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ТИТОГРАД ТП.ГНА ЩАФЕТАТ

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

шите народи и наро
дности.

Югославиа .»

ЦЕНА здин.
НА 22 МАРТ ОТ

НЕОТКЛОННО по швнТпи
• Щафетата 

може да ни 
ки, Титов

моупрадлението^сили^нГтоу“31“6™ общество '
на труда и творчеството.

символизира нашия
нашия завет на Тито, че нищо не 

самоуправителен социалистичес-
отклони от

път.

е силата
Щафетата на

другаря Тито по^1.ккте,ТнаСА(?адитеЛеп1Я предаваше на 
народи и народности като по *' поРък,,те на нашите 
дълбокото им уважение и безгранична“ т06оРаЗЯ“аШе "*Й‘ 
неговото дело. През настоящата го«и»а Него И
лнзира нашия завет към Тито че нншо ^а<ретата с"мво- 
от нашия самоуправителен социалистн«скн °1КП°НН

самоуправителните социалис
тически отношения зарад ко
ито младото поколение и по
ема развойните пътища.

От тържествения митинг в 
Титоград беше изпратено и 
приветствено писмо до Пред 
седателството на СФРЮ и 
Председателството на ЦК на 
СЮК. В писмото, което про
чете Весна Дедич, ученичка 
в седми клас на основно учи 
лище „Саво Паянович", меж
ду другото се казва:

— Както и безброй пъти 
по-рано, в тазгодишните май
ски тържества ще се мани
фестира нашата истинска при
вързаност към историческите 
революционни насоки на наше 
то движение и решимост със 
собствени усилия и трудови 
победи да задълбочаваме, ра
звиваме и обогатяваме с но
ви качества придобивките от 
Народоосвободителната бор
ба и социалистическата рево
люция, да укрепваме брат
ството и единството, независи 
мостта и авторитета на Ти

път.
Тя изразява нашата дълбо- нашата преобрази 

своя лик, Брайович напомни, 
че пред младежта, работниче 
ската класа

странака решимост да пазим придо
бивките от революцията, 
ще предаде поръките на на
шия дълг и сила, на нашата

тя
и всички труде

щи се стоят много задачи.
•— Творческата младост на 

това общество — каза Брайо- 
която се стреми към 

нови усилия. Нашата револю
ционна история е изпълнена 
с дела, насочени към бъде
щето. Революцията 
разичташе на ония, които при 
стигат. Могъщата и вечната 
младост на нашата страна, знае 
ше вчера, както що знае и 
днес, своя път да гради по 
посока на революционното де 
Йствуване на Съюза на кому
нистите по пътя, на речта от 
Тито. Огромната сила на мла
дите в това общество днес

решеност в своята страна ви
наги да остоим на своите ре
шения. В света да бъдем не
зависими и равноправни с дру 
гите народи, по отношение на 
блоковете, необвързани, всич
ки неминуеми затруднения да 
наблюдаваме открито и кри
тически, събирайки всички

вич —

винаги

свои сили за тяхното преодо
ляване — изтъкна между дру 
гото председателят на Скуп
щината на СР Черна гора Ра- 
дивое Брайович, говорейки на 
величествения народен митинг 
по повод изпращането Щафе
тата на младостта от Титоград 
на 22 март т.г.

За пръв път без Тито, но 
винаги с Тито в сърцата, от 
свободолюбивия и въстаниче- 
ски Титоград тръгна Щафета
та на младостта, която пръв 
понесе младият работник 
фабриката за строителни 

„Радое Дакич"
Вуйотич, с единната 
че тази югославска традиция 

остане Титова. Тър- 
което освен ня_ 

хиляди тито-

дълго-дъпго отекваше песентае силата на самоуправление
то, силата на труда и творче
ството.

Както и преди, заедно с 
Тито, преодолявахме всички 
трудности, така и сега, труде
щите се и гражданите в на
шата страна, единно и реши
телно водят битка за стабили
зация иа стопанството, съзна
телно поемайки и временно

„Друже, Тито, даваме Ти обет, 
че по Твоя път ще вървим 
и занапред" и се виеше Ти

това Югославия в света...
След това беше изпълнена 

подбрана 
стаена

културно-художе- 
програма, а на края тово хоро. В този бройот

ма- 
Райко 

поръка,
Петък, 3 април 1981 излизашини

1000 брой на „Братство1’ ДЖОРДЖЕ СТАМЕН- 
КОВИЧ:да се откажат от много не

ща.
вечно ще 
жеството, на

Изпращайки Щафетата на 
младостта, изказваме своята 
гордост, че сме граждани на 
Титова социалистическа само- 
управителна необвързана Юго 
слвия и потвърждаваме своя 
завет пред

колко десетки Населението от Ниш 
и околността против 
агресията

градчани, присъствуваха и де
на Фе- В хилядния си брой, който ще излезе 

ма 3 април т.г. с увеличен брой страници, 
„Братство” между другото помества редица 
актуалии и интересни материали.

Вестникът помества интервю с Жика 
Радойлович, председател на Републиканска- 

конфереиция на Социалистическия съюз, 
д-р Марии Младенов пише за издаването на 
първия брой, а Боголюб Илиев — Й. Б. Тито 
__стратег на въстанието и революцията.

„Път до сърцата” — репортаж за учи
телката Вера Тодорова, Джура Златкович 
говори за въстанието на югоизточна Сърбия, 
художникът Веселим Денков всред работни
ците и др.

легации на органите 
дерацията и на всички репуб- 

откри
— 10

лики и покрайнини, 
председателят на 
ската конференция 
алистическия 
гора Сретен 
след това 
те и народностите и 
щите се и 
Черна гора 
вич.

Релубликан- 
на Соци-

Станимир Иванович 
посети Босилеград 3великия, безсмър-

Черна че никога но ще 
от неговия, Ти-

тен вожд, 
се отклоним

съюз в 
Савичевич, 

в името на народи-
л

Може ли Димитров

град да получи ду
хов оркестър! — —

председо- 
Скупщината на СР

то вия път — каза 
телят на 
Черна гора Радивое Брайович.
ВЕЛИЧАВО ИЗПРАЩАНЕ

татруде- 
гражданите на 
Радивое Брайо-

8

Завършват „Срещите 
на селата“ от Дими
тровградска община 7

Приветствувайки участвува- 
в митинга, председоте-

на Съ
постигнахмеОнова, което

с Тито ни дава за
щите
лят но Конференцията 
юза на

начело
право с вяра гледаме е 
бъдещето, подчерта Брайо- 

добави че съШииа" 
Титовия

социалистическата мла
МиодрагЮгославия 

между другото под- 
и тази Щафета на 
е израз на гордост 

поколение и

деж в 
Вукович
черта, че 
младостта 
та на младото

ДИМИТРОВГРАД 
Още един туристи

чески обект — — 
СУРДУЛИЦА

вич, като 
та и величието на Титотам, чепът е именно 
никога не признаваше

6половин 
в нищо и по нищо.

Юбилейният брой на „Братство” поме
ства и редица репортажи, статии и интере- 

материали от свои бивши и днешни съ-

въодушевление от 
победи на работни 

на нашата стра-

иеговото
величавите

път —
Инициатива за при

мер — _ —■ —

сни
трудници, и три хумористични страници с 

. материали на наши сътрудници и „Бай Он
зи” на цяла страница.

ческата класа 
на, поради 

само
които не са из-

в изграждането 
мостове, но- 

и мо-

6ВИНАГИ МЛАДАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ разени

на нови грамове, 
ви фабрики и училища 
,И поколения с.моупра.ит.ли 
нв Титова Югославия, но и а

Подчертавайки, че по реао- 
който ии 

Тито,
0ЛЮЦИОИНИЯ ПЪТ, по 

предвождаше другарят



НАС |И Н| ПО СВЕТА
смяна на заетите, хде се ан
гажират 1 440 000 нови работ
ници, така че в страната през 
1985 година в сдружения труд 
ще работят 6,4 милиона лица. 
Планът съдържи и направле
ния за обезпечаване на уско 
рено развитие на 
недостатъчно развитите репуб 

и автоноллна област Ко-

ОБЛАСТИ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ПРИЕ ОБЩЕСТВЕ-
РЕПУРБ^ВИТТИЕИНААОРАНМАТАИТОТ 1981 ДО ,985 ГОДИНАСЪВЕТ НА 

НИЯ ПЛАН ЗА

Самоупраеителен план със стабилизационен характер стопански

лики
сово. Предвижда се, също та
ка, с мероприятия на иконо
мическата политика да се съ
гласуват процесите на обще
ственото възпроизводство

управителен обществен план, който що представлява 
развитие на страната през

Най-значителният планов документ на югослав- 
самоуправително общество, Общественият план основата на целокупното 

следващите пет години. Основна характеристика на 
Плана е неговият стабилизационен характер. Планът 

икономически условия и 
стопанска обста-

ското
на Югославия за периода от 1981 до 1985 година, 
тези дни бе приет от Съвета на републиките и ав
тономните области, при пълно съгласие на делегации- 

всички републики и автономни области, които

е правен в твърде сложни 
затова е разбираемо, че актуалната 
новка в страната и света е оказала в

на
югославски пазар,те на

съвместно със Съюзния изпълнителен съвет съгла
суваха новия петгодишен план на страната.

