото

превзели град Сен Ло 
ренцо, на 70 км от Сан Сал
вадор. 500 
нали

това вече не е
ва не е онова което искаме. 
.Той настоява да спечели па
ри, а да не произвежда ако 
йяма сметка и никой не

изход също 
в повише ни организации в Салвадор, 

призвали Вашингтон
въстаници напад 

град Аркатао и извою 
нац-голямата победа за 

последните два месеца. 
Обстановката в

ване на цените. При нас та- 
най-напред бе

да прек-
зи тактика рати

оказва
валивоенната помощ, която 

на военната хунта и 
да признае нейният ненаро- 

то се раз ден 
би само, — търсеше служба 
в града.

Твърде ускорено 
урбанизацията. Случи 
добно на онова,

мо
же да го стимулира да вър- не сам° добра, даже
ви по-нататък. Следователно, го Добра. И ако я прилагаме
повишаването # на цените . тук и занапред ще имаме подоб
ие е онова, което при дру- ни резултати 

инак е инфлация — да ме 
насърчава към

село и то-и мно
ва старо село - 
разбили нарочно,

не сме го страната за- 
терорът на дес- 

сили, които всекидневно
характер. САЩ 

в Салвадор 
пратка оръжие и още

тРУДнява 
ните 
убиват

обаче
изпратилиотносно 

неетимулирано 
но производство, 
при нас може да се 
то нещо лошо. Това 
трябва да се измени 
политика.

ще има 
увеличе- 

Но това 
изяви ка 
значи, че 

тази

нова 
една

специалисти за 
на войниците на

гите изразяващи симпатии
върви 

се по-
група военни 
обучаване

производство към въстаниците,

работници
синдикални 

и селяни.
на определена стока.

Тук факторът, 
каже, е обратен

\ вожди,което е пред 
виждал и Маркс, но той е 
предвиждал

така да се 
и по това 
инфлациите,
някога и КРИТИКА И ЛЕНТЯЙСТВОТО

Когато наблюдаваме

се различава от пролетаризация,
стремеж 

стандарт — не

а тук се касае закоито се случваха 
някъде другаде. Работникът, 
поради нашата система, ай- тието 
наги

към по-висок
разви- поносим беше

Ще видите,
старият стайна нашето 

считам, че се
общество, дерт. 

намираме пред време
на нещо ново, от- ва показатели

по-нататък го

закъснява да 
*Ра онова, което 
инфлацията, г 
време той това

че едно 
— тъкмо според таки 

—■ най-ускоре 
но се развивала Хърватско, 
стандартните показатели / 
ват друга представа.

Инак считам, че Косово е

компенси
му отнеме въвеждане 

но от време на носно 
ме. И

развива- 
това по-нататъшно раз 
се изявява,

достига.
* Какво г 
Най-напред казахме

ние тук направихме? виване
според

тъкмо в това, че лрео-— тряб мен,
ва да запазим, стандарта. Мо 
же ли да се запази 
тът? Не може.

ДолЯваме 
моменти I

консервативните е вървяло най-ускорено, но 
ако

стандар- 
Първо, засег 

нати сме от световната 
становка чре'з повишаване це 
ните

относно грижата за 
напредъка да пренасяме от 
политическия

взимате пред вид тези 
показатели, тогава се е раз
вивало най-бавно. Това, 
ето се случи на Косово, 
други места се е 
много по-дълго

об-
фактор на, 

кажа, агентите на 
сдружения труд. ще 
т©, че при това 
трябва да

така да
на нефта, засягат ни .и 

други повишения на цените. 
Това значи, че трябва да 
дем по-голям труд за да по
лучим тези произведения. Ако

види- отвивало
редица неща 

поставим, все пак,
време,

искам да кажа със столетия, 
но почти със столетия

неда-

малко по-инак. 
Работникът по-

има право да дълго".
схватка на улицитеедна

на Сан Салвадор
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Действена
първична и авторитетна 

организация
НА КОЙ НАЧИН ДО ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ 
- АКЦЕНТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

Компромисите 

затрудняват развитието
(От 1-ва стр.)

леми.
обаческо действуване на 

те в живота на г 
Въпреки сложните 

но-икономически
намиката на 
на конгресните 
региона 
лна, а все 
първични 
пешно
та на СЮК.

Ае бьдат
Двойното 
брой

могат 
ако не е

Съюзът 
Южноморавски 
Ява 38 589 
рани в 1305

комунисти По-добри 
поведение 

комунисти. В

на комунистите в 
регион набро 

членове, организи

своята среда, 
обществе 

условия, 
осъществяване 
закючения в

ка голям 
своя колектив те са по- пьрвични партий 

«И организации. Най-числени 
са партийните 
развитите стопански

активни, ноДи- в местната 
Да им 
Зи субекти

• Ролята на стабилизатор в стопанското и об
ществено развитие трябва да поемат работническата 
класа и сдруженият труд ф По-успешното самоупра- 
вително развитие търси „определени материални про
мени в обществото"

Общност
очакват друг 

проблемите. Та 
незаба 

преодолее. 
Да се нап

реши организации в 
центрове 

и техната активност е и по-ра 
знообразна и по-богата, за ра 
злика от партийните организа 
Ции в неразвитите общини, чи 
ято акция е ограничена с обе 
ктивното икономическо

главно е 
по-

задоволите 
голям брой 

организации 
провеждат

вна слабост
ан° трябва 
Още , 
рави за

Да се 
много трябваус- 

политика- нзнамиране Икономическата стабилиза- нителния съвет на Скупщина
та на Сърбия. Той нагласи, 
че всичко занапред, което бъ 
дем правили трябва да заяква 
обществено - икономическото 
положение и ролята на ра
ботническата класа, нейната 
политическа сила — оспособя 
вайки я на този начин да 
владее с разширеното мате
риално и обществено възпро 
ивзодство. V

— Днес не би търпели по
следиците от инвестициомани 
ята ако се не бе — по пътя 
на вътрешния технократизъм 
в самоуправителните форми 
.на сдружения труд и външ
ния бюрократизъм от инсти
туциите на самоуправителната 
политическа система, и най-че 
сто чрез тяхното съюзничес- 

отчуждил излишъкът 
на труда от ООСТ и безотго
ворно намесвало, с или без 
средства, в поотделни неиз
вестни и нереални стопански 
и голям брой извънстопански 
инвестиции. Става дума, тък
мо за неформален етатизъм, 
който в самоуправителна фор 
ма възпроизвежда държавно- 
собственически 
По този начин обществената 
акумулация се отчуждава от 
сдружения труд, формално 
взето на самоуправителен на
чин, а икономическите крите
рии на нейната употреба са 
под натиска чрез тесни поли
тически и социални мерила — 
каза Стамболич.

Продължавайки същата ли- 
нид на размисляне, д-р Тихо 
мир Влашкалич предупреди 
че „по-нататъшното и по-успе 
шно развитие на самоуправле 
нието търси определени ма
териални промени в общество 
то и върху тези основи — 
оживяване и по-голяма ефи
касност, на целокупния само- 
управителен механизъм".

Стабилизацията може да се 
осъществява само въз основа 
на по-бързото развитие на 
самоуправлението и отделно 
върху укрепването на мате
риалната позиция на сдруже
ния труд — изтъкна д-р Жар 
ко Папич. Всичко останало — 
по негово мнение — осъжда 
стабилизацията на връщане в 
„краткосрочни кргове от про
блеми до проблеми — без 
концепция и без точен отго
вор.

«Очевидно, Централният ко
митет на СК на Сръбия ин- 
ститира на трудово-класово 
отношение към стабилизация
та и планови задачи. В това 
инсистиране се съдържа ос
новното политическо изисква
не на момента: постигнатото 
обществено и материално ра 
звитие търси, с разширено
то възпроизводство, да владе
ят онези, които създават до
хода. Всеки компромис 
зи линия, все едно да 
се изразява във вид на вре
менни застои в развитието на 
самоуправлението или по друг 
начин, неизбежно става и пре
чка в по-бързото материално 
развитие.

на ефикасни Форми 
зване на

за акциионно 
партийните

ция може да има реални из
гледи за успех само ако ра
ботническата класа и сдруже
ният труд поемат ролята на 
стабилизатор в стопанското и 
общствено развитие. Именно, 
политическото резюме от про 
веденото през миналата сед
мица заседание на ЦК 
СКС, на което бяха обсъдени 
идейно-политическите

сврь\ ' организа
Да се преодолеят слабостите

Все пак, 
то на ПО 
телен 
на работа, 
доточили

ции в 
тийните 
вите 
тят в

местната общност 
организации в

и соц 
средата,

и пар иално състояние на 
в която действуват.трудо

организации, които рабо 
отделна

не е малко ЧИСЛО
на СК без действи 

1 съдържание

местна общност Непосредствените произво
дители са най-голямата гру
па в СК,

подход и
Акционното 

ртийните 
вните и

които не са сврьзване на па 
организации в осно 

сложните
сдружени^ труд и 

ред остава

сьсре
към

но не представяват 
мнозинство. Причините 
ва безспорно трябва 
търсят във факта, че 598 
вични

активността си 
съществените проблеми 
оята среда. Тези

на
за то

организации 
занап

на св да се 
пьр

аспекти
в развитието на тази републи
ка до 1985 година, може да

първични ор 
центъра на

ганизации не 
събитията, 
материали на 
на СК, не 
ния авторитет. Има и

Централен въпрос 
на действуването на СК в сд 
ружения труд. Акционните ко 
нференции 

нуж белязват

са в организации на СК
разглеждат налата година не са 

СК нито
само

органи
приели в 

един член. На някои 
от тези организации това 
„историческа болест".

се изтъкне с това относител
но кратко изречение. Казваме 
„може" понеже размишления 
та за стабилизацията — с на-

висшите
в някои среди от 

положителни
полузват се с е

опити,
среди, в които те 

за пробут
партикуляристични ин

Край 
утвърдят 

на ко

организа 
несериозно и безу 

активно
икономическата стаби 

лизация в обществените дейн- 
ости, които В

но има и 
служат като

ции, които но е време да се 
причините, в следствие 
ито тези ПО на СК 
няват задачата си за класово-

пълно съща политическа поръ 
ка —

мясточастно се 
стите в

отнасят към са изразявани и на след 
ния начин: днес е много,. по- 
ясно от когато и да е било, 
че по-голяма стабилност в 
стопанските течения може да 
има само доколкото бъдат 
енергично премахнати причи
ните на застоя в развитието 
на самоуправлението.

ване на
не изпьл

тереси.

социално укрепване на Съюза
Имасърцевината на твомясто да се разисква на комунистите. Това е още по 

-необходимо,активността си не са сложили 
въпроса за качеството на рабо 

разпределението

и върху връзките между пьр 
вичните

понеже интерес 
ът за прием в СЮК в региона 
е голям, особено сред младе 
жта. Този факт ясно 
доверието в СК и

организации и органи 
те и форумите на СК в об
щините. В някои

тата и

чните доходи според 
тите от труда.

местните общности 
стно се решават комуналните, 
културните, икономическите и 

обществени проб

на ли
говори за 

неговия ав-резулта среди тези 
връзки не са достатъчно бро 
Ини и съществени, а това от 
рицателно се отразява върху 
сполтеността и дееспособнос- 
та на комунистите в базата.

торитет, а това 
комунистите 
проблемите на своята среда 
и да бъдат първи в 
решаване.

задължават 
да живеят с

Какво трябва да се подраз
бира под понятието „стабили
затор" можеше доста ясно да 
се заключи вече след уводно 
то изложение на Иван Стам
болич, председател на Изпъл-

В сьвме

техното отношения.
останалите

К. Георгиев

Необходима е по-голяма действеност
ва въпрос за реализиране на 
проекта, неможем- както изть 
кна Такев- 
производител да принуждавам 
ако не му дадем възможности 
и условия, ако той не намери 
интерес.

и да се старае за осъществя 
ването на конкретните задачи, 
произтичащи от проекта. Пон 
астоящем в ООСТ „Напред 
ьк" професионално тяло трдб 
ва да изготови 
проекти, съдържащи главни мо 
метни за изход на реализаци 
ята, от които и анализ за то 
ва какво може тя като орга 
низация да направи, а каква 
помощ Й е необходима.

ф Колко ООСТ „Напредък" в Босилеград, като 
носител на този значителен похват е способна да изт 
рае в задълженията си ф Нужно е да се премахват 
старите отношения към селскостопанския производит 
ел с когото общественият сектор в общината има из 
ключително купопродажни вьрзки — той трябва да 
стане самоуправител ф Момент е комунистите в об 
щината да покажат на дело колко са идейио-политиче 
ски способни да действуват в маГсите

селскостопанския

необходими

Съществуват всички услови 
минифермите (по 60 годишно) 
да бъдат изградени. Но 
това са необходими нови уси 
лия, усилия които не бива да 
се обосновават върху това ак 
цията да Понесат на плещи

за

На заседанието, на което ос 
на остана-

За реализиране на проекта 
„Морава XI" в Босилеградска 
община, в коя^о в течение на 
настоящия средносрочеи пер 
йод ще бъдат изградени 
мини-ферми за отглеждане иа 
овце и крави за която цел ще 
бьдат изразходвани кьм 137 
105 хлиядн динара вече се пр 
авят начални крачки. Труднос 
ти, наистина трябва да 
кввт, но място 
в успеха 
чки

сили начело със

На заседанието бе изтъкна 
то, че е нужно да се изгот
ви т.н. пространствен 
на общината, според който да 
се уточни кои места и в кои 
местни общности ще 
залесявани, а кои аце останат 
като пасища. В случая от това 
зависи какви са възможности
те на селскостопанските прои 
зводители за отглеждане на 
добитъка. В случая, а това е си 
гурно едно от главните услов 
ИЯ« цялостно да се разгледат 
доходните отношения и точно 
да се знае мястото на живот 
новъда в доходния кръг. Сдр
ужавайки труда и средствата 
той сигурно трябва да 
истински самоуправител, а то 
ва е наложително за реализи 

/ране 'на проекта. От това сиг 
урно ще тръгнат заинтересо

ваните селскостопански произ 
водители.

Със задачите и препоръки

те ще бьдат осведомени пьр 
вичните партийни организац-

вен представители
обществено-политически

и Общинската ск
лите
организации 
улщина присьствуваха и пред 

МОК на СКС,

само отделни организации или 
отделни лица. Съюзът на 

в общината е ед

план
240 дори

комунистите 
ин от първите призван конкре

ставители от 
МОК на ССТН в Южноморавс 
ки регион, Кооперативния съ- 

Лесковац и ООСТ „На

бьдЯт
тно да се заложи за реализа 
ция на проекта. Именно, сега 
е моментът на дело да покаж 
ат своята си действеност сред 
масите в своите сроди. Това 
още повечо ако се има пред 
вид,
хариев, че досега твърде мал

юз от
предьк" покрай обсъденото 

селскостопанско
в общината (не

екстензивносе оча 
за сьмняване

производство 
само че не дава резултати, но 
се чувствува упадък) главните 
акценти бяха сложени върху, 

нето на проекта „Мо

както изтъкна Симеон Заняма. Занапред вси
обществено-политически

Съюза на ко 
обхцио

ко е разисквано за селскосто 
ланското производство и че 
обществено-политическите си

ли на соло 
вани към
изводствената дейност.

релизиране 
рава XI" 8 общината.

местнитемунистите в 
'Сти ще разгъРмат
Йност сред селскостопанските 

заиитересо-

В материалите, уводното из
на Васил Токов, изп 

в ОК иа

широка де
са малко насоча станеложение

ълнителен секретар 
СК в Босилеград и дискусиите 
покрай останалите пропуски в 

селскостопанско 
отделно вииман

развитието но про
производители, 
вани за

животновъдството и

с общест-
1

досегапшиото 
производство
ие бе посветено

действеност на 00<-

Факт е, че реализирането на 
в общината е в заба

доходно свъРзване 
вения сектор. Това именно е, 
така да се каже, наЦ-кЬС р° 

.■м лоиеде

проекта
вЯне. Но да не се случи прое

на недос-
на те

ли той
татьчната 
„Напредък", следователно 
на (не) доверието

ктьт вместо конкретно да се 
реализира същият и занапред 
да е в етап иа разработка. На 
заседанието бе избрано коо 
рдинационно тяло от 9 члоно 
ве, които да насочава акцията

орт от проведеното
сьаместно мседлние на 

КОИ#»Р«НЦИЯ ИЛ

и Общ

и

на селс-лиик
Общинската 
Съюза ие комунистите, 
ниската конференция

производители 
селскос

костопанските

тази единствена ии е местните организации на 
ССТН.на Соци 

Босилег

кьм
толаиска организация 
ната. Затова и

в общи 
сега когато ста В. Б.алистическия съюз в

ред.
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НА ОК НА СКСОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Да се увеличава произволи
телността

чителнита баланси " за
набележат съответни

1980е имало и тру- 
намаля- 

до- 
жизне 

Тези трудно- 
всички субек

Също така 
дности, свързани с 
ването на реалния личен

ПРЕЗ СРЕДАТА на мииала- година и 
задачи.