Нашето социалистическо общество получи само-

единнния 
което ще даде възможност за 
по-добро снабдяване и по-ба-

настоящия 
целокупния про-момент значително влияние врху 

цес на планирането. вен ръст на цените.

ОСУЕТЯВАНЕ НА ПРЕПАЛЕ
НОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

мляко 5 250ницата трябва да се стабили
зират на 6 милиона тона го
дишно, царевицата на 12, за
харното цвекло на над 8,7 от
носно захарта на 1,1 милиона 

За потребите на дома- 
в 1985

лищното строителство ще бъ
дат по-големи с 2,5 на 
До 1985 година в страната 
трябва да се построят 750 000 
жилища, от които

милиона тона, на 
милиона

•Общественият план на Юго
славия за периода до 
година е документ, в който 
развойните насоки са утвър-

литра. Очаква се ус- 
стабилен ръст на ово 

градинарството.

1985 сто.
Жизненият стандарт, според 

Плана, общо трябва да се 
в размер 2,7, лич-

потребление с
стандарт с 1,5 на

корен и
щарството и

В развитието на енергетика 
е об-

увеличава
ното

280 000 вдени с преценка на реални
те нужди и възможности на обществения сектор.

предвижда

3 и об-та основно направлениетона.
шния пазар и износа 
година производството на ме
со трябва да възлезе на 1,5

лягането на домашните източ 
енергия. До 1985 го-

щественият 
сто годишно. Прекаленото по 
требление трябва да се осуе
тява на всички равнища. Из- 

нито бюджетът

видно

увеличение на производството 
на храна. Добивите на пше-

Планътстраната.
Определението към 

по-бавно целокупно

ници на
дина, чрез изграждане на но 
ви обекти, електроенергийни-

малко 
матери

ално развитие по отношение 
на предходния 
по-изявено облягане върху до 
машната акумулация и разпо
лагаемите ресурси, е израз 
на съзнанието, че в този пе
риод се налага да преодоле
ем много несъгласуваности в 
стопанисването, за да се съз 
дадат условия за ускорен и 
стабилен ръст.

Реалният обществен проду 
кт на целокупното стопанство 
следва да се увеличава сред
но е 4,5 на сто годишно, про
мишленото производство с 5, 
а селскостопанското

Заемането на работа 
ще се увеличава приблизител
но с 2,5 на сто, производи
телността на труда с 2 на 
сто, а това равнище не бива 
да надмине нито ръстът 
личните доходи.

ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ: те мощности на страната ще 
7805 на 21 500

ключение не епериод, при
койо доФедерацията,на Обществения 

на Югославия за периода от 1981 до 1985 година, 
председателят на Скупщината на СФРЮ Дрегослав 
Маркович сподели, че сложните условия, 
отвиваше процесът на самоуправителното споразумя
ване и обществено 
развойната политика са изразени преди всичко със

план се увеличат от 
мегавата, което ще бъде до
статъчно за редовно снабдява 
не на потребителите. Според

наПо повод приемането
1983 година, както е предви- 

Плана, не може дадено в
ползува за свои нужди първич 
ната емисия- Чрез усъвършен

в които се
Плана, същата година произ
водството на въглища трябва 
да се увеличи на 82, а на 
нефта на 5 милиона тона.

Ще се модернизират всич
ки видове съобщения и връз 
ки. С по-нататъшно развитие

ствуване на кредитно-монетна
та система се планира

договаряне и определянето на
ло-значи

телно ползуване на средства
та на банките за потребите 

С Плана

следното:
* В целокупното възпроизводство се явяват на-

каквито са: на сдружения труд. 
се дава предимстзо на разви-

рушения в някои чувствителни точки, 
забавяне на стопанската активност, 
инфлацията,
а снабдяването, намаляване на репродуктивната 
собност на стопанството и качествените фактори на 

увеличение на платежния и търгов-

увеличение на
прекален ръст на цените и нарушения

сло
на туризма, девизният доход 
от този клон в последната го 
дина на реализацията на Пла
на следва да възлезе на най- 
малко два милиарда долара.

Чрез откриване на 74 000 но 
ви работни места и природна

тието на науката, техниката и 
изследователската работа. От 
делно внимание се посвещава 
на укрепването на всенарод
ната отбрана и обществената 
самозащита, както и на сис
темата на информирането.

с 4,5 стопанисването, 
ски дефицит и доста висока степен на задълженостна сто.
на страната.

* На тези вътрешни процеси влияеше състояни 
ето на международните икономически и политичес
ки отношения, вследствие на което се влошаваха и 
нашите възможности в икономическата размяна и 
сътрудничество, особено с развитите страна на Запада.

* Има трудности и слабости в прилагането на 
самоуправителната система на планиране, особено в 
свързването и взаимното съгласуване на плановете на 
организациите на сдружения труд и техното доходно 
свързване.

Имайки в предвид тези вътрешни и меж
дународни обстоятелства, каза Драгослав Маркович, 
естествено е при конципирането на развойната поли
тика за предстоящи^ период в центъра на внимание
то да бъдат структурните и други проблеми относно 
изнамирането решения за осъществяване основните 
стратегически цели на икономическата политика в 
предстоящия период, които общо взето целят по
нататъшно развитие на самоуправителните обществе
но-икономически отношения. Основните цели на 
развойната политика, утвърдени с новия План са

НАКРАТКОна

Ръстът на износа, в раз
мер от 8 на сто, е една от 
стратегическите 
Плана и потвърждение на уве 
реността, че стабилизацията 
не е възможна без по-голям 
пласмент на домашните про
изведения на световния па
зар. Вносът ще се увеличава 
в размер 1,1 на сто годишно. 
Развитието на икономически
те отношения с чужбина тря 
бва да се отвива в знак на 
намаляване относителната за
дълженост на страната с 1 
процент годишно, а трябва 
да продължи тенденцията на 
намаляване зависимостта на 
нашето стопанство от вноса. 
Това се подкрепя и с полити
ката на инвестициите, в която 
акцент се слага върху капи
таловложенията, с които тряб 
ва да се превъзмогне струк
турната несъгласуваност в сто 
панството и то да се оспосо- 
би за износ.

ВАРШАВА: Полша, по всичко изглежда, е навлезла 
в нов кризисен етап. Нарушено е „обществено при
мирие", вълнението се разширявало и получавало ра
злични външни, често и драматични облици, а пра
вителството и „Солидарност" се опитвали да овла
деят обстановката. Започнатите преговори били пре
къснати същия ден, продължавала готовността за ста- 
чкуване, а обществеността и стопанството 
очаквайки съдбовни решения. Имало доста признаци 
на нова конфронтация и премерване на силите. 
ТЕХЕРАН — БАГДАД: Войната между Ирак и Иран нав- 
лезна в седмия месец и оповержи всички предвиж
дания и очаквания. Стълкновението не завърши след 
„пет-шест дни, или най-много 
ци". Конфликтът се претвори в дълга война, а две
те воюващи страни, даже, сравнително лесно носят 
непосредствените му последици. Нито сега, въпреки 
„пат позицията", воюващите страни не предвестяват 
скоро окончание на конфликта.

внасоки

живеели,

след няколко седми-

премахване на съществуващите материални диспро
порции в стопанската структура на страната, развитие 
и по-добре ползуване на мощностите за производство
на енергия, суровини и храна, преди всичко чрез 
сдружаване на труд и средства относно чрез обля
гане на собствените възможности и източници: имай
ки винаги

МАДРИД: Предложението на „десетмината" за за- 
връшване на Конференцията по европейската сигур
ност и сътрудничество без оглед

пред вид по-нататъшното подобрение ико- 
положение на нашата страна в между

народното разделение на труда.
Трябва да се подчертае, че основна характери

стика на нашата развойна политика в предстоящия 
период е по-нататъшното развитие на производител
ните сили на нашето общество, стабилизация на сто
панските процеси и отношенията в целокупната ре
продукция, по-равномерни стоково-парични отноше
ния, създаване на условия за запазване жизнения 
стандарт и трудещите се и гражданите и негово по
нататъшно повишаване, както и укрепване материал
ната основа на

на това, че не е 
ново за-

номическото
постигнат съществен резултат и да се свика 
седание най-късно до 1983 година, не получило под- 

делегации търсили 
конструктивни усилия за прео

доляване на известните трудности и по този начин, не 
само да

намаляване на напрежението в Европа.

крепа от повече делегации. Тези
да се положат нови

ВИДНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ХРАНА

се запази, но и да укрепне процесът по

ПЕКИН: Президентът 
пребивавал

на Танзания Джулиус Нерере 
тази седмица на официално приятелско 

посещение в НР Китай. По същото време в Пекин 
пребивавал и бившият американски 
ралд Форд, но

Общите инвестиции в сред

ствата за производство, спо

ред новия план, трябва да 
се увеличават по-бавно от 
ръста на обществения про
дукт. Нестопанските инвести

ции не получиха „правото" 
да се увеличават, а в рамки

те на тях средствата за жи-

сдруженид труд. Важна задача е и президент Дже-
усъвършенствуването на нЯкои системни решения, 
както и на правната система, които трябва да подпо
могнат

на неофициално посещение.

РИМ: Правителството на Арнолдо Форлани оповести- 
антиин-

мероприятия. Най-значителна новина е де- 
валвацидта на лирата „с шест на сто" в рамките на 
монетния фонд на Европейската икономическа общ
ност.

осъществяването на поставените развойни
ло редица драстични икономически 
флационни

относноцели.

Говорейки във връзка с приемането на Обще
ствения план, Драгослав Маркович, изтъкна, че е за
вършена работа от изключително 
номическо значение.

политическо и ико-
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ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА населението

ГАРАНТИРАНА СЕКРЕТНОСТ КД ДАННИТЕ
• Преброяването ня 

акция, която се оцганИ™ населението
• За ля Ира в нашата^ ла да не се случят

лештимират лицата, конто

е най-голямата обществена страна.
злоупотреби, гражданите 

вършат преброяването. имат право да
ПРЕБРОЯВАНЕТО на населе- 

квар-
тирите е най-голямата обще
ствена акция, която се

та си бЪДат наказани с 
и Други нака-

нието, домакинствата и Преброителните образци 
са предвидени с цел да се 
защитят гражданите от прека-

парични глоби 
зания.

орга- 
страна. За- с преброяването 

нието, домакинствата 
Щата, което 
на десета г 
дават множество

низира в нашата на населе- 
и жили-

лено изпитване и ненужни за 
статистичните данни въпроси. 
Освен това, 
бъдат защитени и от полуз- 
ването на данните, съдръжани 
в техните отговори на зададе
ните въпроси, в които и да 
е Други цели, освен като ста-

това се очаква 
тивно

гражданите ак 
Да съдействуват, а не 

само да отговарят на зададе
ни въпроси.

Преброяването

се провежда вся гражданите ще
година се утвърж-

твърде важ
ни данни. Преди всичко, чи
слото на

СТАНИМИР ИВАНОВИЧ ПОСЕТИ БОСИЯ 
ЕГРАДЩе се про

веде от 1 до 15 април. Оба
че комисиите по

жителите в Югосла- 
»ИЯ, във всяка република, об- 
Щина, о тази ДОХОДНО ОВРЪЗВАНЕ С РАЗВИТИТЕ 

РАЗВОЙНА ПЕРСПЕКТИВА НА ОБЩИНАТА
преброява

нето ще спохождат квартири
те все докато не завършат ра
ботата докрай. Счита се, 
повече среди тази работа ще 
свърши до 12 април. Ако се

година и във тистични данни. Гарантиранас 
секретността на всички дан-

всяка общност. Ще 
се получат данни за броя и 
качеството на

местна

ни, а това значи, че те могат 
да бъдат публикувани 
ствено като

че в
квартирите и 

комунална 
на градове и 

квартири лип-

един- 
статистични дан-жилищните сгради, 

та оборуденост 
селата, колко

РЕПУБЛИКАНСКИТЕ и меж- тъкна между другото Найде- 
дуобщинските дейци най-на- нсв, се числи към най-нера- 
пред посетиха дървообработ- звитите общини в република- 
вателния цех на Горската сек- та, с 1276 заети вобществе- 
ция и Автотранспортното пред ния сектор. Стопанството в 

общината съчиняват 6 органи
зации на сдружения труд. 
Осъщественият общ доход, 

сто- според заключителния баланс 
за 1980 година, възлиза на 
над 390 милиона динара и по 

център отношение на 1979 година е 
по-голям с 39 на сто. Сред- 

ха запознати с условията, в ният личен доход в община- 
конто се провежда обучение- та възлиза на

Говорейки за по-нататъшно- 
След това в залата на Кул- то развитие на общината, Най- 

турния дом, Иванович и при- денов изтъкна, че помощта 
дружаващите го функционери на региона, републиката и 
водиха разговор с политичес- цялото наше общество е най- 
ко-стопанския актив на Босиле сигурната основа за ускорено 
градска община. С актуалната развитие на Босилеградска об 
икономическа и политическа щина. Най-голямо внимание в 
обстановка в общината гости- бъдеще ще се посвещава на 
те запозна Пенко Найденов, развитието на селското сто- 
председател на Общинския панство в частния сектор, за 

което съществуват извънред
ни условия, особено за раз
витие на животновъдството. В 
тази насока проектът „Мора
ва II" дава големи възмож
ности за отглеждане на до
битък. Затова в реализацията 
на програмата трябва да се 
ангажират всички, а членовете 
на СК трябва да бъдат в чел 
ните редици.

ни.случи комисията да не посе
ти някое домакинство. За да не се случат злоупо

треби с данните относно ня
кой издаващ се за преброи
тел да получи данни от граж
даните, с които може да зло 
употребява, гражданите могат 
да легитимират членовете на 
преброителните комисии. А 
всеки член на тези комисии 
има документ, с който се 
потвърждава, че той е опълно 
мощен да анкетира граждани 
те и отговорите им да внася 
в преброителните листи.

Ако се случи преброителна
та комисия да не намери в 
къщи нито един член на се
мейството, тя ще му остави 
бележка, в която го уведомя
ва кога отново ще дойде. За 
целта ще се употребяват пред 
варително печатани образци, в 
които комисията ще посочи 
времето и датата на идване
то й. Образецът трябва да 
бдъе подписан.

дома
кинът е дължен да се отнесе 
до общинската

сват и пр.
Граничното г 

брояването е 31 
часа. Това

време на пре- 
- 1 март в 24 

значи, че родени
те след 31 март деца 
да се преброяват.

комисия
пък да отиде в местната си 
общност и там да 
преброителната

или
приятие, където се запознаха 
със стопанисването, материал 
ната основа и развойните пла 
нове на тезй по-големи 
лански организации в общи
ната. След това те посетиха 

Образователния 
„Иван Караиванов", където бя

ИЗПЪЛНИ няма
листа.

Преброяването не е добро
волно и затова гражданите са 
длъжни да отговарят на 
просите от преброителната ли 
ста. Длъжност на 
тел на Югославия, който 
време на преброяването

Всеки гражданин ще 
варя на въпроси от три пре
броителни

отго-

листи. В първата 
се намират въпроси, отнася
щи се до годината на раж
дане, пола, националността,
квалификациите___
преброителна листа е предна
значена за домакинствата, а 
третата за квартирите. Под 
квартира се подразбира вся
ко помещение, в което се 
живее. Ако някой живее в 
гараж, зимник или на таван,

въ- и
всеки жи

ло 4941 динара.
Вторатасе то.

намира вън от местопребива
ването си (в командировка, в
някой хотел на годишна по
чивка или 
чужбина] преди 1 април да 
отиде в своята община и ме
стна общност да обади в кое 
време ще отсъствува и пред

в командировка в

ще се внасят и тези данни, 
за да се утвърди броят на 
гражданите, които живеят в 
квартири, които всъщност не 
са квартири.

варително да попълни пре
броителната листа. Онези, ко

ито не изпълнят задължения-
с.-ждикален съвет.

Босилеградска община, из-

ОТ СЪВЕЩАНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА И ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

СЪВМЕСТНИТЕ ИНТЕРЕСИСЪС СЪЗНАНИЕТО ЗА
та на СЮК за по-нататъшно 
развитие на самоуправление
то. Ние не можем да вървим 
напред, изтъкна Иванович, без 
единство на интересите. Съз
нанието за този фундамент на 
нашето общество все повече 
укрепва и гарантира перспек
тиви в

на общините и обществе 
организа- 

и работна 
Председателството 

СКС начело с 
председателя на Републикан
ския съвет на Съюза на син
дикатите Станимир Иванович. 