Общинският комитет също 
така ще организира и съаесца 
ния с

Димитровградта седмица в 
се проведе заседание на Об- 

на СКС, на

Югославия, без оглед на това,
само на Балканския полуостров, но и в 

на Балканите. Ние же

че има отлични

позиции не
щл свят, не мисли да доминира

сътрудничество, а не доминация, защото никога
била

и запазването наход
ното равнище.

щинскид комитет 
което между другото

информация по 
обще- 
разви

тие на общината, за период 
1981 — 1985 година и задачи
те на Съюза на комунистите.

едно

бе комунистите по районилаем 
нито
дъл^овечна, 
е искала да
но при нас, както виждате, няма нито една домини
раща нация, макар че сръбската република е най- 
силна. Такава концепция имаме и към чужбина. Това 
е наша социалистическа концепция и ние не можем 
да постъпваме другояче.

(Из разговора с редактора на мндийскмя вестник 
„Хиндустан стандард". Бърдо край Крань, 16 

август 1953 година).

сти налагат на
организирано да се

върху преразглеж- 
собствената прак-

разгледана 
актуалните въпроси в 
ствено-икономическото

организации, 
на които ще бъдвт информи 

за актуалните иконо- 
и политически въп-

една доминация над други страни не е
нито е донесла полза на нацията, която 

доминира. Ние имаме шест републики,

те и трудовитеан-ти
гажират 
дането на 
тика
ворността в изпълняването на 
поставените задачи.

рани
мически 
роси. Също така ще бъде из
готвена и оценка на състоя-

и да се заздрави отго-

Димитровград заема 
от последните места в реги
она, когато става дума за об 
ацествената производителност 
на труда. За това нещо иай- 

екстензи

нието в собствените среди.
За реализиране на задачи

те е създадена работна гру-

С цел да се осъществят за 
от Съобдачите, произтичащи 

щението, Общинският 
тот в Димитровград, заклю
чи, че е необходимо да

коми-
па, която да се грижи 
изпълнението им.

за
се

много „допринася 
вността в заемането на рабо- 

организи 
работата, засторе-

Т. ПетровЕДИНСТВОРАВЕНСТВО
^.Нашето схващане за ролята и положението на 

трудовия човек, като самостоятелен и свободен тво
рец в самоуправителното общество, подразбира съ
що така пълна свобода и самостоятелност на всеки 
народ и народност. Защото равноправието на трудо
вия човек в самоуправителното социалистическо об
щество е неразделно от равноправието в 
ционалната общност. При нашите условия, национал
ната свобода, суверенността и равноправието 
родите се осъществява в пряка зависимост от до
стигната степен на развитие на самоуправителните от
ношения във всяка нация и в Югославия като цяло. 
Едва въз основа на пълна еманципацня на всеки на
род и народност, е която всички ще се чувствуват 
равноправни.

А самостоятелността на всеки народ единично

анализи на заклюнаправят

та, неадекватната 
раност на 
лостта на технологията и про- Цветан Борисав 

върнат в СК
чее.

През изминалия средносро 
осъществени 

за пости
чен период са 
всички предпоставки 
гане на по-добри ефекти за-

многона-

на на-
напред.

Въпреки, че общината раз- 
брой сле-полага с малък 

циалисти. през последните го 
дини се забелязва текучество 
на кадри, което от своя стра

Комисията по уставни въпроси при Централния 
комитет на Съюза на комунистите в Сърбия върна в 
редовете на СК Цветан Борисов, юрист от Босилеград.

'1И8Г'*'
на представлява още 
проблем 
витие на общината и по-бър
зото й излизане от „семей
ството" на недостатъчно раз

един
за по-успешно разе условие за нашетои равноправието на всички 

единство и гаранция за крепкостта на нашата феде
ративна социалистическа общност. Следователно, в 
нашата самоуправителна социалистическа система 
най-напред се изразява суверенитетът на всички на-

Ц. Борисов беше изключен от Съюза на кому 
нистите иа 13 септември 1978 година, в качеството на
директор иа автотранспортното предприятие.

витие.

Двегодишната история око
ло изключването на Борис 
има много обрати. Той бива 
изключен под предлог, че по 
негова вина взаимните от
ношения в колектива са лоши. 
Считайки се за прав, Бори
сов обжалва решението на 
Общинския комитет на СКС в 
Босилеград, обаче жалбата 
му бива отхвърлена. Борисов 
след това се оплаква до Ко

мисията по уставни въпроси 
при Междуобщинската 
ференция на СКС вЪв Враня 
и тя анулира решението на 
Общинския комитет на. СКС в 
Босилеград но ОК на СКС 
обжалва това

то анулира предишното реше 
ние и връща Цветан Борисов 
в Съюза на комунистите.

роди, а върху тази основа се заздравяват и укрепват 
суверенитетът и интегритетът на югославската социа
листическа общност като цяло.

(Из речта, произнесена по повод тържественото 
чествуване на 25-годишнината от Второто засе
дание на АВНОЮ в Яйце, 30 ноември 1968 
година)

СТОПАНСТВОТО БЕЛЕЖИ ПО
ЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Изхождайки от съобщение 
то на Председателството 
Централния комитет на Съю
за на комунистите на Югос
лавия от 
Общинският комитет на Сър
бия на комунистите в Димит 
ровград разгледа и въпроса, 
свързан с актуалните задачи 
в политическата и стопанска
та система в общината и осъ 
ществяването политиката на 
икономическата стабилизация.

'Оценено бе, че стопанство
то в общината през 1980 го
дина е имало положителни ре 
зултати. Забележен е ръст на 
общия доход от 46 на сто, 
на чистия доход от 48 на сто 
в сравнение с 1979 
Личният доход е нараснал с 
21 на сто, а процентът

е нараснал с 5

на
Главна роля в двегодишна

та история около изключване 
то на Ц. Борисов от СК е 
изиграл тогавашният секретар 
на ОК на СКС Гоне Григоров, 
който на всяка цена искал да 
докаже, че Борисов е единст 
веният виновник за положе-

17 февруари т.г.ЗА ЕДИНЕН ПАЗАР
Ускореното развитие и от гледна точка на про

изводствената структура и по-уравновесеното разви 
тие е в интерес на всички части на Югославия, на 
стопанството като цяло. Най-новите опити от све
товната и нашата практика — при което особено има
ме в предвид сегашната енергийна и суровинна криза 
в света — предупреждават за необходимостта от 
по-бързо превъзмогване на известните разлики в 
схващанията у нас и по-бързо утвърждаване на обща- 
дългосрочна развойна политика. Всеки партикул- 
яризъм и опити за затваряне на стопанството в об
щински и републикански граници, със стремеж все
ки да произвежда всичко в противоположност с един 
ния югославски пазар и интересите на работническа
та класа и на всички трудещи се в нашата социалис
тическа общност.

(Из доклада на Десетия конгрес на СЮК, 17 май 
1974 година, Белград).

кон- нието в автотранспортното в 
Босилеград, макар че дей- 

положение 
по-инакво. Именно, взимай

ки всички елементи в пред

вид, Комисията по уставни 
въпроси при ЦК на СКС имен

но и взима решение за връ

ствителното е

решение и Цве

тан Борисов остава извън СК.
година.

Сега обаче той се обръща 
за помощ към Комисията по щане на Ц. Борисов в редо

вете на СК без

на
новозаетите въпроси към Цен

тралния комитет на СКС, коя

уставни прекъсванена сто.
на. партийния стаж.

Граничното
между
СФРЮ, от една страна и Го- 
Деч и Драгоман — НРБ, от 
друга страна, в течение 
1981 година ще се провежда 
в следните области и форми: 
Заседания на комисиите

За още по-успешно гранично сътрудничествосътрудничество 
Димитровград — селата Долни 

СФРЮ и Смолча 
12 юли,

Криводол
НРБ на

на
Според договора на коми 

спите третото им заседание 
ще се проведе през първа 
та част на февруари 1982 го
дина в Драгоман — Годеч 
(НРБ), а с цел анализиране и 
оценяване на

На заседанието, което 
проведено на 13 март в Ди
митровград бе оценено ана
лизирано и 
според . Програмата за 1980 
година, а също така бе ут
върдена програмата за теку 
щата 1981 година.

бе ха единодушни в оценката, че 
през 1980 година сътруднмче 
ството е било успешно, про
грамата е била успешно 
цялостно
пък това сътрудничество 
дало свой принос върху ус
пешното 
доверието и добросъседките 
отношения*

Щата 1981 година, покрай 
сочените видове и форми, съ 
Ществуват също така и дру- 

все още
възможности като на

по

за
сътрудничествогранично сътрудничество, съ

трудничество на 
но-политическите

и ги неизползуваниобществе- реализирана, а пример
сътрудничество между отдел 
ните местни общности от две 
те страни и прочие, бе

организации 
» сътрудничество в областта

е
сътрудничество

то според Програмата 
1981

рама за граничното сътрудни
чество през 1982 година.

на културата; Сътрудничест
во в областта

за
взаимозапознаване,

на спорта; съ- ■ година и утвърди Прогпосо
чено на заседанието.Второ пък заседание ще 

проведат упълномощени пред
ставители 
Драгоман 
то окончателно ще се твърд- 
ди Протоколът за работа на

Iтрудничество в областта 
образованието; Стопанско сът 
рудничество; приеме 
вод националните празници и 
гранични събори.

на

I. Да добавим, 
покрай
ниха 
не на 
те са:

че комисиите 
всичко друго уточ- 

провежда- 
граничните събори, а

на комисиите в 
— Годеч, на кое-

по по- Т. ПетровИменно това бе константи- 
рано, а се посочи, че има мя
сто за още по-успешно сът
рудничество, особено в об 
ластта на стопанството, къде- 
не са до край използувани, 
то в ъзможностите все още

и датите за

Именно това бе 
заключение на

основното 
комисиите, от 

трите града (Димитровград — 
СФРЮ и Драгоман и Годеч 
— НРБ), които проведоха 
вото си тазгодишно

комисиите, редактира и под-

пише рПограмата за пограни
чното

Първият граничен събор
в Димнтровтград __
на 14 юни 1981

сътрудничество СФРЮпрез
пър 

съвмест
1981 год.година.

— Когато става дума 
сътрудничеството през теку-

за
— Вторият граничен събор 

на граничната линия
но заседание. Споменатите комисии бя-

край
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

хронина Н ПРН ТРУДНОСТИ УСПЕХ5а лентянство
Една работничка в 

„Лужница" в Бабушница 
работила само 2,5 
Тази „новина" Ни 
Дателя на Общинския 
Новица Тодорович 
30 Дни, защото 

Данните,
вожни. В „Балкан" 
ки по болест

За да се изтрае 
Ция и да се

ганизации в общината, пред
ставители на организации 
сдружения труд от материал 
ното производство и 
стопански организации.

химическа промишленост по пътя на икономическата стабилиза 
запази макар и миналогодишното 

стопанския Успе* пред субектите в 
ство се

през изтеклата 
Дни в месеца, 
подбуди да

нагодина равнище на 
сурдулишкото стопан 

редица въпроси за разрешаване 
разпределение

е
или само 30 дни! 

поискаме от намират извън-предсе- 
Бабушница 

отпуските по болест до

ОТ
правилнотосиндикален 

данни
съвет на дохода до износа.

Общият доход през изтекла
дещите се и обществено-по та година възлиза към
литическите сили са изправе 1 505 433 хиляди динара и по
ни пред въпроса: как да се отношение на по-миналата го
разрешат съществуващите тру дина отчита увеличение с
дности и как сдруженият труд. 41,1 на сто. Изразходваните 

общината да тръгне с

Борейките ч*а зачестили, 
които

се за осъЩествя- 
на икономическата ставане

билизация,
Щите се в 19-те 
на сдружения трудот 
алното

получихме 
за 1 888 загубени

са повече от тре 
поради отпус повече от труде-

тРУДодни са 
„Текстилколор" за 1 557 

нара; в ООСТ „Таламбас" 
латени 61,109,20 
додни — 100,957,70 
ност

платени 263 921,15 
ТРУДОДНИ — 169 757,05 ди 
— за 471 трудоден 

д^инара, в „Комуналац" 
динара, в химическа 

за 5 616

организациидинарав
матери 

производство в Сур 
община имат осно

средства са увеличени с 42,1Еса зап 
за 1 176 тру 
-I промишле- 
са заплатени

по-
ускорен темп на развитие? То 
ва именно бе и
за обсъждане на състоялото . Ра< т-е- същият е с 39,1 
се в миналия петък заседание 
на Общинската скупщина,

дулишка на сто, а е осъществен до
ход от 519 960 хиляди дина- 

по-
висок от този през 1979 го
дина. Осъществен е и чис- 

доход от 354 465 хиля 
ди динара и е по-висок с 45,5 
на сто. За разширение 
материалната основа на труда 
и запаси са отделени 88 933 
хиляди динара и отчитат уве 
личение от 184,2 на сто. По
край това заетостта е увели 
чена с 6,5 на сто и е по-голя 
ма с два индекси от запла
нуваната.

вание да бъдат доволни 
си през из- 

настоящата 
когато стопанство 

то и въобще сдруженият 
в общината

от главна тема„■Пужница стопанисването 
теклата година. В 
пък година

тРУДодни 
нататък. Както

808,390,00 динара и така 
Тодорович в ОСС още 
гър" и земеделските 
тината

ни уведоми 
не са получени данни за „Ти- 

кооперации, но и без това 
е достатъчно ясна. Общата 

динара.
Отпуските по болест 

кизациите на

на
тиятТРУД което освен делегатите при- 

съствуваха представители 
обществено-политическите ор

кар-
сума надминава200 се срещат 

много по-трудни условия, тру
смилиона на

на
до 30 дни заплащат орга-

Боледуаащите „губ- 
сто от личния си доход, което е 

сравнение на това, което

сдружения труд.
ят"" само 10 на

Акценти от разискваниятапочти нищо
получават.

КОСТАДИН момчилович,
председател на 
конференция на СКС: Всички

не са добри, 
сът ни е единствено решение 
за запасите от произведени
ята.

Изно-гта ни
Общинската

Но макар и изключителоо по
организации 
труд са изготвили стабилиза
ционни програми, но 
кои те останаха на 
Съюзът на комунистите 
чки

на сдружения ложителните резултати, кои 
то покрай увеличения обем 

От на производство се обоснова 
ват и върху увеличението на 
цените, има и такива органи 
зации при които общият до- 

е ход е на по-миналогодишно 
равнище или с незначително 

8 увеличение. Такъв е случаят 
с ф-ка „Мачкатица", „Модна 
та конфекция", а и с „Вла- 
сина-продукт". При едно пък 

организации динамич 
ността на увеличение на из
разходваните средства е по- 
голяма, но при общия доход.

ТОМА МИТИЧ, секретар на
СОИ по здравна защита;в ня

хартия. 
и вси-

трудещи се трябва да 
се застъпят тези програми

началото на годината здрав
ната защита изключително е 
на плещите на сдружения 
труд в общината. Нужно 
да се преразгледа финанси 
райето и да се намерим 
рамките на средствата, които 
отделя нашето стопанство.

МИЛОРАД СТОЯНОВИЧ, ди
ректор в „Галеника": възна
граждаването според 
зултатите на труда е същес
твен момент в стабилизация
та. Работник в нашата орга
низация сега работи два пъ
ти повече, по отношение на 
две—трети години по-рано. И 
заработва...

ЙОВАН ПЕТРОВИЧ, 
дател на Общинската 
щина:
ране не може да се говори 
за напредък. Затова и всеки 

работник, 
трябва да бъде освеодмен, 
че ни очакват трудни дни в 
стопанисването. Трябва да бъ 
де осведомен за да бъде и 
подготвен за това. От стопан 
ството повече не може да се 
взима, а трябва и досегашното 
да се преразгледа, 
твено-политическите сили 
общинските органи на сдру
жения труд трябва да помог 
нат колко могат повече

конкретно да се реализират. 
На организациите, които сто
панисват 
рентабилното

на границата
трябва да да- 

мя- 
стан-

на

дем принос да намерят 
стото си. На жизнения 
дарт също така трябва 
обърнем отделно 
— точно трябва да 
кои са тези работници с мал 
ки лични доходи.

ВАСА МАРИНКОВИЧ,

число
Да ре-

внимание
Каква несполука! 
разболях...

По време на отпуск по болест се знаем

Когато става дума за лични 
те доходи и стандарта. на 
трудещите се изцяло не мо-

Тъй като отиването на отпуски по болест показва деле
гат от Алакинце: Все докатотенденция към увеличение, 

въпрос: дали такива работници не оказват пряко вли
яние

налага се да се постави
же да се каже че е задово
лително.

нямаме възнаграждаване спо
ред резултатите от труда не 
можем да очакваме успех. 
Считам че Съюзът на синди
катите трябва докрай да из
пълни ролята си.