През 1980 година, изтъкна в 
Миленко

мия стандарт.
Разискванията на съвеща

нието показаха, че във всички

Основна задача на комуни
стите: да разясняват причини
те на икономическите трудно
сти в своята среда и да кон
кретизират, а не да повтарят, 

насоки и заключе

ните
но-политическите 
ции, присъствувала 
група на 
на ЦК на

Взимайки участие в разгово 
ра, Станимир Иванович посо
чи, че за ускорено развитие 
на Босилеградска община е 
нужно стопанските организа
ции от общината доходно

среди се полагат големи уси
лия за смекчаване и премах- 
иане на причините, които по- 
раждат проблемите. Навсякъ
де се изразява 
изходът и пътят към прогре
са да се търсят в сдружава
нето на труд и средства и в 
облягането върху собствените 
възможности. Правят се и кон бъде интерес на цялото наше 

доходно

основните 
нията на ЦК на СЮК за по- 
нататъшно развитие 
управлението 
та стабилизация-

готовността
на само- 

и икономическа-
звитисто.ра да се свържат със сил

ните стопански организа
ции от региона и републиката, 
В тази насока, каза Иванович, 
трябва да настоим всеки раз
вит регион да участвува в из
граждането на стопански обе- 
ки в неразвитите общини. Бо 
силеградска община е богата 
с руди и минерали и следва 
да се проучи кои трудови ор
ганизации са заинтересовани 
за тези суровини за да учас
твуват в геоложките проучва
ния, а след това и в експло
атацията им. За целта е не
обходима динамична актив
ност на Съюза на комунис
тите и всички организирани 
социалистически сили. Ако в 
резултат ;на една такава ак
тивност заживее в практиката 
доходното свързване и дого
варянето, успехът няма да 
изостане — каза председате

лят на Съвета на Съюза на 
СР Сърбия Ста

Ускореното развитие на не
достатъчно развитите краища 
отвинаги е

изложениеуводното 
Стоилкович, изпълнителен сок 

в МОК но СКС, проми-
усилията 

на работническата класа и су 
начело със 

в Юяс

Благодарение на било и винаги ще
ретар
шленото производство се е 

с 11,1 но сто, дохо-бективиите сили Южноморавскиобщоство. И
регион що получава тази по
мощ, но истинският път за из 

изостаналостта

кретни крачки за 
сдружаване, но има и отпори, 

главно идват от орга-

увеличило 
ДЪТ
с 47;9 но сто. Средството зо 
разширение материалното ос- 

сдружения труд са 
но сто.

Съюза иа комунистите, 
иоморавски регион през 
година са 
добри резултати в борбата за 

стабилизация-

__ с 43, чистият доход —1980 които
низациите, възползуващи се с 
моноллио

отбелязани твърде елизано от
място ма югослав- доходното свързване на сто- 

Всичко това изи- ланските организации от то
зи регион със силните стопан- 

другите

нова на 
по-големи със 164икономическа 

Финансовите показатели са по- 
високи от средното равнище 
в републиката, завидна е дис 
циплииата в инвестициите,

намалени несъгла

сния пазар.
по-ефикасно дойствуванс

на всички субекти — от ООСТ ски организации от
общност до Фс- региони, републиката и от ця* 

лата страна. В
досегашни успехи, субектите в региона и общм- 

нито трябва да раздвижват 
инициативи и предлагат най-

сквасъвместно- 
са со увели- 

от чистия

Личните доходи и 
то потроблоние

по-бавно и местната 
дорацията.

Всички
трудещито се и гражданите в 
Южноморавски рогион са по
стигнали благодарение

чавали
доход. Значително са намале
ни производствените разходи. 
Загубите са рязко намалени 

на 63 милиона ди-

зна тази насока,

чителио са
суваиостите в разпределение
то иа дохода ...

Но трудностите,
и възлизат 
нара (■( пет ООСТ). Износът 
се е увеличил над 2 пъти.

подходящите форми за сдру-соли-вс които
иа тази годииа се дарната помощ на цялото на- 

в бо-
жаввне и свръзване. Всяка до 
бра инициатива и предложе
ние трябва да получат под
крепа от по-широката общ
ност, а Съюзът на комунисти-

началото
ше общество. Затова и 
рбата със сегашните трудно
сти те разчитат 
мощ, понеже тя ® условие да 

изостаналостта.

юго-стълкновява целокупното са добра ос- 
по-големи пости

Тези резултати 
за още

о борбата за икономи- 
стабилизация, но труд-

в обезпечаването

са харак-славско стопанство
на тази поза икономическата нова

жения
ческа

терии и 
обстановка в този регион. Д®- 

и в по- се преодолееже, тук те се явяват 
остър вид 
част от 
де неразвита.

Това бе изтъкнато 
тоялото се през 
мица в 
на което,

на
ностите
репроматериали и

в снабдяв°нвто [:;
то и прокопаното повишовоне 

усложняват борбата 
на производ-

тази Взимайки участие а разис- 
Иванович 

комунистите тряб- 
навлознат

тъй като 
републиката е твър-

те и останалите социалистиче
ски сили трябва решително да 
се застъпят за реализацията

суровини, 
на население- кванията, Станимир синдикатите в 

ни лир Иванович,
посочи, че 
ва задълбочено доиа със-

мималато сед 
Лесковац съвещание, 

освен представите-

иа цените 
за контииуитет 
ството и

мм.на трудностите■ причините 
и да конкретизират

М. ЯневК. Георгиевполитико-
опазване на жизне-
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ОБЗОР

но работата бе 
добър. Когато казваме това, 
преди всичко имаме на пред 
вид обстоятелството, че тази 
година курсантите имаха въз
можност да взимат участие в

дискусиите и разискванията 
върху темите, които се разгле 
ждаха. Обаче трябва да се по 
дчертае, че не винаги теория 
та, която бе изнасяна пред 
курсантите, бе свързана с ра
ботата в самоуправителната 
практика. Именно случваше се, 
отделни преподаватели своите 
теми вместо да преподават — 
те неправо ги четеха от бро
шурите, което от своя страна 
предизвикваше незаинтересо
ваност при курсантите.

Що се касае до литература
та, може да се каже, че и 
курсантите, и преподаватели
те притежаваха подходяща 
литература, така че тази годи 
на проблемът свързан с лите 
ратурата почти не съществува 
ше. СъЩо така може да се 
каже, че 18-те преподаватели, 
от които 16 бяха обществено- 
политически работници от Ди 
митровград, изпълниха очаква 
нията.

Курсантите специално внима 
ние обърщаха на темите от 
историческото развитие на 
СЮК, създаването и разпреде 
лението на дохода, сдружени 
ят труд, образованието и кул 
турата и международните от
ношения.

Без съмнение Политическа
та школа изпълни очаквания
та. Благодарение на придоби
тите знания, 32 курсанти от 
Димитровградска община, ус 
пешно завършиха Политическа 
та школа. Те непосредствено 
Ще дадат принос работата в 
първичните организации на 
СК и другите обществено-по
литически и самоуправителни 
организации и общности да 
бъде по-добра. А опита, кой
то тази година придобиха про 
изводителите, естествено ще 
послужи за още по-успешно 
организиране на Политически-

НАМАЛЯВАТ РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ 
ФИЗИЧЕСКИЯ И УМСТВЕНИЯ ТРУД

МетодътПрез средата на този месец 
Поли-32 курсанти завършиха 

тическата школа при ОК на
Кадрите с виеше и полувисше образование съчи- 

10 на сто от общо заетите в наша-
КаквоСКС в Димитровград.

се каже за тазгодиняват днес около 
та страна. Това вече не е малък, елитен слой, но ог- 

раетяЩв сила, която действува 
обществени бла-

може да 
шния випуск?

ромна непрекъснато 
във всички области на създаване на 
га. Като става все повече неопсредствен фактор на 
производствения труд и развитието на самоуправител 
ните отношения, нашата интелигенция и сама се пре 
образява. В този процес постепенно намаляват разли 
ките измежду умствения и физическия труд, измеж
ду интелектуалците и работниците. С получаването на 
все по-голяма специалност и с активното участие в 
развитието на социалистическите самоуправителни от
ношения класическият работник се преобразява във 
висококвалифициран участник в съвременното произ
водство. И не само това; той вече превзема редица 
функции, които по рано принадлежеха изключително

&
ПРОВЕЖДАТ ЗАКЛЮЧЕНИЯТАБОСИЛЕГРАД: КАК СЕ 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ!