СЪРБА НИКОЛИЧ, изпълня
ващ длъжността директор в 
Завода за вътрешни болести: 
Поведението в работата 
сигурно не е най-добро. Но 
за загубите не сме виновни 
самите ние — нашият сдру
жен труд на общинската СОИ 
по здравна защита може да 
отдели 60 милиона, а необ
ходими са 130 милиона ди
нара.

ЛЮБА МИЛИЧ, директор в 
Модна конфекция: Технологи 
ята и организацията на работа

върху намаляване на ефектите от стабилиза
цията в своите колективи!

Ония, които наистина са болни, трябва да се 
Обществото се грижи за тях.

Обаче никак не може да се избегне впечат-

Макар че средниятпредсе- 
скуп-

Без точно информи-

личен доход е възлизал към 
5658 динара все още има ор 
ганизации, в които личните до 
ходи са по-малки и от загаран 
тираните. Неблагоприятен 
мер за това е 
дето средният личен доход по 
трудещ се е само 2992 дин.

лекуват.

при
мер деник" къ

лението, че човек за двадесетина дни може да „оз
дравее", а след десетина 
ново да се разболи!!

Синдикалните организации, първичните органи 
зации на Съюза на комунистите и другите общес
твено-политически организации, както и самоулра- 
вителните контроли в организациите на сдружения 
труд все още не са достатъчно дейни и не се борят 
активно срещу неоправдателно „боледуващите".

Често под вида на лъжесолидарност се затварят 
очи пред открити опити да се намалят усилията на' 
трудещите се и гражданите в осъществяването запла
нираните задачи.

Място за сантименталност няма, но трябва да 
се действува. Инак, защо сметката да плащат до
брите работници,които честно и доблестно изпълня
ват трудовите си задачи!

от нас всеки
петнадесет дни — на

ни
При увеличението на запаси 

те от произведения се явява 
една твърде неблагоприятна 
тенденция- В отделни трудо 

Общес- ви организации те са по-голе 
и ''ми от нормалните (ако въоб 

Ще има граница за това) и 
представляват обременяване 

в на дохода. В Модната конфек
ция, на пример, тези запа- 

възлизат колкото и об
щият доход (24 952 хиляди ди 
нара)!?

изнамирането на прави пъти
ща в стопанството. си

Делегатите приеха препоръ
ката от изложението на Вла 

Фуштич, председа- 
на ИС на ОС, според ко 

ето организациите на сдру
жения труд всеки месец да 
вържат анализ на програмите 
по икономическа стабилиза- 

Тези пък организации, 
които изтеклата година са 
приключили със загуби 
ако не бъдат в състояние 
същите да премахнат трябва 
да изготвят санационни прог
рами и същите да отправят 
към Общинската скупщина на 
обсъждане, а Изпълнителният 

, съвет дейно ще се включи 
в обсъждането и премахване 
то на проблемите и трудности 
те в организациите на сдруже 
ния труд.

Бабушница беше иалра-Преди две години в 
договор между Общинския синдикален съвет, ор-вен

ганизациите на сдружения труд и Здравния дом 
съгласувано действуваме при даваното на отпуски по

зачита

димир 
тел

за

болест до един месец. Този договор не се 
от страна на Здравния дом. Напразни си остават уси- 

основиите организации да сс^ пресече пътя 
отпуски по болест —

лията на
Здравна неоправдателните 

пият дом си прави оглушки. ЦИЯ-

имаме такова положениеИ при много случаи и
отсъствуваие на „редовни— поради неоправдателно 

боледуващи — хора с нарушено здраве остават по 
работните си места, за да могат да се изпълняват зап 

производствени задачи!
положение: болен здрав

лаиуваните
Получава се комично

да носи!!
заключителните ба-Сега след обсъждането на

изтеклата година синдикалните организации, 
останалите обществено-по-

лаиси за 
Съюзът иа комунистите и 
литически сили 
акция за премахване 
болест.

сигурно ще раздвижат и енергична 
иа неоправдателните отпуски по 

Матея Андонов В. В.Част от делегатите на конференцията I
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ИЗ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ООСТ „СЛОГА" ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИ

ТЕ ВЪВ ФАБРИКА „МАЧКА ТИЦАСтопанисването в духа на 

стабилизацията

(ггоианогво • II..

Подобряване на 

трудовите условия
ние: захар, олио, прах за пра 
не и други.

В течение не мннелета година трудещите се в тази 
стопанска организация, внедрявайки стабилнзацнон 
нто мероприятия са осъществили общ доход от над 
Ш милиона и така преизпълнили плана с около 20 
милиона, а във фондовете си се отделили 6828 хил 
яди динар».

ки, пенсионният отдел и про 
В „Мачкатица" водка 

систе- 
според 

хигиеиично- 
Когато се 

стават

имашини 
„Мачкатица "

най-

Фабриката за

Един от основните пробле- стоманолеярна 
ми с който се срещат труде- о Сурдулица е едно от 
щито се по снабдяването в големите и нои-стари у
общината е отдалечеността но дови оргонизации в та3к^ти°ен 

25 500 хиляди ди магазините в някои села от щина. По доста примитив
В то- начин тук си изкарват прех- 

560 работници.

\ чие. — 
година се организират 
матически прегледи,
нормативите на 
техническата охрана.

тези прегледив Основната•^Трудещите се ход от над наложи
по-чести, дори и 
през годината. Но

значително ще се по-

от централните пътища.
зи магазини обикновено се раната 
разкарва стоката с трактори Според
и така се създават по-големи

който е по-висок два пъти 
трудовите

сдруженияорганизация на 
труд „Слога", занимаваща се 

гостилничар-

нари,
миналогодишния с 26 но сто, 

потребление

около 
плана за средносроч

а за съвместно 
са отделили над 6500 хиляди

с търговид и 
ство, като единствен снабдител 
на стоки за 
ление в общината, през ми-

лет години 
1200

условия
добрят след реконструкцията 
на фабриката, която се про- 

Най-вероятно този про

следно развитие 
тук трябва да работят 
работници, в

— Настоящата година съ- Ни помещения, 
що ще бъде трудна в снабдя 
ването, защото нашата орга ната 
низация като малка органи- На синдикатите 
зация, няма възможност до кович 
ходно да се свързва с други Те, които-

усилията на целия трудов ко 
лектив

широко потреб- разходи.динара. нови и съвремен
вежда.
блем завинаги ще бъде снетИзхождайки от мерките по 

икономическа стабилизация, 
в организаци-

отчела по- 
Въп-

налата година е 
ложителна равносметка, 
реки обективните труднос
ти, които сполетяха търгови
ята във връзка със снабдява

на лървич 
иа Съюз® 

Станимир Пей 
беседвахме за грижи- 

полага синдикатът,

С председателя
на но-от дневен ред в края 

вия средносрочен период — 
добави С. Пейкович.

Първичната организация на 
синдикатите в

организациятрудещите се 
ята са осъществили чист до
ход от над 18 600 хиляди ди
нара, конто е по-висок от тоя 
в 1979 година със 7 милиона 

с 60 на сто.

нето на някои стоки от ши
роко потребление 
те се през миналата година 
са осъществили общ 
от над 152 милиона динара,

тази трудова 
особено се гри-

производителни организации, 
така често пъти се случва ня
кои стоки не сме в състояние 
да получим навреме. Но от
ново настояваме навреме да 
снабдявам всички магазини в 
града и селата, — добави Та- 

хиляди динара и са увеличи кев.
с 30

трудеаци
тази трудова органи- организация

за пълното прилагане надинара или
да прерастне в съвре- 

промишлено предпри 
относно фабрика и сто

жизоция
менно 
ятие,
манолеярна, чиято икономич- 

да измени

доход според ре-възнаграж даване 
зултатите на труда.

— Ние полагаме доста уси-

тази сто-Трудещите се в 
панска организация през микойто е по-висок от тоя в 

1979 година с '32 на сто. Но 
общия

налата година за личен доход 
11 500 лия всяка работа да има своя 

норма и съответно награжда
ване.

ност значително 
стопанското положение 
изоставащата

са изразходвали надна.с увеличението 
доход в организацията се уве 
личават и разходите, които се

на
Сурдулишка об т.е правилно да се 

стойността на всяка
ли личните доходи си 
на сто, така че сегашния сре
ден личен доход е 5500 дина
ра. Спазвайки мерките 1.о 
икономическа стабилизация и 
зачитайки критериите за раз
пределение на дохода, 
във фондовете си са отдели
ли над 6828 хиляди динара, 
от които 3700 хиляди дина
ра за укрепване на матери
алното производство в орга
низацията.

прецени 
работна операция- Сетне тър
сим на работника да се да
де пълната сума, която е за
работил. В тази 
окуражаващи резултати, па за 
туй занапред следва да усъ- 
вършенствуваме системата

М. Я. щина.
— Условията за работа — 

Станимир Пейкович — 
лоши. 
които

га са по-големи от тези в 
1979 година с 29 милиона ди
нара и същите сега възлизат 
на 127 милиона динара.

заяви
в момента са твърде 
Без капиталовложение, 
е в ход, трудно може да по
добрим състоянието. Но син
дикалната организация 
налата година направи успе-

Неудобни
автобуси

насока има

До увеличение на разходи 
те е дошло вследствие при
емането на нови работници, 
увеличение цената на тран
спорта, покачване цените 
всички стоки, а печалбата от 
разликата на набавната и про 
дажна цена, с която се на
ваксват
на равнище от 1979 година.

Имайки пред вид, че об
щият доход бележи 
ям ръст от разходите, ра
ботници в тази стопанска ор 
ганизация са осъществили до

те

на
разпределението.

В пряка зависи/лост с това 
е провеждане на стабилизаци
онната програма, приета още 
през началото на миналата 
година. Тук голямо съдей
ствие оказва и самоуправител 
ният работнически контрол. 
Добри резултати той постиг
на в областта на икономии на 
материали. Не се позволява 
прекалено изразходване на 
материалите, но веднага се 
сигнализира. Инак самоупра- 
вителнидт работнически кон
трол решава и по други въ
проси. Положителното е, че 
върху него не се упражнява 
никакъв натиск, действува до
ста самостоятелно и главно 
съдействува да се постигнат 
още по-добри резултати.

А според 
вия за работа — 
тица" наистина се

шен опит и изпрати на леку 
ване и реабилитация

Главно

на
около

130 работника, 
прекараха във Върнячка, Вран 
ска и Сокобаня, както и в дру

те

Може ли пътникът да
бъде равнодушен, кога- 
то с годили вече наред 
на линията Димитров
град — Ниш и обратно 
съобщават дотраяли и 
аварийни автобуси? Си
гурно не, понеже същи 
ят да бъде доволен тря 
бва да получи и съотве 
тна сигурност. Автобуси 
те на „Експрес" в Ниш 
това не дават.

Както и преди годи
ни и през настоящата 
зима по тази обремене
на линия се движат ава 
рийните автобуси на 
тази съобщителна орга
низация. А съществуват 
условия поне на тази 
линия аварийните авто
буси да не съобщават. 
Това е недопустимо осо 
бено сега когато на ни 
ските температури тези 
автобуси нямат ни пар
но отопление. А пък и 
вратите им са почти 
винаги полуотворени, по 
неже отдавна са разва
лени.

Как да се прекарат

Според думите на Васил 
Такев, директор на организа- 

деловите резултати 
година би-

били много по-високи, 
ако не беше дошло до застой 
на стоки от широко потребле-

разходите е останала
възстановнителни цен

трове. Предвиждаме и тази 
година да изпратим още по
вече работници. Трябва да 
кажа, че подборът е правен 
от лекар, медицината по тру 
да и препоръките на здрав
ните служби.

По-нататък С. Пейкович изтъ 
кна, че вследствие ма лошите 
условия и възрастовата струк 
тура на заетите 
души са по-възрастни от 50 
години, мнозина са с раз
клатено здраве, а 25 вече са 
зачислени като инвалиди на

ги
цията, 
през миналатапо-гол-
ха

^ЪПРЕАIII КОНГРЕС НА 

ОьАМОУПРАВИТЕЛИТЕ
ПОДГОТОВКАТА В ХОД

над 70

труда от втора и трета сте
пен. Грижа на синдиката е

сегашните усло- 
в „Мачка- 

постигатчас по-скоро на тези работни
ци да се обезпечи

Трудещите се в Сурдули
шка община в организаци
ите на сдружения труд не- 

‘ прекъснато се готвят за Тре 
тия конгрес на самоуправи- 
телите на Югославия. За по» 
успешна и по-организирана 
работа, на общинско рав
нище е формирано Координа 
ционо тяло от 11 души и съ
щото е задължено за прове
ждане на подготовката. Съ
що така, са формирани и 
три делови групи, задължени 
за провеждане на подготов
ката на три тематични обла
сти: „Решаване на
те се в сдружения труд за 
създаването и разпределение- 
то на дохода", „Самоуправи- 
Телно свързване и сдружава
не въз основа на дохода — 
съществен фактор в общес
твеното възпроизводство, са 
моуправителното планиране и

развитие" и „Сружените тру
дещи се в делегатската сис
тема".

заслуже
на инвалидна пенсия. Ценна

сравнително добри резултати 
—заключи накрая председате 

организа- 
на синдика-

помощ могат да окажат об
щинските 
ално службата за социални, 
инвалидни и други осигуров-

лят на първичната 
на Съюза
Станимир Пейкович.

Изхождайки 
та и приета програма за ра
бота на Координационното тя 
по и деловите групи, в ор
ганизациите на 
труд се разисква и се 
съобщения по отделни 
тични области.

Покрай 
изтъкват в

от изготвена- служби, по-специ- ция
тите

Ст. Н.

сдружения 
готвят 
тема-

ДИМИТРОВГРАД

Синдикатът за защита на 
работническия стандарт

!
останалото, както 
Общинският син

дикален съвет, налице е, че 
работниците главно разискват 
откровено и за постиженията 
и за пропуските, 
въпроси все пък са взнаграж 
даването според 
от тРУДа, увеличението

деветдесет
по студ? Трябва ли и 
занапред пътниците 
тези автобуси да слагат 

непременно 
кожуси ...

километри

През миналата седмица в 
Димитровград бе 
заседание на Общинския

в Общинският синдикален съ
трудещи- проведено 

син
вет разгледа и активността на 
организациите пред Третия 
конгрес на

Главните ръкавици, 
да обличат
Или и занапред да за
плащат чужда безотго
ворност. Сигурно това 
не е цел на „Експрес" 
от Ниш.

дикален съвет на което бяха 
разгледани

самоуправител и- 
те на Югославия. Специално 
внимание се обърна на ак
тивността в трудовите

резултатите някои актуални 
внимание 
защитата

въпроси. Особено 
беше обърнато на

работнически^ стандарт в 
общината.

на
цените, стандарта, производ 
ството, доходното свързване...

орга
на низации по този въпрос 

съдействието с отборите в ор 
ганизациите на

и
Предлагат се ре 

дица мерки в това направле
ние.

Т. П.
В. Б. сдружения 

Т. П.ТРУД-
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Белград
ОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮЮСЛАВСКИТЕГ кзези СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ,Г~ виш

ВСИЧКИ СЪС.СВОЯ ПРИНОС
^ яма никакво съмнение, 

неминуемо саниране 
Ществено-икономически
ми,

стичат по-голям доход и до средства за инвес
тиции и всички видове на неконтролирано пот
ребление.

За тази цел е необходимо в практиката на 
всяка основна организация на сдружения труд 
и в сдружения ТРУД като цяло, както и в пра
ктиката на цялото общество, още много пък 
и коренно да се промени. Обаче, при това ни
как не бива да се подцени цялото значение 
на конкретните мерки и крачки, за което са 
вдъхновяващи и напъствията от споменатото 
заседание на Председателството на ЦК на 
СЮК. А те недвосмислено показват, че всяка 
първична организация на СК, -ако живее с зки- 
вота на своята среда може по-нататък да обо
гатява раздвиженото стабилизационно начина
ние на СЮК, със своите конкретни и делотвор 
ни акции. При това най-съществени са две те
хни насоки. Първата е комунистите и първични
те организации на СК с целокупната своя пра
ктическа, организационна, идейна и политичес
ка работа систематически да действуват в на
соката на такова създаване на обществено-ико 
номически отношения, в които всеки трудещ

& че неотложното 
об

ле

ния в обществото * 
и по-нататък 
и технократските

възпроизводство, в коетона актралните 
трудности и проб 

потенцирани от най-но- 
цените, представлява

главна дума имат държавните 
структури, ясно е че основ

ните организации на сдружения труд, 
и първичните

които са особено 
вия скок на а с това

организации на Съюза на кому- 
и младежта се озоваха в 

между назрялото съзнание

голям належащ въпрос 
организации на Съюза 
ално и

за всички членове и първични • нистите, Синдикатът
на комунистите, специ- 

организации на Съюза на
пролуката 
требата от

първични за по-
изпълняване на поставените стаби

лизационни задачи — от една страна — и 
друга страна

комунистите, специално 
ите на

за онези в организаци- 
Не занемарявайки ця 

участие на

отсдружения ТРУД. 
значение на стеснените възможности налото

всички
телно
мерно

координираното 
фактори в обществото 

важно стабилизационно 
„отделяме"

преките производители за 
жизнени

приемане на много 
решения, пък и на онези за утвър- 
на цените, заЩото техноструктурите

в това цзключи-
начинание, на- 

комунистите и първични 
производството, които 

изкушения. И това, преди

ждаване 
на висшите равнища на организирането прак
тически в най-голяма степен са ги отделяли от 
конституционната и законна компетенция 
основните

те организации на СК в 
най-големиочакват

навсичко,
в целокупната 
-и трябва да бъде

затова че е очевидно че тяхната роля 
акция «а СЮК би

организации на сдружения труд и 
самите работници. В стремежа да се пресече 
пътя на практиката на отчуждаване на самоуп- 
равителното решаване и същевременно да се 
санират обстоятелствата, причинени от неко
нтролираното увеличение на цените, Предсе
дателството на ЦК на СЮК в своите заключе
ния тръгна от ключовата предпоставка — „ни-

тази могла
решаваща, и второ, защото 

тъкмо на тях в настоящата обстановка е най- 
трудно да се

се ще има непоклатимото чувство, че е приз
ван- за всичко в своята 
ществото да решава. Другата съществена на
сока на активността

трудова среда и об-справят.