Чувствуват се известни 

подвбрения
Изпълнителният съвет на Общинската скупщина 

миналата и началото на 
които

към интелектуалния труд.
Поради това всичко, аз повече пъти казвах, че ин 

телигенцията в условията на развитото самоуправле
ние не отделям от работническата класа, от производ 
ствениците.

в Босилеград, към края на 
тази година, проведе редица заседания» иа 
обсъди повече от най-актуалните жизнени въпроси в 
общината. По всички тези въпроси бяха приети

заключения и решения» които задължават но- 
отделни активности да се организират

кон-
(Из речта, произнесена в Титово Ужице, 
8 май 1972 год)

кретни
сителите на
по-добре и да засилят активността си с цел да се

области на об-лодобри състоянието в определени
ЗА РАВНОПРАВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ ществения живот.

Създаването на нови социалистически отношения 
в нашата страна открива някои въпроси за нови фор 
ми на междунационалните отношения. Тук не се касае 
само за отделни проблеми във връзка с развитието и 
усъвършенствуването на социалистическата 
Съществуват и проблеми на материалните отношения, 
тоест превъзмогване на стопанската изостаналост. 
Това, разбира се, има големи реперкусии върху об
щото развитие на социалистическите отношения в на 
шата страна.

При това постоянно трябва да търсим принципни 
решения за съществуващите проблеми, за да наме
рим най-добрият път към удовлетворяването на со- 
циалиситческите интереси и на развитите и на по-мал
ко развитите. $

И покрай огромните резултати, които осъществих 
ме, особено през последните десетина години, в сто 
ланското развитие в Югославия като цялост, нужно 
е и занапред да разрешаваме тези проблеми, защото 
това е едно от основните условия за премахването на 
всички възможни прояви на национализъм и шовини
зъм в нашата страна. Важно е да се посвети съответ
но внимание на разрешаването на този въпрос в на
шата вътрешна политика и зарад това щото пробле
мът на отношенията между развитите и по-малко раз 
витите днес е твърде актуален и в международните 
отношения.

Изпълнявайки заключенията 
на Изпълнителния съвет, Път
ната секция от Враня орга
низира акции за подобрение 
състоянието на регионалните 
пътища в общината. По пътя 
от Рибарци до Бистър са раз- 
карани над 500 м* чакъл и

Сега, след известно време 
от приемането на тези реше
ния, може да се каже, че 
се чувствува известно подо
брение в някои области, до 
които се отнасяха препоръки 
те на Изпълнителния съвет. 
Подобренията са налице в 
областта на снабдяването на 
населението със стоки от 
първа необходимост и състоя 
нието на пътищата в община
та. Именно, в повече мага
зини в общината има браш
но, сол, захар и други необ
ходими хранителни стоки. До 
ста е направено да се по
добри снабдяването в най- 
отдалечените села в общи
ната. В магазините в тези през 
зимата отсечени места са до
карани стоки от хранително- 
вкусовата промишленост и ин 
дустриални стоки. За да се 
изпълни успешно тази задача, 
общинският булдозер почисти 
снежните преспи и свлачища- 
та на пътищата към Дукат, 
Назърица, Брестница, Долна 
Ръжана, Груинци и други се-

система.

почистени са свлеклите се
през зимата количества земя 
и камъни. Поправен е и пътят 
Босилеград — Горна Любата. 
С 200 м5 чакъл са изпълнени 
всички по-големи дупки, 
този път, така че минаването 
на автобуси, камиони и леки 
коли е улеснено, разбира се, 
до онази степен, за която да
ва възможност този вид по
правяне на пътища.

на

те школи в предстоящия пе
риод.

М. Янев Т. П.

(Из речта, произнесена по случай търже
ственото чествуване 25-годишнината от Вто 
рото заседание на АВНОЮ, Яйце, 30 ное
мври 1968 година).

ЗВОНЦИ

Възход на звонския 

тенис на маса
ла.

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В БОСИЛЕ ГРАД Е НЕОБХОДИМО ПРИЕМАНЕ НА 
НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Все още малко селскостопански производители
В Босилеградска община все 

ки 17-ти жител е член на Съ
юза на комунистите. Понасто
ящем в 59 първични лартий- 

организации действуват 
988 комунисти. Имайки пред
вид обстоятелството, че в 
Южноморавски регион всеки 
12-ти жител е член на СК, на
лага се въпрос в Съюза на 
комунистите в общината да 
се приемат нови членове, глав 
но селскостопански производи 
тели и жени. Това е оценката 
която бе изтъкната и на не
отдавна проведеното заседа
ние на Общинската конферен
ция на СКС в Босилеград.

На приемането на нови чле 
нове в Съюза на комунистите 
в общинската организация на 
СК в последно време се при-

Какво представлява едно 
помещение за младите на се
ло, най-ярко говори след
ния пример. »

дава голямо значение и за 
това се прави систематичен 
и организиран подход. В по- 
вечето първични организации 
приемането на нови членове 
не е разбрано като техничес
ко-организационен, но като 
дълбоко класов и идеологиче 
ски въпрос. Но има организа
ции, в които на този значите
лен въпрос не се обръща до
статъчно внимание.

Имайки пред вид, че в об
щината населението главно се 
занимава със селскостопанска 
дейност и че в местните об-

са селскостопански производи 
тели, сред които броят на 
жените дори е незначителен. 
Не по-малко внимание заслу
жава и въпросът защо в три
те местни общности (Голеш, 
Жеравино и Буцалево) няма 
първични партийни организа
ции и да се види да ли на-

Без да чакат някой да 
накара, мледежите от Звонци 
сами белосаха стените, деко
рираха ги, купиха печка, 
след туй и една тенис—маса 
и ракети. И така започнаха да 
тренират...

ги

ани

Само до преди една годи- 
за те-

маса само бяха чу
вали, или в най-добрия слу
чай този спорт наблюдаваха 
по телевизионните 
След построяването

на звонските младежи 
ние на

Вместо свободното си вре-
истина няма хора с които да 
се създадат партийни органи
зации?

ме да прекарват в кръчмите 
младите от споменатото село 

Резул- 
Имен-

цяла зима тренираха, 
татите не изостанаха, 
но тези дни отборът по тенис 
на маса от село Звонци стана 
общински шампион, което ще 
рече, че през следващия се 
зон звончанци ще се състеза
ват в Нишка зона! А в след
ващия сезон — кой знае?

екрани, 
на ново-

По този въпрос до края на
месеца със секретарите 
първичните партийни органи
зации ще се проведе съвеща 
ние, на което освен за соци
ално-класовото укрепване, ще 
се разисква и за идейно-по
литическото издигане на чле
новете на СК.

на
то училище, съществуващата 
библиотека бе 
него, което от

пренесена в 
своя страна 

даде възможност най-сетне и

щности съществуват много въ
проси за разрешаване, то чле
новете на селскостопанските 
производители в редове на 
СК са все още малко. От 
988 членове на СК само 287

младежите от Звонци 
лучат свое 
бившата библиотека.

да по-
помещение в

В. Б. Т. Петров
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Актуална тема ДИМИТРОВГРАД: НА ПРЕДКОНГРЕСНИ ТЕМИ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
„МОРАВА II" В

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО 
ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Повече работници в 

редовете на СИ
ВЪПРОСА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Акцията търси по ускорен
темп

Според официалните дан
ни, които даде Общинската 
организация на СКС в Дими-

фицираните и неквалифицире 
ни работници.

В ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ
НА вече 
чки 
етап
в етап на

рант на ООСТ „Напредък" и- 
мам лошо мнение и договора 
сигурно няма да възобновим. 
Но по всички 
дението на 
„Напредък" и

стопански 
Зли дол: 
общност има към 90 домакин 
ства и считам, че над 30 до
макинства имат обективни ус 
ловия да се включат в проек
та „Морава II". Но това за
виси от повече обстоятелства. 
На първо място е доходното 
свързване, решаването на пен 
сионната осигуровка, както и 
решаването на комунално-би
товите въпроси в местните об 
щности, в които те не са раз 
решени. Един от въпросите, 
който търси отговор е и въ
проса с млякото.

Ако през настоящата годи
на в местната ни общност 
се запланува изграждане на 
мини-ферми мисля, че няма 
място за съмняване. В пър
вичната партийна организация 
членуват към 30 членове, пре 
димно млади, а това в ак
цията е значителна сила. Но 
считам, че с акцията трябва 
да се върви с по-ускорен 
темп, понеже хората след из
вестно време ще започнат 
да отиват на временна рабо
та във вътрешността на стра
ната.

производител от 
местната ни

се правят първи кра 
проектът „Морава II" от В

През 1980 година в редо
вете на СК в Димитровград
ска община бяха приети 101 
члена, което се 
задоволяващо, с оглед че уве 
личението на
ставлява 6,5%, по отношение 
на съвкупния брой на 
вете на СК в общината.

тровград, през изтеклата го
дина, относно на 31 декември 
1980, броят на членовете в 
Съюза на комунистите в об
щината е 1540 души.

От посочената цифра — 
1540 членове на СЮК, 331 са 
жени, тоест 21% докато 1209 
са мъже или 78,5°/о.

Ако хвърлим поглед върху 
националната

на подготовка да мине 
Кон- 

все 
всякак 

вече

личи, че пове- 
трудещите се от 

в тази акция 
не е по-инакво от предишно
то. Именно, на 12 март т.г. е 
директора на тази организа
ция в селото ни бе договорен 
разговор на тази тема. Но за 
съжаление той не дойде. На 
истина не бяха дошли 
го хора, но поведението 
не обещава сигурност.

реализиране, 
кретни резултати обаче 
още няма. Трудности 
ще има и едни от тях 

налице — 
брой старчески 
и комунално-битовите пробле
ми в повечето местни бщно- 

от обективните

счита като

членовете пред
са значителният

домакинства члено

сти са едни Трябва да се изтъкне, че 
особено голям интерес за 
приемане в редовете на СК 
трудовите хора и гражданите, 
а отделно младежите, прояви
ха по време на боледуването 
на другаря Тито и след смърт
та му, а това от своя страна 
показва че трудовите хора, 
гражданите, младежта и всич 
ки други живущи в нашата 
община, както впрочем и в

структура 
членовете живущи на тери
торията
община, се вижда, че тя е в 
унисон с броя на живущите, 
което показват и следните дан

наи мно
трудности, които съпътствуват 
акцията. Доходното 
все още не е цялостно изуче 
но. Съществува и известно не 
доверие всред известно число 
селскостопански

му
на Димитровградскасвързване

Засега все още няма заин 
тересовани 
производители, които да се 
включат в проекта. Повечето 
от тях поради неосведомено
стта страхуват да влезнат в 
задължения, страхуват се да 
вземат кредити понеже не 
знаят изхода на дохода. Го
вори се, че кравите, които ще 
се отглеждат няма да се пол 
зват за впрягане. Ако това на 
исина е така аз нямам възмо 
жност да отглеждам крави, а 
за отглеждане на овце ряб- 
ва да видя сметката си.

Стефан Димитров, селско-

селскостопански
ни: черногорци — 4 (0,26*/о), 
македонци — 5(0,32%), сърби 
— 168 (10,91°/о), българи — 
1 353 (88,18%) и

производите 
към ООСТ „Напредък". В 

кои местни общности ще се 
строят минифермите (240 през 
срденосрочния период, а 60 
през настоящата година) също 
така не е изучено. С какъв 
темп ще върви акцията, зави 
си от ангажирането на всички 
обществено-политически сили 
в общината, ООСТ „Напре
дък" и местните общности. А 
заинтересовани селскостопан-

ли

т.н.
Обаче със социалния със

тав на членовете си Общин

ската организация на СК в 
Димитровград никак не може 
да бъде доволна, защото от 
съвкупния брой само 35,39% 
са работници, а пък броят на 
селскостопанските производи 
тели е още по-малък — 
11,88%. Също така не доста
тъчно е името на полуквали-

цяла Югославия, ясно са се 
непоколебимоопределили и 

вървят по пътя, който е тра 
сирал другарят Тито — пъТЯ
на социализма и самоуправле 
нието.

ски производители за отглеж
дане на крави и овце има.

ДРАГОМИР ВЕЛИНОВ, сел
скостопански производител и 
председател на местната об
щност в с. Църнощица. — За
интересован съм за организи 
рано отглеждане на овце и 
крави. Понастоящем отглеж
дам 30 овце и 4 говеда и 
готов съм да сдружа труда и 
средствата с обществения сек 
тор, при условие да зная МЯ 
стото си в този доходен кръг 
— и трудностите, които ще 
ме очакват и дохода 
ще имам. За акцията 
селението в

Т. Петров

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Самоуправителното планиране и доходното 

свързване-гаранция на успех
средства. То- трае до април, към края на 

май ще бъде изготвена окон
чателна програма, която през 
юни месец трябва да бъде 
приета от страна на Общин
ската скупщина в Босилеград.

Производството на храна, суровини и 
увеличаване на обществения 

основа, с пълно 
прилагане на икономическата стабилиза
ция, на всички равнища са главни задачи 
в следващия развоен период.

ли значителни 
зи шанс трябва най-целесъоб 
разно да използуваме. Особе-енергия и 

продукт и материалната но голямо внимание ще 
отдели върху развитието 
стопанството. За общото раз- 

общината се пред-

секойто
напък иа- 

местната общност
витиее осведомено. А 

от 105 домакинства
досега не 
считам, че 
колкото има в 
ресовани ще има. Това сигур- 

зависи от начина на ак 
действуват об

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В РАБОТА
ТА НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГА
НИ, ТЕЛА И КОМИСИИ

\НА ПОСЛЕДНАТА сесия на 
Общинската скупщина, 
се проведе на 19 март 
Босилеград, делегатите на три 

обсъдиха и дадоха

селото заинте която 
т.г. в

Делегатите на Общинската 
скупщина на заседанието при 
еха и отчетите за досегашна
та работа на Общинската ску
пщина, нейните тела, комисии 
и органи, за период от яну
ари 1979 до декември 
година. Също така бяха прие 
ти и отчетите на правосъдни 
те органи, геодетското управ
ление, Службата по обществе 
ни приходи и испекционните 
служби. Във всички отчети се 
посочва, че те са изпълнили 
своите задачи и че 
пред ще можем да очакваме 
още по-съдържателна работа.

За състоянието в Автотран
спортното предприятие деле 
гатите приеха предложението 
на Изпълнителния съвет, из
вършиха ребаланс на бюдже- 

дефицита, 
както за тази цел отделиха 
300 хиляди динара, а остана
лите средства се обезпечат от 
други фондове.

На същото заседание деле
гатите приеха предложението
на Изпълнителния съвет »• 

цените на

но ще
цията, как ще
ществено-лолитическите 
в общината, трудещите се 
„Напредък" и ние в местната 
общност. Накратко казано ак- 

всички сили в

те съвета 
подкрепа на проектопрограма 
та на развойната програма на 
общината, региона и републи-

1981 до

сили
Е

ката за период от 
1985 година. В работата

взеха участие и ръково- 
обществено-поли-

1980на сецията зависи от 
общината, в която всеки су- 
бект трябва да знае задълже- 
нията и ролята си.

В първичната партийна орга 
низация в местната ни общ- 
ност има 15 членове и пред

сията 
дителите на

стопански органитическите и
от общината.зации

в проектролрограмата за 
обществено - икономическото 
развитие на региона и репу
бликата се посочва но ло-на- 
татъшното разрешаване но за
трудненият», укрепване на са- 
„оуправителннте отношения и 
по-доброто свързано и С№У" 
жаване не стопанството в об
щините и регионе. В то.в от- 

по-голямо внимание

задачи.стоят отговорнинас
Все още не можем да раздви 

понеже не е уто 
общности

и зана-

жим акцията 
чнено в кои местни Част от долегатите

се строятпрез годината ще 
минифермите.

Много се говори за недове
рието към „Напредък . оч~ 
но е, че в досегашната си 
работа тя е имала и слабо
сти, но считам че сега те не 
трябва да пречат » реализи- 
райето на една

виждат над 1 389 796 
динара,
ствен продукт ще се увели
чава със среден годишен ръст 
от 23,6 на сто.

Делегатите на Общинската 
скупщина дадоха подкрепа на 
проектопрограмата, която ще 
бъде на публично обсъждане 
в организациите на сдруже
ния труд, местните и самоуп- 
равителни 
същевременнно ще дават и 
свои предложени^ и програ
ма. Обсъждането по тоя ва
жен документ за общината ще

хиляди 
а целокупният обще

изложение върху 
обще-

Уводно
проектопрограмата по 
ствено-икономическото разви

Босилеградска община,тие на 
изнесе 
дател

Боян Миланов, продсс 
но Изпълнителния съвет 

на Общинската скупщина. Ме- 
той изтъкна, че

ношеиие 
ше се обърне «в ло-ускоре- 
„ото развитие на стопанско
то в недостатъчно развитите
общини и региони. От огром 
НО значение е

та за погасване

жду другото 
в настоящия развоен период 
Босилеградска община ще се 

по-ускорен

по-съвсем
по-тясното

друга акция- на стопанските ор- 
от недостатъчно ра 

мощните

свързване
ганизации

темп.СТЕФАН АНДОНОВ, селско-
производител оТ
__ Изключително

селскосто- 
слециал 
В досе- 

като коопе-

развива с
Републиканският фонд за 
сърчаване развитието на нодо 

развитие

общности, коитона-
общиии сстопански 

Брестиица: 
се занимавам със

компенсация на 
пшеницата, млякото, 
и месото.