За решаващата роля на организациите 
комунистите в производството 
защото заключенията на Председателството на 
ЦК на СЮК от 17 февруари —

и
на организациите, е съ

щата да се развива върху програмите по раз
витието и изпълняването на максимална моби
лизация на трудещите се върху осъществяване
то им. Защото всяка активност, която не се ос
новава върху конкретни 
дачи и цели на. обществено-икономическото и

говорим затова,

то едно решение за цените и тяхната структура 
не бива да се приема без непосредствено уча 
стие в решаването на работниците", а и за 
отговорността на носителите на антистабилиза- 

най-напред да се изяс-

посветени на
задачите по уреждане на състоянието на паза
ра, увеличението на производството и про
изводителността и защитата на жизнения стан
дарт,
и докрай да се проведат единствено при ус
ловието, че тяхната конкретна реализация да 
поемат и понесат самите сдружени работници, 
без посредници. Ако такава мобилизация на 
работническата класа, на всички самоуправител- 
ни органи и делегатски структури Съюзът на 
комунистите не би постигнал, тогава пак тех- 
нобюрокрацията, която главно и доведе до 
чувствително покачване на цените — нещата 
би насочила към погрешна посока.

Това, също така, е и част от обяснението 
защото започнахме да твърдим, 
ящата обстановка, когато трябва да 
вилнеенето на цените и да се мине към тях- 

икономическо фор- 
п организациите на СК в лро- 

се наложи да чупят най-твърдия 
то ест на

производствени за-

могат действително, последователно ционните решения 
нят самите работници. самоуправително развитие, нужно ще 

към празен ход. Борейки се за трудова и об
ществена мобилизация на всеки работник, на 
всички самоуправителни и ръководни органи в 
основната 
в сдружения

води

Но, колкото и безусловно необходима, това 
е само първата крачка, за която трябва да се 
изборят комунистите по пътя за изменение на 
сегашните
производство и в обществото въобще, 
териалната и обществената позиция на човека 
изключително да зависи от резултатите на не
говия труд и залагане. Защото за да 
да се стигне до надделяване на работническа
та над технократска логика, да кажем в по
литиката за цените и въобще в нашата стопан
ска практика), необходимо е на дело — при 
всяко решаване — да се потвърждава и афир- 
мира класово-работническата ориентация при 
утвърждаването на цените, която почива върху 
обективните икономически критерии, върху 
обществено признатата работа, а да се от
хвърлят и жигосват технократическите относно 
групово имуществените апетити, които с изкус
твеното гонене на цените настояват без ра
бота и увеличение на производителността да

организация на сдружения труд и 
труд на по-широк план, комунис- 

организации на Съюза на 
трябва да се изборят за това, че 

своя принос да укрепва стабилизаци- 
всеки по-най добър начин 

да изпълнява своята част от работата. Само 
по този начин те ще постигнат това да не се 
държат нито като „загрижени наблюдатели", 
нито като „пожарникари", които стъпват в ак
цията от случай до. случай, но като действу
ваща и практическа идейно-политическа 
в първите редици на работническата класа. С 

тяхната роля е да бъдат двига

отношения и състояние в прякото 
та ма гите и първичните

комунистите 
всеки със

може ята и развитието,

че в насто- 
спре

силаното самоуправително и
миране, тъкмо на

една дума,
тели, инспиратори и организатори на трудещи
те се във всички стабилизационни начинания, в 
които всеки обществен фактор ще бъде отго-

изводството
в битката за стабилизация,орех 

непосредствените 
ски узурпации, с

технократски и бюрократ- 
отчуждава работ- 

Имайки, 
отноше-

които се
решаване и доходът, 

вид, преобладаващите

ворен носител на своя дял от задачите.
Душан Богавацтническото 

именно, пред

В този брой
Съюзът на комунистите и икономичес-

АКЦИОННО И ДЕЛОВО СВЪРЗВАНЕ 
самодейността в Нишка

стабилизация

Развитието на 
община

НАСТЪПВАТ ПО-ДОБРИ ДНИ
Стр. 2

младостта 81Щафетата на 
ПО ТИТОВИЯ ПЪТ ОТ ТИТОГРАД

на СК на Сър-комитетЦентралният
бия за средносрочното развитие

СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ РАЗ-С ТРУД
ВОЙНИТЕ ЦЕЛИ Стр. 3



2 Комунист
КОМУНИСТИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯСЪЮЗЪТ НА

Акционно и делово свързване
стоящия исторически етап иа разои- който интегрира в сдружения труд и 
тието на социализма е пряко потреб- ще има решаваща дума в самоулра-

тела. Разбира се, хората ко-

Във връзка с актуалните проблеми чем, от сдружеността на трудещите 
и потребите на се в базата на обществото, в нейна стабилизацията

по-бързото развитие на самоуправле- голяма степен зависи работата на де- 
нието трябва да укрепваме ролята на легациите, съгласуването на становища

на та в делегатската система и нейната 
ефикасност. Колкото тази

вителнитена". (Е. Кардел).
Ето защо на проблема за ролята 

на СК в процесите на сдружаването правило тук 
трябва да посветим най-сериозно 
мание.

ито работят в ръководните органи, по 
идват като добри кому- 

това или онова техно-субективните сили, преди всичко 
Съюза на комунистите. Това, разбира съвкупна 
се, по никой начин не е противопо- сдруженост е по-малка, 
ставено на необходимостта от постодн- трудна ще бъде делегатската роля на

по-бавно

нисти, така че 
кратско явелиие и не е< преди всич
ко, дело на тяхното 
но често пъти и 
стоятелства, които от ден на ден мо
гат да формират поведения, които не

вни-

толкова по
„определение", 

на обективните об-Съставна част на стремежа да ук
репне ролята и активността на пър
вичната партийна организация и

опасността от „вързва- са самоуправителни, и с времето ук- 
Съюза на кому- релват технократското съзнание.

Впрочем, не се касае за това СК 
бе да „замести" самоулравителните орга

ни, но за потребата със съвместна ак
ция на първичните партийни органи
зации да засилваме
влияние на трудещите се в самоуп-

на работа върху развитието на наша- делегацията, 
та делегатска система. Напротив, това на становищата и т.н. 
е условие за напредъка в областта

съгласуваното

да• Следвателно, поради тези причини 
за Съюза на комунистите днес е пре- се продотврати 

не" на органите на 
нистите в организацията на сдруже

на политическата система на социалис
тическата самоуправктелна 
ция.

демокра- ломен въпросът на сдружаваното
неговата роля в процесите на сдружа
ването.

Повече пъти сме изтъквали, че тук

и

НИЯ ТРУД за ръководните органи
напълно оправдано — премахва

нето на т. нар. Фабрични комитети. 
Няма никакво съмнение, че в това

Поради простата причина, че соци-
иалистическата система не може да ук

репва, ефикасно да функционира, без не сме в достатъчна степен присъству-
непосредственотоващи, че затова сдружаването се пре

доставя на ръководните органи, в чи- 
природа е да го наблюдават само 

„делово", че затова много връзки са 
слаби и се скъсват при първите ико
номически сътресения. СъЩо така сме 

Едина- изтъквали необходимостта от укреп
ване на акциооните облици по свър- 
ване на организациите на СК.

отговарящата му или засилена актив
ност на СК и другите субективни си
ли, така, както и Съюзът на кому
нистите своята вътрешна двигателна и 
идейно водеща роля не може да осъ 
ществи извън политическата 
така както бе „поставен" на 
десетия конгрес на СЮК.

отношение, в работата на Съюза на 
комунистите сме осъществили добри равителните органи, следователно в

практиката на самоуправлението.
Второ, липсата на „вътрешно" вли

яние на СК лесно води към положе
ние, че това влияние да се обезпеча
ва „външно", от комитета или общи
ната и това влияние да се опира вър-

ято
резултати, укрепнали първичните пар
тийни организации и тяхната самосто
ятелност.

Бавността в акционното свързване 
на първичните партийни организации, 
обаче, сега ражда нови проблеми.

система,

„Не е въпроса в това дали Съю
зът Хна комунистите трябва или 
трябва да влиза в насоките на раз
решаване на конкретните обществени 
проблеми във всички области на обще
ствения живот, но как да навлиза в 
тези проблеми в условията на самоуп
равлението на трудещите се,

ху ръководните органи, при което и 
те започват да се опират върху об- 

организа- щинските органи. Разбира се, трябва 
да да укрепваме ролята на общинската 

ако организация, нейното непосредствено

Първо, нито първичната партийна 
организация, нито основната

„Съюзът на комунистите трябва да 
действува в целокупната самоуправи- 
телна система — от работническите 
съвети към организациите 
НИЯ труд до всички други облици, в 
които самоуправително 

тоест труд е организиран и в които той ре- 
как прогресивно да влияе върху прие- шава, както и от скупщините на об- 
мането на дългосрочните решения, ко- щините, републиките, автономните об-

не

ция на сдружения труд, не може
укрепва ако остане „затворена", 
в идейно-политическата

на сдруже-
акция не се присъствие във всички организации на 

сдружени^ труд. Но, нещата преди 
всичко трябва да се поставят от пер
спективата на първичната партийна ор- 

жни проблеми на трудещите се, а ганизация и нейното укрепване, от ас
пекта на потребата същата непосред
ствено да действува на по-широк план 
на сдружаването, а не своето влияние 

на в средата си да осъществява чрез 
посредничеството на общинския коми
тет.

сдруженият „сдружи" с другите първични органи
зации на Съюза на комунистите. Ако 
остане „затворена" тогава редица ва-

преди всичко самото сдружаване, оста

ва вън от по-непосредственото влия

ние на организацията на Съюза

„затворе- 
организа-

би ция не може да укрепва своята ро

да ля, с времето тя ще отслабва, а обек

тивно ще се разширява пространство

то, в което ръководните органи ще 
заздравяват своята роля на фактор,

ласти, до Скупщината на СФРЮ.гато тези решения приемат самите те

зи трудещи се" (Е. Кардел: „Насоки
Мисля, че Съюзът на комунистите 

днес във всички тези облици на орга- комунистите. Следователно,

ната" първична партийна

в развитието на политическата система 
на социалистическото самоуправление", 
второ издание, ИЦ Комунист, Белград, «изиране не е непосредствено присъс-

Тези проблеми не се явяват в та- 
обаче съществу

ват реални процеси, които указват на 
проблемите, за които става дума. Те 

обществен аспект, 
отделно в контекста на бавността 
развитието на самоуправлението въоб
ще.

твуващ в онази степен в която 
трябвало да бъде. А той трябва 
бъде присъствуващ тъкмо като воде

ща идейна и политическа кохезионна 
сдружаването на трудещите се. Впро- сила, която на нашето общество в на-

1978, стр. 202).
къв „чист" облик.

При това особено важно е сдру

жаването на труда и средствата, т.е.
имат и по-широк

в

Затова трябва да се сложи акцент 
върху акционното свързване 
вичните 
то СК
трудещите се

РАЗВИТИЕ НА САМОДЕЙНОСТТА В НИШКА ОБЩИНА
на пър- 

кое-партийни организации, с 
от „вътре"Настъпват по-добри дни ангажирайки 

ще „завзима" про
сторите на сдружения труд и ще ус
корява процесите на сдружаването, 

се, а неследователно, за трудещите 
за себе.

‘ Това не
низационните проблеми.
СЮК дава възможност и търси такова 
действуване. Трябва ни повече акци- 

единение в работата на СК, а 
по-малко организационни дилеми.

значи откриване на орга- 
Уставът на

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ музеят и други) 
афирмирали, — 

е години нещо по-бавно 
ват,
тието на самодейността, с

които са се вече че трябва да се заздравят обществе
ните съветипрез следващите пет 

да се разви-
в културно-художествени

те дружества и тези дружества ■ да се
СЛЕД БЕЛГРАД, Ниш вероятно

най-големият център на самодейност
та в нашата република и по числото 
на самодейните дружества и техните

а предимство да получи разви- 
по-големи

подведат под „патроната" на профе
сионалните институции в културата. По 
този начин биха

онно

материални средства да се подтиква 
и по броя на раздвижените формирането на културно-художестве- 

акции. Единадесетте културно-художе-

се създали условия 
за по-бързо преодоляване на слабос
тите, укрепнало би общественото 
ние във формирането

Акционното свързване и действува- 
първичните партийни организа

ции не трябва да стане на портите 
на трудовата или сложната организа
ция на

членове
не нани дружества в трудовите организации 

и местните общности.
Оценявайки тези определения на

в л пя
на политиката 

на дружествата и подобрила професи
оналната работа в тЯх.

ствени дружества, двата хора, едното 
сдружение на изобразителните худож
ници и духовият оркестър- имат 2 258 Общността за култура от трибуната на 
самодейци. Обаче макар че и броят ССТН, към средата на миналия месец, 
на дружествата и броят на членовете

сдружения труд, но в съот
ветни облици трябва да се продълже

на живота, на 
свързване,

ва така както логиката
възпроизводственото
лага.

се чуха мнения, че върху тЯх трябва 
е да се изтрае и на самодейността на 

се окаже максимална помощ. А
помощ е необходима потвържда- 

множеството примери в практика
та, и това не

Недостигът на професионални кад
ри в тях — режисьори, хороводители, 
корепетитори, хореографи за работа в 
самодейните дружества — 
най-големите неволи 
модейност. Ако на

им е наистина внушителен съвсем 
ясно, че би могло да бъдат още

на-
мно- че

го повече, ако в града съществуваха 
всички Тук е голяма ролята на общински

те и междуобщинските 
СК и техните 
могат съвместно

тази
условия за по-бързо развитие ват 

на самодейността.
е една от 

на нишката са- организации на 
органи. Те също такасамо материална,

по-широка обществена и професионал 
за- на помощ. Обществените 

години културно-художествените 
само-

но „професионалнитеДавайки оценка за това положе
ние нишката културна общност е 
планувала в следващите пет 
да се формират още единадесет 
дейни дружества и още 
общото число на самодейците

дейци" при по-голямо 
ние, което

да дават почини завъзнагражде-
би осигурявала Общността съвместна “снова във възпроизводства- 

ната свързаност.
съвети в
дружества,

макар че имат вече многогодишна тра- 
три театра, диция, още

за култура, работата 
дружества би била 
им работа

самодейните 
част от редовната

в
Всичко това е съществена предпо- 

на стабилизацията,
не са се изявили като съвсем е ясно, че само- ставка 

дейните програми би били 
ствени. Такава помо

за успехаобщес
„нормално", дето почти във 

всички дружества преобладават т. нар. 
култура „комерциални"

в тЯх по-значителна 
тогава е

твена сила, пък
да се увеличи с още над хиляда чле
нове. За да могат да 
тези планове в Общността за

по-каче- коЯто с право поставяме да се опира 
преди всичкоЩ от страна на 

професионалните дейци — бе
се осъществят върху по-нататъшното 

сдру-

самоуправителното свърз-

казано
на Трибуната — ще бъде необходима разви™е на самоуправлението, 
все

програми, че друже- 
ствата наподобяват една на друго като 

културата (театърът, бн- яйце на яйце. 
симфоничният

планират професионалните институции 
в областта на докато в самодейните 

не се обезпечат собствени
жаването идружества 

професио- ване.блиотеката,
На трибуната на ССТН беоркестър, казано, нални кадри.

Жарко Папич
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СЪРБИЯ ЗА СРЕДНОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ

ь труд се осъществя 

взт развойните цели
Работническо-касовото 

икономическата
отношение към

ствеиият развоен план на СР Сърби^ 
1985 година не могат да 6ъдат 

ни при избирането на

представляват същински 
прелом е и

прелом. Този 
политиче-икономически и

ски необходим. Защото ако продължи 
интензитетът на влагане, както в пре- 

пазво.-Г дишните години, това би довело до фи- 
развоините наноово изтощаване на стопаоството а 

така също и до намаляване 
ното

неутрал-
пътища и

ства, с които се постигат

■ 1цели и разрешават 
ми. На

стопанските пробле- 
Централниязаседанието на 

митет на СКС —
на жизне-ко- 

разисква
равнище.на което се

за идейно-политическите 
обществено-икономическото 
СР Сърбия

въпроси от 
развитие на 

предстоящи^ средносро- 
чен период — беше подчертана насо- (днес

Както е 
продукт на глава 
година

запланирано, общественият 
от населението в1985 

ще възлиза на 3 200
в

долара 
зае- 

отколкото се-
е около 2 500). Броят на 

ще бъде по-голям, 
га с 152 000, така че общият брой на 
заетите

ката, че в непосредствена социалисти-
демокрация няма по-ефикасен на- 

стопанисване, ръст на производ
ството и дохода, стабилизация 
Ра «без постоянно подобрение 
шенията на социалистическото 
равление. Онова) което

тите
ческа
чин на

ще възлезе на 1 717 000 
всеки

души, 
трети жителна паза- 

на отно-
в това ще рече,
на републиката. Физическият обем на 

самоуп- промишленото производство 
личава годишно с

ще се уве 
размер от 6,5 про-често се изтък

ваше в разискванията и в доклада на 
Иван Стамболич е необходимостта от

цента; производството на електричес
ки ток ще възлезе на 28 милиарда

и отго- киловат-часа, а това ще е с 5 милиар
да в повече, отколкото днес. Произ
водството на въглища ще се увеличи 
от 19,5 на 36

по-голямо трудово ангажиране I 
ворност към труда. Всички развойни ам 
биции, както беше 
данието, без повече и 
работа ще

ят нови циментови фабрики, захарни 
фабрики, маслобойни и кланици, ще 
се изградят нови километри газопро
води, ще се модернизират и разши-

излезне от настоящите 
затруднения. В сьЩото време, изли
зането от затрудненията, за които ста-

можно да

подчертано на засе- 
по-качествена 

се превърнат в илюзии и
ва дума, ще представляват основа за 

рят множество от съществуващите про дългосрочен обществен и икономичес- 
мишлени и други мощности.

Какво досега сме пропуснали

милиона тона, а произ
водството на полезни изкопаеми 
от 17,5

и мед
несполуки. на 28,5 милиона тона. ки прогрес.

Смисълът на политиката по иконо- 
направим? Какво трябва да се прави мическа стабилизация не е 
занапред? Регламента на 
и проблемите е дълга. В уводното 
ложение Иван Стамболич каза, че па

да
Стопанството на СР Сърбия разпола 

га с такъв потенциал, който може да производство всяка
Увеличението на значи вселскостопанското

опущенията стагнацията. Възможно е да се извър- 
из_ ши такова икономическо преустрой-

година ще бъде
гарантира успешно преодоляване на на- по-голямо с четири процента. Произ- 
стояЩите икономически затруднения, водството на пшеница ще се увелича- 
Ресурсите в производствения потенциал ва от 1,2 на 1,6 милиона тона. Царе- 
представляват голям простор за пови- вица ще се произведе 3,2 милиона то- 
шение на производството и увеличение на, а това е с 800 000 тона 
на производителността, а това ще рече 
за осъществяване на по-голям дрход.
По-пълното използване на този потен
циал представлява изходна точка в ра
звойната политика на СР Сърбия в 
предстоящите пет години. Този елемент 
трябва да бъде вграден в плановете на върши изграждането на няколко по-ва-

ство и такива промени, които да да- 
дат възможност, та все по-интегрира- 

в ните части на сдружени^ труд да про
извеждат повече и по-качествено и 
така да вървят на среща на светов
ните мерила по производителност на 
труда. А това е и най-същественото.

Съществено условие за осъществя
ване на целите на този план е орга
низираната акция на работническата

ралелно с материалните затруднения 
се стълкновяваме и с изоставането 
развитието на самоуправлението. А то
ва пък не е случайно. Именно, успе
шното материално развитие на наше
то общество и прогресивното възпро
извеждане на отношенията на социа
листическото 
славят взаимно.

Опитът показва, че не е достатъч-

повече, от- 
през 1980 година. Планиров- 

са предвидели, че производ-
колкото 
чиците
ството на захар ще се увеличи от се
гашните 39 на 100 000 тона.

самоуправление се обу-

До 1985 година трябва да се за-
класа и на всички социалистически си
ли на нашето общество. Практични от
говори на реалните потреби и изисква
ния на милионите трудови хора тряб
ва да дават всички институции и орга
низации на социалистическата самоуп- 
равителна система. Ако Съюзът на ко- 

цели на стопанското и общественото мунистите е Сърбия творчески се ви
ждането на Ибърската магистрала. В развитие. Той трябва да има изграде- гажира в осъществяването на приети-

но отношение и спрямо непосредстве- те становища и дефинирани обществе
ните ефекти на стабилизацията. ни цели на следващия средносрочен

в период той ще променя настоящите 
Проекта на обществения план са ре- обстоятелства и така ще пуска още

но само да имаме ясни становища, 
са, преди всичко, Рашаващ е начинът, по който те се 

Металургичният комбинат в Смедере- осъществяват. На въпроси, които пра-
и ктиката поставя трябва да се дават 

ясни отговори. Съюзът на комунисти
те не смее да се бори само за общи

всички организации на сдружения труд. жни обекта. Това 
Финансирането на текущото производ
ство трябва да придобие абсолютно пре 
димство над финансирането в капита
ловложения. За тази цел и в лроекто-

во, сетне автомагистралата до Ниш 
около 1000 километра пътища със съ

временен коловоз. Да започне изгра-плана на развитие е предвидено, капи

таловложенията да растат значително 
по-бавно от обществения продукт: ка- съшия период ще се завърши изгра-

около 1,5, а обще- ждането на няколко тормо и водоцен- 
трали, а също така и обекти за пре

насяне на електрическа енергия- Що ални. Те са трудни, но единствено с по-дълбок корен в работническата кла 
открият нови мини, ще се изград- разрешаването на тези задачи е въз- са и всред народа.

литаловложенията Задачите, които са поставени
ственият продукт около 5 на сто сред

но годишно. Става дума за промени от
съдържание, които сетакива размери и

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА

Титовия път от Титоград
Имаше много забележител

ни дати в живота и развитие
то на града на Морача и Ри- 
бница, но този 22 март ще 
бъде отделно отбелязан. Ще 
го отбележи младостта, коя
то вдигна революцията, 
юва победата, която умее да 
цени с кръв заплатената сво 
бода...

се най-добрият младеж на 
Черна гора и я предаде на 
девойките и младежите, в 
чиито ръце ще обиколи поп
рищата на големите социали
стически завоевания, всмчкм 
желания ще се слеят ■ ч®Д- 
но: да бъдем отдадени борци 
за изграждането на по-щас- 
тливо бъдеще, бъдеще на 
мира и прогреса в цял свят. 
Да бъдем борци, такива, ка- 
квито ни научи да бъдем Тм 
то. Това са желания и поръ* 
ки на 150 000 младежи и 
девойки от Черна гора, 
които ще се приобщят * 
младежите и девойките от Ко
сово, когато на 26 март 
мат Щафетата от своите връ
стници, това ще направят мла 
дите в Югославия, както до 
сега това правеха цели 36 
свободни години.

своята привързаност към Ти 
товия път на изграждано но 
социализма, гласно до 
жат, чо Титовата епоха вечно 
н(о троо.

дадоха предимство но глав
ния град. Единодушно козеха 
Щафетата да тръгне от гра
да, който достойно носи 

любимия Тито, 
не значи, че

ллад-Титоград около 
ие не 22 март по Титовия 

тръгне Щафетата

иа младостта. Ще тръгне по 
осилен

0: по
път ще име

Товлто иа
сво* дъпъг с Чветя 
ПЪТ, ОТ града чието раждане 
от пепелта е, с.ър«н° с Ти‘ 

дело. Ще търг- 
изграден от 

който

но е има-лък
ло съЩ° толкова основание 
Щафетата да тръгне 
то и да било Друго място на 
Черна гора, защото 
от тях има бурно революци
онно минало.

В течение са

извоМладите титоградчани са 
щастливи, че им о оказано 
'доворие първи да понесат 
«Щафетата на младостта, по
ръчват че това доверие на 
най-хубав начин ще оправ
даят.

от коо-
товото име и
ие от Титоград, всяко

а Подгорице,
иай-миого

руините, 
след Варшава 
бомбардироваи град 
Втората световна \ 

Това решение на

бил Трябва да се види 
много е изграден Титоград от 
тръгването на Щафетата на 
младостта от този град през 
1945 година до днес. 
що бъде най-добрата мярка 
за силата на строителите на 
социализма, предвождани от 
Тито. Тези строители и днес 
са подени от Титовото дело 
и от Титовата идея- 

И когато от Титоград тръг
не Щафетата, когато я поне-

колко
през

обемни под- 
изпращане на 

колкото се може

войне.
готовки заРепубли- Това поръчват учениците, 

студентите, младите работни- 
селскостопански произво 

дители — членове на Съюза 
на социалистическата младеж. 
Всички те се готвят след ня
кой ден да изпратят 
100 местни -щафети, които ще 
обиколят всяко кътче 
тоградска община.

Щафетата 
по-величествено, този ден се 
отбележи с множество трудо 
ви победи, манифестации и 

през тази годи-

Това къмпо чествува-кенския комитет
Деня иа младостта с 

'въодушевление и гордост при
еха титоградчани. Гордо е 
ло и голямо

ци,ие иа

пое-ма-
С7,стезамия,
на, когато за пръв път след 
Титовотд смърт

и от другите
околоцяла Чвриа горя.

жв-
и Щофетато 

пътя на брат- 
единството, още ое- 

решителио да потвърдят

краище иа 
Наистина, всички имаха на Тище тръгне по 

ството и
не младост-лаиие Щафетата 

/та да тръгне
от тяхното място,

от техния град,
днажио всички
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Дребното стопанство в Косово
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ШАНС ЗА 

БЕЗРАБОТНИТЕ
А

общественият продукт вВ текущия средносрочен период се предвижда 
тази област да се увеличава със среден годишен размер от 34 на сто, 

производителността на труда с 10,2 процента, а заетостта с 22 на сто

трябва да бъде съпътствувано и от 
построяването на малки допълнителни 
капацитети. В условията на остро 
благоприятната стопанска структура 

автономната област, без засилване 
не на сдружения труд в Косово със

Милорад Делибашич

но-
През изтеклия средносрочен пери

од е Косово в дребното стопанство са ^ 
инвестирани около един милирад ди

нара. В построените производствени пешно да се решават множество про- 
работа наме- Магазин за предмети на домашно ръкоделиеи услужни МОЩНОСТИ, 

риха над 2500 работници.
блеми в областта на промишленото 

производство, ус

ВЪВ всеки случай, би лужното занаятчийство, туризма.

и селскостопанското СЪЩО така 
области на стопанската ак- 

могат успешно да се

Имайки пред вид развойните цели 
Косово в новия средносрочен период, към други

тивност, които

машно ръкоделие, а
ПриРезултатите,

това се разчита на по-широко свързва 
в автономната об-' не на сдружения труд в Косово със 

стопанството в цялата наша страна, 
специално когато се касае за изпол

зването на правата на организациите 
на сдружения труд от републиката и 
автономната област Войводина 50 на 

на сто от своите задължения към Фонда 
бе обсъж- Да насочат програмите със съвместен

разчита се на средното годишно уве
личение на обществения

ха били още по-добри ако големите
включат в заплануваната концепция по 

тази дейност.
продукт в

стопански системи 
ласт — „Трепча", Електростопанство- 
то Косово, „Агрокосово" и други бя

ха дали очаквания принос за развити 
ето на дребното стопанство. Такава

размер от 34 на сто, на .производител- разширяването на 
ността на труда с 10,2 и на заетостта 
с 22 процента, което ще рече, че до 
1985 година в този стопански отрасъл
ще. могат да намерят работа 10300 ра- за да може концепгьт по развити- 
ботнйци. В развитието на дребното ето на дребното стопанство в Косово 
стопанство през следващите пет го- в новия петгодишен период успешно 
дини ще бъдат инвестирани три мили- и последователно да се осъществява, 
арда и 260 милиона динара, от което необходима е добра организирана ак- 
в обществения сектор три милиарда тивност на всички субекти в автоном- 
и 200 милиона и в самостоятелния сек ната област, при което специално за- 
тор на занаятчийството около 64 ми- дължение имат големите стопански 
лиона динара. организации. С развитието на мощнос

Най-голяма част от предвидените тите на дребното стопанство и тяхно- 
средства ще бъде вложена в развити
ето на капацитетите на дребното сто
панство за удовлетворяване на потре
бите на

ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО

оценка можеше да се чуе на повече 
заседания в автономната област, 
които заседания тези дни 
дана концепцията по развитието 
дребното стопанство през следващите 
пет години.

на интерес.

ПОВЕЧЕ ОТ 10000 НОВИ РАБОТНИ 
МЕСТАИзхождайки от компаративните пре

димства, които предлага тази стопан

ска област, преди всичко големите въ

зможности за откриване на нови рабо

тни места, малките капиталовложения 
по зает, използване на богатата сък

ровищница на занаятите в Косово и 
подобно, съвсем е оправдана широката 
активност която в последно време 
насочава към пояснение на същността 
стта и значението на дребното сто

панство за по-нататъшния напредък 
на автономната област. Защото, ин

тензивното развитие на промишленото 
производство може да бъде едно

странчиво ако • на време не се разбе-

то построяване в недостатъчно разви
тите общини, по-големите системи би
ха се освободили от производството, 

металообработвателната про- което за тях понякога представлява 
относно на всички нейни

Въз основа на концепцията 
развитието на дребното стопанство в 
автономната област до 1985 година 
се предвижда усъвършенствуване на 
всички организационйи форми в тази 
сфера, като се почне от разширява

нето на занаятчийската мрежа, из- 
е граждането на капацитетите и форми

рането на нови производствени и ус

лужни организации на сдружения 
труд, образуването на договорни ор 
ганизации на сдружения труд до на
сърчаване на самостоятелната лична 
работа със средства, които са имуще 
ство на гражданите, организирането 

ре, че изграждането на крупни обек- на благоприятните облици 
ти, отделно на преработвателните, ното ръкоделие и, под.

за

мишленост, 
фази на обрабока и финализация, след 
това на дървообработвателната 
мишленост и строителството, специал
но на строителното занаятчийство, сел-

трудност, а от друга страна, значител
но ще допринесат за разрешаването 

про- на проблемите на безработицата в те
зи комуни.

В осъществяването на заплануваните 
задачи също така много повече откол- 
кото досега трябва да се ангажират 
Стопанската камара и нейните органи, 
както и деловите банки, които с поли
тиката си на кредитиране трябва да 
дадат съответен принос за осъществя 
ване на програмата на дребното сто
панство, след това

ското стопанство, преди 
нейните преработвателни 
било в рамките на комбинатите, 
делските

всичко на 
капацитети, 

земе- 
организа- 

кооператори.
кооперации или 

циите на сдружените 
Ориентировката съЩо така ще бъде и 
към развитието на дребното 
ство в областта на неметалите, прера
ботването на различни 
леярни и други отпадъци, след 
към развитието на 
луги, класическото и съвременното до

стопан-

обществено-поли-промишлени, 
това тическите организации и отделно са- 

моуправителните и други органи в ос
новните организации на сдружения 
ТРУА- * 5

на домаш- всички видове ус-

При основния принцип, че формира 
нето на всички организационни видо
ве на дребоото стопанство трябва да 
се опира върху сдружаването на тру
да и средствата, изготвеният Обще
ствен договор за развитието на тази 
част на стопанството в Косово в пе
риода 1981—1985 година, трябва да 
бъде съпътствувано и от съответни 
самоуправителни споразумения, кои
то ще конкретизират задълженията и 
задачите на всички субекти в осъщес
твяването на развойните програми в 
дребното стопанство. Създаването на 
изгодни условия за развитието 
тази дейност подразбира и приемане 
на насърчителни мероприятия в си
стемата, както в общините така и на
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на
маке-

равнището на Социалистическа 
номна

авто-
област Косово, в областта на

икономическата, данъчната, 
ната

комунал-
и кредитно-монетната политика, 

които трябва да тласнат реализацията 
на ' заплануваните цели в тази стопан
ска дейност.
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СРЕЩИ НА СЕЛАТА

с РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Йелашница РЕД1ЦА УЛЕС1ЕНИЯ ЗА СЕЛеШОПАНСИНТЕ 

ПР0ИЗВ0ДКТЕЛИ К ЗАНАЯТЧИИТЕпървенец
Традиционната 

„Срещи на селата" 
ка община, която 
ганизира Общинската

манифестация
Сурдулиш трето Сувойница и Алакинци. 