звитите
стопански организации 
звитите общини в региона, па 

вън от

от ра-
краища, 

и Бо-
статъчно
към които принадлежи 
силеградска община ще отде-

М. Якпаиско производство,
но С ЖИВОТНОВЪДСТВО.
гашиия си опит

И с организациидори 
региона.
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ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В АВТОТРАНСПОРТНАТА

•'
ОБЩИНА ДО КРАЯ НА 1985 ГОД. 

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
В СУРДУЛИШКА 
ОЩЕ 1500

ОРГАНИЗА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

ИНИЦИАТИВА ЗА 

ПРИМЕР
Ш М СЕ ПОП! СЛАБОСТИТЕ?

по-обстойно да се запознаят 
с проблемите и организацията, 
за да могат по-активно до 
се включат в разрешаването 
им. Между другото, личната 
отговорност при всеки тру
дещ се трябва да се чувству 
за повече, особено в авторе 
монтната работилница. В нас 
тоящата година, а и занапред 
да се засили дейността на 
самоуправителния работничо 
ски контрол, срещу онези ко 
ито небрежно се отнасят ■ 
работата да се превзимат съ 
отвотни мерки, па дори и на
казание.

Едно
мероприятия 
ска организация е и обединя 
ването на товарни^ транспорт 
в общината. Досега такъв 
транспорт съществува в Гор
ската секция, в ООСТ ,,Слога“ 
и ООСТ „Напредък". Според 
► зготвената информация, о- 
съответна работна група за 
тази цел се предвижда 
предстоящия период целокуп 
ния товарен транспорт в об
щината да върши автотран
спортната организация, а 
бензиностанцията да мине към 
търговската организация „Сло
га". С това обединение и с 
по-добро изпълнение на тру
довите си задачи, стопанисва 
нето в тази организация ще 
се подобри.

Накрад комунистите приеха 
решение да се изготви сана- 
ционна програма, а дефицити 
те да се погасят до края на 
юни т.г.

всичко членовете на Съюза на 
задача,

Трудещите се, а преди
комунистите, се намират пред твърде сериозната 
за премахване на слабостите в организацията, която в зак 

баланс отчита загуба от 1930 хиляди динара.лючителния
кандидати на конкурс занапред ще имат 

заемането на работа
ганизации в общината. Разби 
ра се, че има и оправдателни 
причини: лошите пътища в
общината, които довеждат до 
чести дефекти, конкуренцията 
от други автотранспортни ор 
ганизации, високите общес 
твени облагания, увеличаване 
цената ка горивото, маслото, 
резервните части, особено 
високото заплащане на авто- 
гарни услуги, за които мина
лата година са дали над 5 
милиона динара, жилищните 
услуги на водачите, дотраяли 
те возила и др.

Всички тези и още много 
други причини обективни и 
субективни, отрицателно влия 
ят върху деловите резулта
ти в тази по-голяма стопан 
ска организация, която в зак 
лючителният баланс за мина
лата година, е отчела загуба 
от 1930 хиляди динара.

Намирайки се в така неза 
видно финансово положение, 
членовете на Съюза на ко
мунистите в организацията 
критически и самокритически 
обсъдиха проблемите и при 
еха съответни мероприятия 
за преодоляване на същите и 
възможностите как в настоя 
щата година организацията да 
стане на здрави крака.

В този смисъл комунистите 
активно се включиха в работа 
та и решиха трудещите се

И явилите се 
значителна роля при

Намирайки се в твърдо ло
шо финансово състояние, чле 
новете на Съюза на комунис 
тите в Основната организация 

сдружения труд „Автотран 
—" от Босилеград, на про

Сурдулишка община ще прие 
ме към 1500 работници. От 
това число 1414 работника 
Ще бъдат приети в стопан
ството, а 79 в извънстопански 
те дейности. Все пак според 
заплануваното, най-голямо. 

число (1200) ще бъдат заети

социа-Самоуправителиите 
листически 
ка община, отделно Съюзът 
на синдикатите, са изправени 

по кой

сили в Сурдулиш
на
спорт
веденото партийно заседание, 
най-обстойно обсъдиха състо
янието в организацията. В ра 
ботата на заседанието взеха

въпроса как и 
да намаляват незаетос 
как проблемите, свър-

прод 
начин 
тта и
озни с този въпрос да се ре-

по-бърз°'участие и представители на 
обществено-политическите ор 
ганизации от общината.

в промишлеността и минното 
дело, горското стопанство— 
86, строителството 
прочие. От запланувания 
брой най-много (640) ще 
бъдат приети квалифицирани 
и висококвалифицирани ра
ботници, а над 150 души ще 
бъдат приети със завършено 

образование. Не по- 
внимание заслужава

възможно
сигурно заслужава

шават I 
Въпросът 
внимание ако се има на пред 50от твърд® важните 

за тази стопан-
и

ЛюбенСпоред думите на 
Митов, директор в организаци 
ята се посочва, че проблеми 
те които тук незабавно трябва

вид, че о края на изтеклата 
година в общината е имало

През изтеклия средно 
срочен период в Сур
дулишка община са при 
ети към 
т.е. 50 на сто от запла 
нуваното число, а през 
изтеклата година 59, от 
които 50 на неопределе 
но време. През настоя 
щия петгодишен пери
од според плана трябва 
да бъдат приети към 
570, а през течение на 
тази година към 100 
стажанти.

да се решават, има и от пре
ди, а има и такива които все 
кидневно се явяват вследствие 
на слабостите. Мнозина от 
трудещите се в организация
та, небрежнно се отнасят 
към трудовите задачи, не пол 
зува се най-целесъобразно 
работното време, чести са от 
пуските по болест от които 
не всички наистина са болни, 
мерките по икономическата 
стабилизация не се провеждат 
докрай, не се води сметка за 
пестенето и други причини. 
Досега в тази организация са 
предприемани най-различни 
мерки за подобрение на неза 
видното положение, както 
от страна на трудещите се 
в организацията, така и от 
обществено-политическите ор

средно 
малко
ослособяването чрез различни 
курсове на към 535 работни-

200 стажанти

в

ци, които сетне ще приеме 
на работа сурдулишкото сто
панство.

Имайки пред вид че число 
то на незаетите и ((не)възмо- 
жностите на сдружения труд 
в общината влагат усилия да 
се премахват неправилности- 
те при заемането на работа. 
Председателството на Общин
ския синдикален съветкъм 1250 незаети лица. От 

това число най-много, т.е. 
575 са неквалифицирани ра
ботници, 50 полуквалифицира 
нй, 219 квалифицирани и ви 
сококвалифицирани, 337 със 
средно образование, 17 с

на
проведеното неотдавна засе
дание Локрай останалото об
съди и проблема на заетост
та, както и незаетостта в об 
Щината. Същото е изготвило 
преглед на незаетите работни 
ци, главно на незаетите ква
лифицирани и висококвалифи
цирани работници и лица със 
завършено средно, полувисше 
и виеше образование. С ог
лед на това, че в областта по 
заемането има доста пробле
ми — от субективно и обек- 

Председа- 
телството е взело решение, 
според което първичните син 
дикални организации по-дей- 
но да се залагат за прилага
не на Обществения договор 
по заемане на работа. Пок
рай това Председателството 
е дало препоръка, според ко 
ято преди приемането на но
ви работници да се провеж
дат и разговори с явилите се 
кандидати.

М. Я.

полувисше и 5 с виеше обра
зование.ОХРАНАТА НА ТРУДА ВАЖНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА СТОПАНИСВАНЕ Най-голямо число
все пак представляват машин 
ни иБиндинатитв трябва да действуват постоянно за 

подобряваме условията на труда
електротехници, 

със завършена гимназия 
хници по дървообработвател- 
ната промишленост и прода
вачи.