За първо 
злиза на 7 000 
второ 
3 000

С цел 
ето

да насърчи развити- 
на селското

място наградата въ 
1 динара, за 

трето —

Освобождават се от данъци и 
собствениците на малки воде
ници (караджейки).

Накрая да посочим, че от 
данъци се освобождават са
мостоятелни занаятчии за пър 
вата година, когато отварят 
занаятчийска работилница, 

през втората година плаща 
50, а през третата 70 на сто. 
Според решението предви
ждат се и редица улеснения 
за работниците на временна 
работа в чужбина, които се 
завръщат в родното си мя
сто и тук откриват различни 
сервизни и други работилни
ци със собствени средства, 
относно вносно оборудване.

Данъкоплатци, които имат 
малки деца, болни членове 
на семейство или стари и из
немощели хора също могат 
да ползуват известни данъчни 
улеснения.

Данъкоплатците в Сурдули 
шка община далеч по-обстой 
но могат да се запознаят с 
размерите на данъчните улес
нения, условията при които 
те се осъществяват и подоб 
но в Управлението по общест 
вени приходи при Общинска 
та скупщина. Необходимо е 
обаче делегациите и делега
тите по-обстойно да запозна
ят населението с това реше
ние на Общинската скупщи
на, което в себе си съдържа 
едновременно и насърчителни 
мероприятие и социална со
лидарност.

праскови, малини и касис — 
3 години.

От друга страна, освобожда 
ват се от данъци върху сел
скостопански производители, 
чиито кадастрален приход 
годишно не надхвърля сума 
от две хиляди динара, като 
при това изключително се 
занимават със селскостопан- 
ство. От данъци се освобо 
ждават и останалите данъко
платци, чийто 
приход не е по-висок 
динара за семейството. 
УЛЕСНЕНИЯ ЗА ЗАНАЯТЧИ 
ИТЕ

ОСМИ ПЪТ ор
стопанство, 

и да се • подобрят за-конфе-
ренция на ССТН и Съюзът на 
социалистическата

5 000 и както
наятчийските 
селението в 
Щинската скупщина 
лица

динара.
тазгодишната акция „Сре 

Щи на селата"

11 села: Сувойница, Драгой- 
ница, Масурица, Чурковица, 
Йелашница, Биновци, Вело 
ле, Алакинци, Топли дол, Кли
сура и Саньино

услуги на на- 
общината, Об- 

Сурду 
приела

младеж, те- 
към своя 
проведе- 

среща

В
зи дни се привежда 
край. Неотдавна бе 
на заключителната 
салона

взеха участие в
неотдавна е

в решение за 
нения.

данъчни улес- 
В някои случаи да-на Народния 

ситет в Сурдулица. 
.Първо място зае

универ-
по-

чително намаление.
Йелаш- 

до-
второ Масурица и

село.ница, село с около 380 
макинства,

В■. периода, когато произ- 
на селскостопанскаводствотоС. Микич кадастрален 

от 800продукция заема все по-важ 
но място 
развитие на 
селскостопански

в средносрочното 
общината, за 

производит 
ли, които отглеждат 100 ов
це или осем крави данъкът 
напълно се отменЯ. Докол- 
кото пък

и

С оглед да се интензивират 
вътрешните ресурси в дреб 
ното стопанство, както и да 
се насочат повече млади в 
занаятчийско-услужната дей
ност, предвиждат се редица 
данъчни улеснения и за зана
ятчиите.

Тук преди всичко следва 
да се изтъкне, че селскосто
пански производители, кои
то като допълнително, (не са
мо на селскостопански про
изводители), оказват: коваш
ки, коларски, налбатски, бъч
варско-кацарски, опинчарски, 
плеташки, млински услуги се 
освобождават от данъци.

Собствениците на трактори 
и прикачни селскостопански 
машини, които се ползуват в 
селското стопанство, също та
ка се освобождават от об
щинския данък върху дохода, 
осъществен в този отрасъл.

селскостопанският 
отглежда отпроизводител 

70 до 100 овце или 5 до 8 
крави, данъкът се намалява 
със 70 на сто. За онези про

изводители, които пък 
стада от 50 до 70 овце 
най-малко четири крави 
данъкът от тези приходи се 
намалява с 50 на сто.

имат

иЛ И

От данък се освобождават 
и различни насаждения, 
носно овощни градини; с оре 
хи — 10 години, вишни, 
реши, круши, ябълки, 
и лешници — 6 години, лозя 
и благородни лози, кайсии — 
4 години, боровинки, къпини,

от

че-
дюли

Мотив от Божица
Ст. Н.

ИНИЦИАТИВИ

Работа за всички в семейството
И ОТКРИ ТЪКАЧЕН ЦЕХ В ЖЕЛЮШАЗАЩО ДИМИТРИНКА МАДОВА НАПУСНА „УСЛУГА"

ТяIIученичка 
е отлична ученичка и намира 
време да помогне на майка 
си в работата. Таня може са
ма да пусне машината и да 
подготви калеми толкова кол- 
кото е нужно за 
работа на двете машини 
един ден.

клас.отпостъпка и дори считаха, чеКРАЙ СТАРОТО шосе към 
Желюша от двете страни са 
нанизани нови еднотипни къ-

Димитринка няма да успее... 
Но тя не само, че не успя 

работа, но 
за кратко време и нейният 

Новко бе

в самостоятелнатащи, предочите на минаващия 
изпъква голяма фирма: „Тъ- 
качка работилница на Димит- 
ринка Мадова". СъЩата е Д°" 
бре известна не само на хо
рата от Димитровградска об
щина но и на много хора от 
селата на Ниш, Алексинац, Не

принуден 
да напусне „Тигъра* и да по
еме работата около поддър- 

на машините. Тук има

съпруг
нормална

за

жание
работа за „цял" човек. Днес 
на шега казва той, чо о ра
ботник на жена си вече една

Само петгодишната Наташа 
беше свободна и с 
върстницо от съседството си 
играеше в двора където бя- 

тъкачен

една
готии, Зайчар и други места 
на СР Сърбия. За съжаление 
ние за пръа път посещаваме 

по ини

„по-догодина и, че много 
бре е платен" отколкото 
предприятието.

в

ха направили малъктози цех организиран 
циатива на собственичката, ко
йто служи като пример за 
организиране 
панство

а ние не сме в състояние да 
дадем тази възможност, 
кооперация с „Услуга" веро

ятно възможностите ще бъ

дат по-добри...

топите изделия се запознах
ме със седем нови модела. 
Само два модела са подобни 
на този в „Услуга", остана
лите са оригинални. Някои 
от тдх Новко и Димитринка 
сами си правят образец. Пъс

трите пастелни цветове, 
хубави

стан.
Нямо други причини за 

освен
В

напускане но „Услуга" 
обичам

За момент Новко спри ма

за да изпием кафе и 
до си поговорим за бъдещите 
работа на този малък трудов 
колектив, който се 
пред сериозни затруднения-

иа малкото сто- 
в общината... тазитова, че много 

работа и искам ето самосто-
шините

Димитринка беше най-доб- 
работничка в „Услуга". ятелно да усъвършенствувам 

занаята и бъда
рата
В тъкачния стан на това пред 

като

Новко пусна машините, за

почнаха да се движат совал

ките и оформяват нови пъс 
три цветни орнаменти на чер 
гите, които така много ги 
очакват далеч от Желюша.

собственик намира
с

Дими— казваприягие тя важеше 
незаменим специалист.

на моя труд 
тринка. /

форми всекидневно 
се създават в тази малка ра

ботилница на семейство Ма-

Зато- 
и рабо- 
I изиена 

преди

1.
— Ние не очаквахме — ка 

зва Димитринка — такъв при 
клиенти. Почти от вси- 

краища на Сърбия идват

ръководството 
беше огромна 

един ден 
тя напусна пред-

ва за 
тииците 
да когато

Съпругът й Новко не се

че лоддъРжа машините, 
и нови. Той сам о 

машина за наме-

дови.мо, 
но прави

лив на
три години 
приятието 
телна

чкиИ откри самостоя- 
Новата

Готови сме да коопери /При отиване в двора 
Медови срещнахме 
ра пристигащи отдалеч за да 
си вземат поръбените черги...

на
конструирал 
стване на калеми, която

работилница.
кратко време лрера 

В едно

при нас. роме с „Услуга" и вече сме 
този

нови хо-ни
къЩа за 
сна

дали предложение в 
смисъл — казва Димитринка. 
Нашият цех има условид да 

още много хора

Над сто души чакат да 
бъдат готови чергите.

импрактично фун-в работилница. какпоказа
Хора-бяха монтирани 

и рабо-
кциониро. При нея заварихме 
най-малката работничка на то 

Таня,

помещение 
две тъкачни машини та идват постоянно, питат с 

се. В сто-Много хора с се развива,писма, интересуваттата започна, 
недоверие гледаха на

зи цех, дъщерята имтази
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СПЕЦИАЛНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗУЧАВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1981/82 ГОДИНАДИМИТРОВГРАД: КОИ С фотообектива 

по нашите краищаВ СЪГЛАСИЕ С НУЖДИТЕ 

НА СТОПАНСТВОТО
до работят като митни

чари и счетоводители. За 
целта ице бъдо необходимо 
до се открие паралелка, в 
която що се подготвят този •
кадри.

Координационният комитет | 
по средно профилирано об- 1 
разооание предлага да се из- : 
мени предложението на За
вода „Дринко Павлович" за
откриване на паралелка за |
обучавано на лаборанти по 
физика и вместо тях да се 
обучават лаборанти по хи
мия, понеже потребите от
тдх са по-големи.

Накрая да добавим, чо вси 
чки предложени специалнос
ти дават възможност за шко 
луване на полувисшите и вие 
шито училища.

Освен това, първите двеКоординационният 
по средно профилирано об 
разование в Димитровград те 
зи дни разгледа предложени 
ето за специалностите през 
учебната 1981/82 година, кои
то е изготвил Заводът 
усъвършенствуване на обра 
зователно-възпиателния про
цес ,,Дринка Павлович" от 
Ниш.

комитет
специалности не дават възмо 
жности за школуване на по
лувисшите и висшите учили
ща.

.
Изхождайки от настоящи 

те и бъдещи потреби на ди 
митровградското стопанство, 
представителите на трудовите 
колективи предлагат през 
учебната 1981/82 'година да 
се подготвят кадри в следни
те специалности:

за

Присъствуващите бяха едино 
душни в оценката, че предло
женията, като такива, не мо
гат да бъдат приети, тъй 
като не съответствуват 
потребите на димитровград
ското стопанство. Именно, За-

(

— техници в каучуковата 
промишленост, с възможност 
За по-нататъшно школуване;

— машинни техници • 
циалност поддържане на 
електрическата инсталаци^ и 
постройки.

на
спе

водът е предложил в трети 
курс в димитровградското сре 
дно профилирано 
да се изучават две специал- 

механик за поддържа 
машини и производи-

Библиотеката в Божица — кът за всички възрастиучилище
Първата

предлага с оглед на кадро
вите потреби на ООСТ „Ди
митровград", 
с оглед на факта, че наскоро 
трябва да започне експлоата
цията на мина „Мъзгош".

община 
обществено- 

техници,

специалност се
Т. Петров

ности: А
не на

ПО ВЪПРОСИТЕ НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДа вторатана пръскани стоки в кау 
промишленост. Пре

тел
чуковата 
длага се още, в предстояща 
та учебна година да Без коренно преустройство 

в дейността
се от- 

обучава- 
специал-

Димитровградска 
се нуждае от 
икономически

крие паралелка за 
не на лаборанти - 
ност физика. кои-

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
МИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

Със съвместни сили 

успехът ще се, подобри
^ и III й* ИИМИ1IIIIИ и I II II •' ПГППУ

л Издаването на книги за прочит — основна дейност на 
библиотеката в града * Миналата година са набавени но 

ви 1188 книги и публикации

библиотека 
култу

грижи достатъчно 
та да стане център на 
рна дейност, която ще напра 
ви книгата достояние на трудо 

общината.
Не трябва да се отмине фа-

Доизграждането на библио- 
към Кул- 

център в Димитров-

чит, и на активните читатели 
намалява. А само през мина 
лата година са записани 
нове членове.

Взимайки предвид, че 
лиотеката разполага с 
22 503 книги и публикации бр 
оят на читателите трябва да 
бъде значително по-голям. Го 
лям резерв 
посредствените производители 
които в Димитроврадска общ 
ина надхвърлят над три хиля 
яди души, но в общия брой 
на читателите те са застъпени

ви^ човек втечни помещения 
турния
град не внесе очакваното ожи 
вление в дейността на библи 
отеката. Причината * е проста: 
помещения са изградени,

108 на члекът, че в структурата
най-голям брой са уче 

училище
новете

биб ници на основното 
(204) и средното насочено об 
разование (297) души. Преди 
години беше раздвижена 
циатива за купуване на библи

общо
нога- д* «и ^

В образователно-възпитателния 
просветните работници 
обръщат на формирането наличността 

дещ самоуправител и производител.

процес на обучението, 
по-голямо внимание трябва да 

на ученика — бъ

не са създадени останалите 
Преди всичко 

не се мени отношението 
библиотеката и библиотечно
то дело изобщо. СъЩо

ИНИпредпоставки.
към читатели са не обуе, с който да се „покрив 

ат" селищата на общината. Та 
обаче

такаже да бъде, 
задоволство. Затова

, .ПРЕЗ МИНАЛАТА седмица, 
трудещите се в основно учи 
лище „Георги Димитров" от 
Босилеград, проведоха учител 
ско-родителска среща, на коя 
то разгледаха осъществяване 
то на образователно-възпитате 
1лния процес в обучението. 
С успеха, поведението, проб 
лемите и мерките, които тряб 
ва да се предприемат за по
нататъшното обучение при
съствуващите запозна Лазар 
Стаменков, директор на . учи 
лището.

основание за 
трябва

всички да се ангажират: учи 
телите, родителите и учениците 
та същият да се подобри. В 
това отношение родителите 
трябва постоянно да се инте 
ресуват за успеха на своите 
деца. Индивидуалният кон
такт между преподавателите а 
особено между класовия учи
тел и родителя, трябва да бъ-

не намези инициатива 
ри конкретно претворяване.

Безспорно и в 
области дейността на библио
теката не е използвана докр 
ай: само по повод Месец на 
книгата библиотеката се явя-

и по кадровия въпрос твърде 
малко се Какпредприема.

останалитепо-иначе да се разбере обсто 
ятелството, 
теката имаше

че когато библио изключително скромно: само 
24 души.

В обновлението

половината от
досегашния книжен фонд ра
ботеха на книжния 

фонд през изтеклата (1980) 
година Републиканската култ 
урна общност участвува с 442 
книги на стойност

двама библиотекари, 
а сега работи „човек 
вина",
работно време?!

ва в ролята на организатор 
на литературни вечери, вьпре 
ки че за това има условия и 
възможности те да се органи 
зират в течение на цялата го 
дина.

Малко се ползуват вьзмож 
ностите и в активирането на 
литературните секции, 
ло . опростено схващането, че 
библиотеката е само място за 
издаване на книги: тя едно 
временно трябва да бъде и 
място за популяризиране на 
книгата и книгоиздателската 
дейност.

Имайки предвид, че в стру 
ктурата на книжния фонд над 
една трета са книги на бьлга 
реки език, и в това отношен 
ие трябва да се предприемат- 
конкретни мерки, за да се об 
огати с прочитна литература, 

това отношение ценна пом

и поло- 
на пълнотов смисъл

от около 
72 хиляди динара. Също така 
в голяма степен участвуват и

И още нещо: доизграде
ните помещения не се пол
зуват целесъобразно, относно 
за целта. Републиканската 
културна общност наистина 
отпусна средства, но строго 
предназначение: да се създа 
дат условия за всестранна 
изява на библиотеката. За 
съжаление доизградените по 
мещения се ползуват не ка 
то читалня, а за потребнос 
тите на Авто-мото дружество-

де постоянен в процеса 
обучението през цялата учеб 
на година.

на
даренията на отделни лица и 
обществени организации — 
204 книги и публикации 
Йност от около над девет хил 
яди динара.

В на сторазговора с родителите, 
Стаменков посочи.

Би би1
че успе

хът е на миналогодишно рав 
нище, но все пак това не мо

Съвсем естествено е, че и
трябва по- 

внимание да обър-
преподавателите 
голямо
нат на обучението. Подготов-

Неведнаж и не в един от 
чет се изтъква необходимостта 
от създаване на такива усло 
вия, в които дейността 
библиотеката ще 
пълна изява. При това 
сочва конкретно мястото

необходими,ките за час са 
допълнителното и добавъчно 
обучение са подходяща фор 
ма за подобрение на успеха,

на
дойде до

се по
то.което ще трае през 

учебна година, 
менков.

ицялата 
добави Ста-

Оттук и занапред основна 
дейност Димитровград 

ската градска библиотека из да. 
черпва с издаването на кни
ги за прочит. Така например 
миналата година са дадени на 
прочит 3732 книги на общо 
557 членове. В сравнение с 
предишните години броят и 
на издадените книги за про-

ролята на градската библиоте 
ка вта си културния живот на гра

След съвместната среща се 
състояха отделни срещи, къ- 
дето класните 
по-обстойно

Това че 
теката работи

и занапред библио 
по старому ви 

ната не е в библиотечните ра 
ботници, които

ръководители 
запознаха роди

телите с успеха и поведението 
на всеки ученик.

В
имат и жела ощ може да окаже издателс 

тво „Братство", което внася 
книги от НР България.

ния и воля да се 
ложението, но главно 
турната общност, която

измени по 
на кул 

не се
М. я.

Ст. Н.

СТРАНИЦА 8 \
БРАТСТВО * 20 МАРТ 1981



==

ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ
на младостта

централното тържество 

на 22 пай е Лесковац
Републиканският комитет 

мла-
новац, Враня, Владичин 
^-УРДУлица и ще нощува в 
Църна трава. На 5

хан ипо чествуване Деня на 
достта взе решение, 
което централното тържество 
по повод празника на 
те в СР Сърбия

според
април су

тринта младежите и девойки
те от Църна трава ще я пре- 
дадат на своите 
Босилеградска 
часа, Съюзната щафета 
достта ще пристигне на тър
жествената трибуна в Босиле
град. След

млади- 
ще се със- 

на 22 май в Лесковац. 
Републиканският

връстници от 
община. В 9 

на мла

той

комитет
също така прие и проекта на
програмните основи за 
менуване Деня на

озна- 
младостта, 

което тази година ще се ор
ганизира в рамките на честву 
ването на 40-годишнината от 
въстанието на народите и 
родностите на Югославия и 
създаването на ЮНА, 
и 20-годишнината от

тържественото й 
посрещане и изпращане 
страна на пионерите, учени
ците.

от

младежта, трудещите 
се и гражданите на Босиле- 
градска община, Щафетната 
палка ще поеме пътя към об 
щина Медведжа.

на-

както
основа

на движението на не-ването 
обвързаните.

По пътЯ из Социалистичес
ка република Сърбия, където 
ще пребивава двукратно, Ща
фетата на младостта най-на-

На 20 май Щафетата на 
младостта отново ще бъде 
при младите от СР Сърбия. 
На 22 май тЯ ще мине из 
Димитровградска и Бабушни- 
шка община и ще пристигне 
на централното тържество ъ 
Лесковац. На 23 май щафетна 
та палка ще бъде тържестве
но посрещната от младежите 
и девойките, трудещите се и 
гражданите на Ниш.

Част от тържеството

Нуждаят се от собствено кътчепред ще мине из общините 
на Южноморавски регион.
Младите на община Прешево 
ще поемат щафетната 
от младежта на СР Македо
ния на 4 април. Същият ден 
тя ще мине из общините Буя

палка
на местнатаВЪПРЕКИ ТОВА, ЧЕ МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦ 

ИЯ В ГОРНА ЛЮБАТА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ЧИСЛЕНИТЕ 
В ОБЩИНАТА, А В ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО СЪЩЕС
ТВУВАТ ПОВЕЧЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСТРОЙКИ ГОРНО- 
ЛЮБАТСКИТЕ ДЕВОЙКИ И МЛАДЕЖИ ВСЕ ОЩЕ 
НЯМАТ ПОМЕЩЕНИЕ, В КОЕТО ДА ОРГАНИЗИРАТ 
АКТИВНОСТТА СИ И УСТРОЯВАТ ЗАБАВА

чев, председател 
общност:

— Липсата на помещения е 
проблем не само за младеж 
ката, но и за обществено-поли 
тическата дейност в местната 
общност. Помещението в сгр 
адата на местната канцелария 
не трябва да стои празно и 
може, например, да се отсть 
пи на местната общност, а на 
младежите да се обезпечи по 
мещение в кооперативния дом. 
Ние няколко пьти отправяхме 
иск до съответния общински 
отдел, но катинарът все още 
си стои на вратата. Изостана 
и акцията за преуреждане на 
част от кооперативния дом за 
културните потреби 
то. Както се вижда, всичко за 
виси от други.

А тези „Други“ трябва най- 
сетне да се съобразят с проб 
лемите и иа младежта и не 
местната общнос* в Горна Лю 
бате.

На този план, личи, трябва 
да се премахва и едно вкорен 
ясало становище, че младеж 
та иска помещение за „луди 
забави“. Горнолюбатските мла 
дежи и девойки, с които неот 
давно разговаряхме, изразя* 
ат готовност за сериозна дей 
ност. Това потвърждава и усъ 
рдното им участие в миналото 
дишните акции. „Нищо не би 
аа да ни изненада“ и в акци 
ята електрификация на селото 

К. Г.

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’81

ТЪРСЯ ТЕ... работа на младежки клуб, в 
който младите ще задоволят 
потребите си от забава (слуш 
ане на музика, гледане на мл 
адежки и други интересни пр 
едавания по телевизията), но 
и да организират младежки 
събрания, на които ще се до 
товарят за сериозни младеж 
ки акции, културна и спортна 
самодейност, организарано да 
разрешават младежките проб 
леми и идейно-политически се 
издигат.

— Правихме опит да разре 
този проблем — казва 

Сладжан Георгиев, председат 
младежка 

организация в Горна Любата. 
Отправяхме искове и до мест 
ната общност, и до общината, 

ОК на ССМ, но всичко 
без резултат. В центъ 

ра ма селото има едно праз 
но помещение, 
има и в кооперативния дом. 
Събрания провеждаме в учили 
щето, но провеждането на сьб 
рания не може да бъде един 
ствената наша активност, нито 
пьк в учебните стаи можем да 
задоволявам останалите наши 
нужди.

Във връзка с този проблем 
разговаряхме и с Иван Стой

Може би ще изглежда мая 
ко чудно, с оглед на рязката 
миграция, но в село 
Любата през лятото пребиват 
и до 70 младежи и девойки, 
средношколци, студенти 
ди работници и селскостопа 
ски производители, завърнали 
се в родното си село от учи 
лищата, факултетите, времен 
на сторителна работа 
дошли на гости у свои родни 

Подобно е и през зимна 
та ваканция. През останалата 
част от годината броят на мл 
адите в селото намалява, 
все пак в дните на седмична 
та почивка тук има най-малко 
тридесет младежи и девойки.

Почти всички от тези млади 
хора са членове на Съюза на 
социалистическата младеж 
роално е да се очаква една 
тьй бройна младежка органи 
зация да сс прояви с резул 
татна активност. Наистина, за 

организация 
но може до се каже, че без 
действува, но от друга страна 
и постигнатите резултати 
задоволяват. Горнолюбатските 
младежи и девойки не крият, 
чо не са доволни от активмос 
тта си. Те обаче считат, че ли 
псета на помещение, в което 
да организират забавния 
живот и активността на първи 
чната младежка организация, 
е главната причина за това.

Горна

През нощта, търся Твоя лик 
в пламъка на угасващия огън... 
Чуствувам ромона на дъжда 
по хоризонта...
Обичам Те...
И ншцо не е по-важно 
от стиховете, които Ти пита

не е

мла-

или пьк

ка село-ни.През нощта нищо 
тъй хубаво като Ти 
в светлините на един пламък... 
Нито една любов не е тъй гореща, 

около тебе

НО шим

ел на първичнатакато тази, която 
иска да съгради вечност

Ванче БОЙКОВ 
с. Долна Любата И до 

остана
и

черна шоп възможности

тази младежка

Черна самота 
тихо прегръща белия прозорец 
и бавно убива душата

нова размисъл разкрита...

не

сред 
И зная:
за тебе е дори безводна

го отнеме някои.

СИ

На 3 април т.г. излиза— за да не ти 
Остави обаче

бели контрасти 
на безвъпросното

всичко е приказано 
на нощта.

Този проблем от по-дълго 
време „измъчва" горнолюбат- 
ската младежка организация- 
В центъра на селото вече няк 
олко години се ползуват удоб 
ствата на електрическия 
Налице са възможностите за

1000 брой на „Братство"
Умоляват се сътрудниците да Изпращат 
материалите за броя до 20 март т.г.

тсз мълчание,
и леко —

когато 
в черната самота

Биляна Цветкова 
с. Желюша

ТОК.

СТРАНИЦА ♦

. го МАРТ ***<СРАТСТЮ



Велко махови - рюолюциор о поетична душа (III)Ко От черногорско пастирче до боец на Испанската ре- 
о Закаляване в студентските борби с полици 

о "Свободна Югославия" - глас на въстаналите
о Живот,посветен на 

Ьъв вси

л.уодика 
лта
югославски народи и народности 
идеалите и целите на работническата класа о 
чки преломни моменти в развитието на социалистическа 
самоуправителна и необвързана Югославия —

линията на Тито и СЮК о Истински комунист и хума-

целите и интересите на работ
ническата класа, старият и за
кален революционер 
ко Влахович става в защита 
иа Титовия курс и Програма 
та на СЮК. Голям е прино
сът на Влахович в разоблича 
ването на национализма. „Бе
ше това тежко време, тежка 

Г оляма е заслугата 
на ръководството иа СЮК и 
иа другаря Тито лично, 
от всичко това се излезе ус
пешно, и казал бих, по-креп
ко. Десетият конгрес потвър 
ди това" 
ваше Влахович.

Велко Влахович се ползува 
ше с голям авторитет сред 
югославската младеж. Млади 
те. с внимание слушаха 
говите думи, 
иизма и революциоииостта на 
неговите поръки и ги уважа 
ваха. Той винаги говореше: 
„Приет е девиз, че младежта 
е наше бъдеще, забравя се 
и подценява фактът, че мла
дежта е и наше настояще и 
че трябва да й се посвещава 
много повече внимание".

щу Югославия на , старите 
Сталинови тезиси. Велко лръ» 

писмото иа ЦК на
решително

Вел-получава 
КПСС и веднага отива при Ти 

писмото и Тито
ПО
нист,голям познавач на марксизма—ленинизма® то. Проучват 

му вменя»* » Аълг Да напи“ 
ше предложение на 
ра, който е приет

ПОДГОТВИЛ: Кирил ГЕОРГИЕВ отгово- 
с малки 

В полемиката поОтговорите са самоуправление и 

необвързаност
допълнения, 
повод жестоката кампания сре 
щу СЮК и Югославия, 
ко успешно работи, а 
мото му познаване иа корем
ния марксизъм получава пъл 
на изя»а.

И тази нападка остава без

борба.
Вел-

чеотлич-

често пъти каз-
Петият конгрес на ЮКП, съ- 

юли
1948 година решително кава 
„НЕ" на Сталин и грубите му 
нападки. „Когато на нас, след 
всичко, което 
ме, ни се оспорва, че в изве 
стен смисъл вървим по нови

БЛАГОДАРЕНИЕ на устой
чивостта на Влахович и „Сво 
бодна Югославия", истината 
за предателството на драже- 
вистите е все по-известна в 
света. След разгрома на дра 
жествитите в битката на Не- 

. ретва, от който те никога ня
ма да се възвърнат, пръсва 
обръчът от лъжи за „антифа 
шистката борба на Дража Ми- 
хаилович". Вместо тях, светът 
приема единствената истина: в 
Югославия, срещу хитлерис
тите и куизлинговците, се бо 
рят истинските патриоти, чи
слящите се към НОВ и ПОЮ, 
ръководени от ЮКП начело 
с Тито. Наскоро пристигат и 
официалните признания но 
съюзниците.

Велко Влахович винаги е 
говорил, че борбата за исти
ната за НОБ бе спечелена на 
полесраженията в страната, с 
геройството на партизаните, 
с което те побеждаваха не
приятелите.

„По мое убеждение, ос
новна причина за известното 
отношение на съюзниците към 
нашата народноосвободителна 
борба е фактът, че тя бе со-. 
циалистическа революция“ — 
говореше Влахович. Чудно е 
обаче защо тъкмо този факт 
бе причина за бавния пробив 
на истината в СССР. Влахович 
това обяснява с това, че Ста- 
линовият догматизъм не при
знава самобитна революция- 
Наскоро това ще се потвър
ди, а югославските комунисти

превърна в трудов елан 
стотици хиляди наши 
Политическата зрялост на ко
мунистите 
зрялост на всички 
роди и народности" — пише 
Влахович в „Образ на комуни
ста". Партията с право заде

не резултат. Затова пък получава 
съществен от

говор: меобвързаността. На
1 септември 1961 в Белград 
започва Първата конференция 
на необвързаните страни. Вел 
ко Влахович е член иа наша-

стоял се от 21 до 29хора. единствения

в политическа 
наши на- ме-

обичаха хумаосъществих

те делегация.
В периода от 1968 до 1974 

година, когато либералистите, 
бюрократите, националисти
те и останалите антисоциали 
етически елементи се опит
ват да обезценят акцията иа 
СЮК и да я насочат по пъ
тища, нямащи нищо общо с (Край)

V'

Повод м вилно трудови постижения
Годината на юбилея тряб

ва да бъде година на пълна 
изява на придобивките от ма
шата социалистическа револдо 
ция — братството и единство
то, равноправието и независи
мостта, свободата и социали
стическото
Още повече ще укрепне спло 
теността между армията 
народа, изкована в народната 
революция м потвърждавана 
през изтеклите четири десе
тилетия.

те традиции на Народоосвобо 
дителната борба и социалис
тическото 
страната.

строителство на

ПОВОД ЗА ВИСОКИ ТРУДОВИ 
ПОСТИЖЕНИЯ

В. Влахович и Й. Б. Тито

свой пътища на осъществяване иа
всичко това, това значи про
възгласяване на 

нашите ленинизма за догма.
недиалектически, а ние 

подем ръководим тъкмо от учение
то на Ленин" — казал меж 

е ДУ другото
Песента „Другарю Тито, ний 
ти се кълнеем..." на свеобра- 

27 зен начин изразява подкрепа
та, която народите и кому
нистите на Югославия оказа
ха на Тито и ръководството на 
нашата партия- 

Говорейки на Петия кон
грес за Резолюцията на 
ИБ, Влахович казал: „Не вали 
сняг да помори свят, ио вся
ка звяр да покаже следата 
си. Така и този сняг, който 
всред лято се стовари на на
шата партия ще се отопи в 
светлината на безспортните фа 
кти както и всеки друг сняг. 
Когато става дума за нас, на 
информбюровския сняг ще 
пострадат само опортюнисти
те, различни аитипартийни еле 
менти, и може би някой до
брожелателен член, който не 

и познава снежните виелици.
Нашата Партия, когато се 
стопи този сняг, ще бъде по 
светла и по-чиста".

самоуправление.ва въпроса на всеки 
член: колко си ти готов, как През юбилейната година 

основните организации на 
сдружения труд ще съсредото 
чат актианоС|Га си върху ук
репването материалната осно
ва на сдружения труд, ефек
тивното използуване на про
изводствените мощности, по
вишаването производително
стта на труда, извисяването 
на трудовата дисциплина и 
морал, уплътяването на ра
ботното време и провеждане
то на икономическата стабилч 
зация относно върху по-ната
тъшното развитие на иелокуп 
ните самоуправителнн соци
алистически отношения върху 
основата на Закона зз сдру
жения ТРУД а Конституцията.

В ознаменуваното чз юби- 
лея трябва да се включат 
дейно и местните и езмоул- 
равителните общности, друже 
ствата на гражданите, учени
ците и средствата за масо
ва информация, числящите 
се към граничните войски и 
териториалната отбрана.

Приемайки програмата, Пред 
седателството на ОК на ССТН 
в Босилеград прие заключе
ние, според което във всич- 

среди в общината да се 
изготвят конкретни програми 
по чествуване на този наш ве 
лик юбилей. Сформиран е 
КоординаЦионен комитет по 
чествуването, който ще коор
динира и насърчава акциите 
в чествуването на юбилея ■ 
общината.

марксизма— 
Това е

исе ти въоръжаваш за предсто 
ЯЩите борби, които 
народи ще водят в изгражда 
нето и икономическия 
на страната?".

се

другарят Тито.Лятото на 1948 година
„горещо" лято за 

комунисти. И

Това е изтъкнато в програ
мата по чествуане на 40-го-

първото 
югославските 
за Велко Влахович. На дишмата на нашата 

революция и 40-годишнината 
от създаването на народната 
армия, която тези дни прие 
Председателството на ОК на 
ССТН в Босилеград. Програ
мата се основава върху Плат 
формата за ознаменуване 40- 
годишнината на въстанието и 
социалистическата

народна

март пристига писмо от Ста
лин и Молотов, в което гру
бо се обиждат нашата партия

нашата Партия и нашите на
роди.

Комунистите трябва да бъ 
дат такива комунисти, какъв 
то беше Велко Влахович4'.

. „Физическото изчезване на 
Велко от нашите редове не е 
заличаване на неговия дух, 
неговото дело, неговата ре 
волюционна активност, него 
вия принос, който даде на

революция 
на нашите народи и народ
ности, която прие Председа
телството на ССТНЮ.тито

ДЕЛОВ ХАРАКТЕРще бъдат принудени да во
дят още една тежка борба 
за независимост.

Влахович пристига от Мос
ква в Белград през март на 
1945 година, след цели 6 го
дини. След освобождението 
на страната работи в агитпро 
па при ЦК на ЮКП и

и нейните заслуги във вой
ната. На пленума на ЦК на 
ЮКП (12 и 13 април 1948) чле 
новете на най-висшето пар
тийно

Всички трудещи се и граж 
дани, младежи, 
граничари 
община, в годината на юби
лея, с нови творчески пости-

пионери и 
в Босилеградскаръководство приемат 

текста на отговора, в който яс 
но се изразява решеността на 
югославските комунисти 
народи самостоятелно да ре
шават за съдбата си. На 28 
юни 1948 Информбюро прие 
ма известната Резолюция, коя
то нанася голяма неправда 
на нашите народи и народно

ж«ния |ще потвърдят Титовия 
курс в развитието на социа
листическото

се
грижи за марксисткото обра
зование на

самоуправление 
в нашата страна. Социалисти-комунистите. В 

първия брой на „Комунист" 
1946

ческият съюз, като най-ши
рок фронт на организирани
те социалистически сили 
ло със Съюза

През 1950 кигодина започва 
нов етап в развитието на Юго 
славия
моуправлението. Това е най- 
същественият отговор на Ста 
линовия догматизъм.

год. пише статия за 
моралния °браз на комунис
та, която получава широк от
звук в йародните маси. То-

начевъвеждане на са
на комунисти

те, ще насочи активността си 
така, че юбилейните 
ства да имат делов и възпи
тателен

сти.
Народът схваща, че се ка- 

независимостта 
нашата страна и Партия 
единодушно откликва на при 
зива на ЦК до членовете на 
ЮКП да се сплотят *в осъЩе 
ствяването на партийната 
ния.

ва е време на въодушевление 
и лишавания обнова на
страната. /.Героизмът на 
мунистите във войната се
превърна V в героизъм на
целия народ. Трудовият елан
на комунистите в . обновата се

търже-сае за на
Под вид на критика 

Програмата на СЮК, приета 
на Седмия конгрес, състоял 
се от 22 до 26 април 1957 го
дина в Любляна започва но
ва „източна" кампания сре-

и на
характер. С идейно- 

политическото, културното и
ко-

научното си съдържание, 
трябва да дадат виден принос 
в таченето на революционни

те
ли-

М. Яне»

СТРАНИЦА 10
БРАТСТВО * 20 МАРТ 1981



ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

Училище без 

спортни|обекти
\

• •

ИЗВЕСТНО Е, ме в основ- 
училище трябва да се

же да се изгради баскетбол
но игрище. Училищната за
ла може да се използува за 
организирано 
шахмат, тенис на маса и дру
ги спортове.

ното
създават условия за 
нно развитие на детските 
чности. В

всестра- 
ли- 

на това
занимаване с

рамките
определение обучението 
физическа

по
култура има две 

основни задачи: да подпомага 
стройното физическо

Прибавим ли 
факта, че в това

към това 
училище по

сле 
възпи

с часовете по то
зи предмет останалите прело 

допълват нормите 
си, ясно е какво обучение, на 
този план имат горнолисински 
те ученици.

и
разви

тие на учениците и да укреп
ва другарството

чти никога не е работил 
циалист по физическо 
тание и че Село от 20 километрамежду уче

ниците и да облагородява ха
рактера им чрез надпревара 
в чист спортен дух. даватели

В основно училище „Васил 
Левски” обаче Мартовските слънчеви 

чи трудно се пробиваха 
жду високите стени на ждре 
лото, в чието дъно бучеше 
вечно бързата Ерма. Нашата избрахме никак не е лесна. 
„Диана", въпреки 32-те джу- 
ла трудно вървеше по раз
бития път.

Трудно може да се пред- 
„лесно"

тигнал" в селото и наскоро 
ще можете да дойдете с ко 
.ла и в най-отдалечената ма- 

Наскоро и в нашето 
село ще светнат крушки, на
скоро и ние ще заживеем по 
друг начин.

Освен това 
нов ни осведоми, че наскоро 

ще започнат 
водопровод, с ко 

ето и този проблем ще бъде 
премахнат един път завинаги.

А с какво се

лъ-
ме-

съЩествуват 
малки, или по-точно казано, сеположи колко

пристига от към другите две 
посоки обаче тази, която ние

не съществуват условия 
осъществяване на тази цел.

това училище не същес
твува нито един 
обект. В асфалтирани^ 
лищен двор е побит един 
стълб, на който е поставен 
един кош, вместо врата 
малък футбол се ползуват ту
хли, камъни и подобно.

за
Интересованието на 

ците към физическата
учени- хала.

В култу
ра и спорта и в това учили
ще е голяма.

Напротив. Три часа ходене и 
пеша- и то все нагоре, по ба-

спортен 
учи- Много пъти, 

през пролетта и есента, уче 
ниците идват на училище мно
го по-рано и играят 
бол в училищния 
също така много пъти 
случва топката да им избяга 
в наголемялата Лисинска ре
ка и тогава започва борба за 
„спасяване на топката". Това

Ива-другарятири и по стръмни ливади, 
никак не може да бъде лес-

Така или иначе, пристигна
хме до надалеч 
Погановски манастир, откъде 
то трябваше да продължим 
пеша. До село Драговита не 
се пристига лесно, 
обстоятелството, че до нея 
може да се пристигне от 3 
страни: откъм Поганово, 
към Долна Невля и откъм 
Звонци, тоест Трънски Одо- 
ровци.

фут-
двор. Но

но. драговитчанипо
известния да строятВсъщност трудно може да 

се каже на колко километра 
се намира село Драговита, да 
речем на пример от Димит
ровград. Трудно, защото ма
халите Йолинци, Митинци, 
Върх, Конярник, Гоинци, Ге- 
моновци, Росуля, Шотинци, 
Шулкинци, Излак, Рид, Дзиг 
линци, Църгинци, Коляне и 
Пометковци са пръснати на 
повърхнина повече от 20 ки 
лометра.

Може би това е и най-важ

се

занимават 
драговитчани, как работи тя
хната първична партийна ор- 

снабден

Възможностите за изгражда 
не на необходимите спортни 
обекти в това училище 
действително малки, 
ва въпрос за средствата, кои 
то отвинаги са били проблем, 
но и за изгодността на тере
на за осъществяване на цел- 

Именно, училището 
притежава площ за изгражда
не на тревист футболен 
рен, а съШО така и в село
то не съществуват някакви 
особени изгодности.

въпреки

са ганизация, как е 
единствения 
чее? Отговори 
роси потърсихме от Иван Гри

е нужно, понеже училището 
разполага с малко топки и 
останали спортни реквизити, 
така че учениците понякога 
донасят на училище свои топ 
ки. Мътните и буйни води 
на реката носят със себе си 
и много опасности за учени
ците, втурнали се по топка
та. Случва се да се измокрят 
и така измокрени прекарват 
целия учебен ден, такива оти 
ват и в къЩи.

Поради всичко това на то
зи проблем трябва да се обър 
не по-голямо внимание.

Не ста- магазин и про- 
на тези въп-

от-

на първич-горов, секретар 
ната партийна организация 
и Никола Димитров, предсе
дател на ССТН в Драговита.

нета. Колкото и парадоксално да 
е, но е истина, Драговита е 
едно от най-големите села в 
Димитровградска 

обаче е едно от най-недос- 
тъпните.

те- Между другото те ни осве
домиха, че партийната орга
низация наброява общо 6 
члена, които са твърде актив
ни, особенно през тези зим 
ни дни, когато на полето ня
ма какво да се работи. Що 
се пък късае до снабденост- 
та на магазина, бяхме осве
домени, че хората не са мно-

община, впричина, че сега 
Драговита живеят само око 
ло 150 души, а някога тук 

1200.

ната

живеели над
Според думите на драговит 

чани, които живеят в Ди
митровград, а техния брой 
не е малък, най-лесно се 
пристигало именно от към 
посоката, която и ние избра 
хме.

Все пак не се ползуват до- 
съШествуващите 

Част от учи-

„Но, дяволът не е черен 
колкото изглежда", осведом-

статъчно и 
възможности, 
лищния Двор пред входа в 
училището, например, 
да се уреди в хандбално иг
рище, а зад училището мо-

Борис Иванов, пред- 
местната общност 

Ето, пътя,

Ява
седател на 
в Драговита. 
който строим вече е „прис-

моме
Новица Иванов 

Г. Лисина
ГО ДОВОЛНИ.

На драговитчани основен по 
минък е скотовъдството 
земеделието, от което значи
телно място заема отглежда 

Да доба-

и

нето на малини, 
вим, че сега в Драговита се 

100 бройки 
овце, а някога по баирите и 
ливадите обкържващи селото, 
имаше десет пъти повече. То

ОБЩИНСКИЯТ СЪДИЯ НИ ОСВЕДОМЯВА:ДИМИТРОВГРАД:
отглеждат около

Нарушенията не намаляват ва от своя страна говори, че 
най-големия шанс на драго
витчани се „крие"" в отгле
ждането на овце, а това 
впрочем шансът и на повечето 
наши села.

през 1979 година те бяха 361. 
Най-голямо число заявления 
се отнасят до шофьори, кои 
то са участвували в движе
нието с технически аварийни 
автомобили, 
малък брой шофьори са уп
равлявали без 
книжки, а съЩО така не е ма 
лък броят и на онези, които 
управляват
под действие на алкохол.

броя навътрешни работи, по 
заявленията за

861980 година са наложени
чиято су- 

3 503 000 00 ди

Сравнявайки броя на нару- 
жителите на

наказателен 
Общин- 

скупщина (инспекция по 
горско ' стопан-

епарични наказания, 
ма надминава 
чара. И наказанията със зат
вор са увеличени, наистина 
незначително — 26.

коитошенията,
Димитровградска община

1979 година
които са направени през

процес се нареждат, 
ската

са
иправили през 

тези,
изтеклата

Т. Петровземеделие,
Освен това не Л'пазарната инспекция и 

инспек-
ство,
прочее) и граничната

Интересно е да се на- 
най-голямо число

1980 година произ- 
нарушенията в Ди- 

община,
можеОт тези показатели

константира, че броят 
по най-раз-

гича, че 
митровградска 
съжаление, нарастват.

шофьорскиция*
помни, че

за да се
на нарушенията,

причини, нараства

•7*& Ж ■заявления се отнасят до град 
Димитровград, а слод 
крайградските селища 
юша
трябва да напомним, 
и такива села, където е 
ние на изминалата

визвод сеДо посочения 
стига ако се 
че през

автомобилите силични
отношение на миналата

наказанията са по-

него
Жел

годи-има предвид,
1980 година са нап 

1065 нарушения, кое
то показва, че са направени 

повече,
1979 година.

на, а лък 
строги,

Накрая да добавим следно 
не би

остава с убеждение

и Лукавица. Същ° такапетака че средното
възлиза 

Миналата го-

равени то: от казаното дотук 
ва да се

че има 
тече 

година не

наказаниерично 
4282,16 динара.в150 нарушения 

сравнение с
ко-то, че всички нарушения, 

ито са направени на тери
торията на Димитровградска 
община са „дела" 
лите

бяха 1 522,00 динара,дина те
Както и през предишните 

1980 го-

е направено нито едно нару
шение.

1979
СЪДИЯ

'Така на пример през 
Общинският

Такива са напримертака и през 
дина най-голям брой заявле

ния за
поднесени от страна на ор

ганите
трешните работи и 
ластта на 
и спокойствие и в областта 
на автомобилното 
обществената сигурност. След 
органите на Секретариата

години, на жите- 
от община Димитров- 

Напротив, през Димит

Врабча, Петачинци, 
Бачово

година,
№ !уселата 

Брайковци, Моинци,
об-е наложил

глоби, чи-
за нарушения

754 парични 
ято стойност 
1 178 600 динара. Същата го- 

били наложени 24 
от общо

наказателен процес са
град.що .•\аи други.навъзлиза минават много чужровград
денци, а също така и хора 
от втрешността на страната,

на секретариата на §ъ 
то в об- възбуждане на 

областта на път- 
наруше-

VИскове за №дина са 
наказания 
520 дена.

Ако пък се сравнят нару
шенията те са нараснали и 

малко. Така на пример

обществения ред дела в
но—транспортните 
ния са намалени така, че през 
1980 година са били подаде-

които съЩо така са правели 
много нарушения.

затвор
N•1

1движение

Т. Петровни 249 заявления докатои а
го не
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Ху/Цфр
Автобусът бе претъпкан до 

такава степен, че даже някол
ко спортисти стояха прави.

кажете— Подсъдими, ако 
къде сте скрили крадените па
ри, присъдата ви що бъде мно 
го по-малка.

— Но, господин съдия- То
ва мирише на изнудване.Девизни деца В бързия влак Есинбург — 
— Абърдийн коидукторът, за
лавя

|||||1 лот. След възбуден спор 
|!Ш1 дукторът загубва търпрние. 
1{ Той посяга към куфара и 

извиква:

един шотландец без би- 
кон-

ОТИДО НА ГОСЙЕ при Гогу у Цариброд. Одав- 
на не бейо ишъп реко айде на трите му унучета 
да дадем по йедну цървену. Са по-малко и не може 

деца и она знайу дека по манечкада се дава на
пара оди стотицуту нема.

Първо окну най-малотога 
— Сине, те деда да ти даде пару да си ку-

— Ако не платите, ще хвър 
ля куфара от прозореца!

Пътникът се изчервява 
казва:

Тому.

ипиш бомбоне...
Детето притърча, целива ме у руку и поче да 

рипа оди радос ка виде толкова паре... И на мене 
ми беше мило ка видо кико се детето радуйе на 
нашият динар...

После улезе по-големата Светлана, 
оди основното училище.

— Светло, сине, йела деда да ти ариже пару, 
да си купиш нещо на пазарат...

— Светла узе стотку, погледа Т)у, ама гледам 
не зарадува се млого...

Не ви ли стига, че оп- 
мсн, та искатеропастявате 

да погубите и сина ми!|ученичка

БОСИЛЕГРАД:

Иа борба против 

алнохолиама 

в наркоманите
Бре, кво стану, дали требеше на по-малото да 

дадем и по-манечйе паре, а на по-големото по-голе- 
ме паре!

Около пладне дойде и най-големият н»им унук 
Тоша. Детето се учи у „усмерено" училище. Улезе и 
я кико бео свил на свако дете по едну „цървену" 
дадо и на н>ега.

Тоша погледа паруту, сви 1)у с два пърста и 
тури у уепчето...

— Да си купиш некойе пакло цигаре, реко на 
| детето у майтап...

— Дедо Манчо, да се беше издължил с не- 
кой долар та да купим цигарйе, а тека с динар кво 
може да се купи!...

После разбра дека момчето за долари си ку- 
пуйе цигаре оди границуту...

Затова и писуйем това писмо до редакциюту 
и молим задругуту да ми дава помалко долари за 
млекото и телето що продадо... Тека без долари, че 
срамуйем при тия „усмерен,аци"...

Председателството на дру
жеството за борба против ал
кохолизма и 
което 
ската
алистическия съюз 
град, разгледа 
си работа и прие 
за работа през 
година.

наркоманията, 
действува при Общин- 
конференция на Соци- 

в Босиле-
досегашната

програма
настоящата

Анекдоти от 685Членовете на Председател
ството както се изтъква в про 

своятаграмата, хце засилят 
дейност. Така например, през 
месец март тази година пред

В придружаващи Върховния 
щаб,. Титовата поряДъчност беше пословична. Без 
оглед на положението, той винаги намираше време 
да се обърсне.

През време на Петата неприятелска офанзи
ва един от бойците забеляза, че тази сутрин дру
гарят Тито не се обръснал, па каза на другаря 
ои: „Е мой другарю, сигурно сме за газил и 
Стари не се е обръснал".

ВЗИМНО РАЗБИРАТЕЛСТВО

През 1944 година другарят Тито посети ВъР- 
шац и Ня^ои околни села, на се интересувал 
народът живее. Понеже 
Румъния, Тито попита 
със своите съседи.

Па, ето нагаждаме се... Само, другарю 
Тито... крадат ни ноне!

— А вие какво правите?

поделенията

учениците от основните учи
лища и учениците от средно 
профилираното училище ще 
бъдат изнесени сказки във 
връзка с последиците от тю- 
тунопушенето и алкохолизма. 
Също така пред водачите ще 
се изнесе сказка на тема 
„Алкохолът и сигурността в 
движението". Лектори на сказ 
ките ще бъдат лица от Здра
вния дом и Отделението на 
вътрешните работи в Босиле
град.

щом

Ерптстйо как
са на самата граница с 

селяните как се погаждат
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