За отбелязване е, че 
края на изтеклата година 
Сурдулишка община е имало 
4037 работници т.е. с 1913 по 
вече, отколкото в края на из 
теклия
Имайки предвид средносроч- 
ния план по заемане, според 
който заетостта ще се уве
личава с 5 на сто годишно, 
през настоящия 
период, сдруженият труд

лица
те

Общинският синдикален съ
вет в Димитровград неотдав
на прие заключения по осъ
ществяване охраната на труда 
в организациите на сдруже
ния ТРУД в общината. Този 
въпрос основателно се наме
ри на дневен ред по проста
та причина, че охраната на 
труда
предпоставка за стопанисване 
то. Намаляването на разходи
те на стопанисване (жив и 
веществен труд), както и уве 
личението на производително
стта на труда са в пряка за
висимост от условията на тру 
да и трудовата среда.

Между другото се изтъква, 
че за всеобщото подобрение 
на условията на труда и 
охраната на труда грижата 
трябва да водят първичните 
организации на Съюза на син 
дикатите в организациите на 
сдружения труд заедно с вси 
чки субективни сили. Особено 
се набляга върху функциони
рането на службите по охра 
на на труда.

При това се посочва необ
ходимостта от провеждане до 
край акцията и активността 
върху приемането на самоуп- 
равителните споразумения за 
обезпечаване на стандартите

Занапред Съюзът на синди
катите ще полага особени гри 
жи за последовалелно прила
гане на Обществения договор 
за отделяне, сдружаване и на 
сочване средствата за преван 
тивна защита, както и за крат 
котрайните почивки на работ 
ниците. При това се набляга 
тези средства да се ползуват

и нормативите за условията 
на труда, охраната на труда и 
подобряване жизнената среда 
на трудещите се. (

Съюзът на синдикатите в Ди 
митровград се застъпва да се 
подобри работата на инспек
цията по труда в областта на 
охрана по труда. Също така 
следва по-целесъобразно да 
се ползуват средствата на 
сдружения РУД и самоуправи 
телните общности на интере
сите, които се отделят за по 
добряване условията на тру
да и охраната на руда изоб
що. Това има особено значе
ние, когато става дума за пре 
вантивната защита, предпазва 
не от повреди, оболявания и 
организиране на здравно-рек- 
реативни почивки на трудещи 
те се.

Пъврчните организации на 
Съюза на синдикатите през 
1981 година в настоящата го
дина трябва да обсъдят все
странно как в техните среди 
се осъществява политиката в 
областта на условията на тру 
да и охраната на труда. Осно 
вното е да се знае във всЯка 
среда истинското състояние и 
да се предприемат мерки за 

на целокупната 
обстановка в тази област.

тивно естествов
в

средносрочен период.

представлява важна
за предназначението им. петгодишен

Ст. Н. в

ДИМИТРОВГРАД Началните опити в това от 
ношение са положителни. В 
присъствие на кандидатите и 
представители на Съюза на 
синдиката и Съюза на социа
листическата младеж, канди
датите договорно дават пред 
ложение кой от тях да бъде 
приет на работа. По този на
чин и лице с по-малкъ шанс 
|с по-малко точки), но което

Още един туристически обект
Този туристически обект, който е единствен по

архитектурните си решения в този край, се намира 
непосредствено край международното 
— близко до село Градини.

Именно под тези куполи след 2—3 
бъдат поместени туристическата кантора, 
универсалния магазин, ресторанта, банката, пицери- 
ята, деловите помещения на гостилничарската орга
низация «Балкан" от Димитровград и прочие. На съ
щото място е предвидено и изграждането на 
но това най-вероятно ще сане 
вим, че този обект,

шосе Е—94

месеца ще 
пощата.

се намира в по-трудно мате
риално състояние, съвсем до 
говорно и хуманно, от самоу- 
правителен орган се приема 
на работа. В този случай за
явките пред Съда на сдру
жения ТРУД са много по-мал 
ки, не се отсрочава приема
нето, а същото е съвсем об
ществено.

хотел,
по-късно. Да доба- 

чиято стойност надминава 40 
милиона динара, е собсвеност на туристическата ор
ганизация „Балкан" от Димитровград, а строителните 
работи извършва трудовата организация „Градня" от 
Димитровград.подобряване

Т. Петров
В. Б.
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пршоп I туришДа запазим жизненото
но как?

Разказ първи
„Аз съм за демокрация, но 

трябва всички да мислим също". Явно е какво е ис
кал да каже, но не се знае къде тук е демокрация-

Партиен деец казва:

равнище та.
Разказ втори
Баща, петдесетгодишен деец, убеждава сина си 

отива на изложба, понеже този художник 
баща, който е правил някакви си сделки с фа-

нещо с него? — пита

е и-да не 
мал 
шистите.

— Каква връзка има това
Когато разискванията за 

неното равнище стигнат 
нието на обществото, какъвто

защита на жиз- 
в центъра на внима-

чиито лични доходи са били до минимума на 
физическото съществуване.

Пренасочването на средствата за насърчава 
не на конкретни развойни програми в селското 
стопанство, каквото е например, насоката 
дейност в СР Хърватско, има по-комплексни ам 
биции макар че с осигурени средства, едновре 
менно ще се компенсират и цените на основни 
те хранителни произведения в настоящата и сле 
дващата година. Споменаването на тези опреде 
лени среди има за цел да подчертае органична 
та свързаност на моменталното и трайната за
щита на жизненото равнище. Да се установи 
такава връзка, още от сега, това значи много 
повече „отколкото да се живее спокойно", до- 
като траят компенсациите, а след това — нано
во по старому. Шансът е там, че със средства
та за компенсация да амортизират ударите вър 
ху семейните бюджети и междувременно да се 
подготви почва за по-дългосрочни социално-ико 
номически решения.

синът.е случаят тези 
дни, защото по този въпрос се разисква на 
всички равнища, тогава това е най-добрият 
знак, че най-меко казано, нещо с общестзе- 
но-икономическите отношения не е в ред. По
следствията от икономическите и стопанските 
затруднения най-добре се виждат в жизненото

— Откъде да зная каква връзка има, но все пак 
не бих искал, знаеш ли...

— Знаеш ли какво, когато не бих познавал и ня 
мислил би че вие сте поколение

на

кои твои другари, 
на сектанти, въпреки че сте участвували в революци- 

изложбата на „небла-казва синът и отива наЯта
гонадеждния"-

равнище на населението, отделно на оная част, 
с най-малки доходи. Техният брой не е така 
малък, дори ако се вземе в предвид, че в 
общите доходи на нашите трудови хора 
граждани, доходите от редовна работа пред
ставляват една половина от доходите им, макар 
че постоянно намаляват. Според последните 
статистически данни, почти 50 на сто от зае
тите югославяни, заработвали са през миналата 
година по-малко от 6 000 динара, а почти 20 
на сто между 3 и 5 000 динара. Всички те, пък 
и останалите, които са в по-благоприятно поло-

Разказ трети
В една от редакциите на „Комунист" един млад 

критически запис, който говори
Редакторът на рубриката е во 

автора, прочел ръкописа и решава

за клачовек донесъл 
новете и сектанството.и

дил разговора с 
да го публикува. Ръкописа прочели още неколцина 
редактори,, а след това е публикуван. Ръкописът пре 

реагирания, най-напред всред онези, които 
въпроси: „кой

дизвикал
се намерили за обидени, но

младеж". И тук започва първата част на този
понеже

имало е и

е този
младеж който критикува,разказ. Кой е този 

не е удобно да се 
това. В това „издирване" за потеклото на младежта, 

наш необременен другар

правипита как се осмелява да
Това което сега се прави с мероприятията 

необходимо,
жение, сгьлкновиха се през първите два месе- 

трудноразрешими „Хора, случаятказва:по социална политика е наистина
Не е съставна част на доход-

ца в настоящата година, с 
въпроси: как да се подмирят жизнените разхо-

един
е сериозен. Трябва да видим прадядото му да не е 
правил някаква сделка с турците...

Разказ четвърти
Франц Шетинац в

частично.но е
ната политика във всяка трудова среда. Сега е 
удобен момент по-коренно да се разкъса с ве- 

и отношения. Оттам те

ди, които са в тенденция на покачване с око
ло 40 на сто в сравнение със същия период 
на 1980 година?

Естествено, едно общество,
нито желае, нито може това голямо бре- 

В тази ло-

своето интервю в по-миналияче застарелата практика 
зи мерки могат, гледанао икономически,, да и- 

пауза, престой за да се пред 
по главните насоки

брой на нашия вестник говори за видовете опозиция. 
Разказа и за „случаят" Коцбек, който е написал и 

НОВ и го публикувал в Триест със забе- 
не е могъл в нашата страна.

каквото е на-
мат значение на 
приемат енергични крачки 
на икономическата

шето,
памфлет зана работниците и гражданите. Сетнеме стабилизация, като се према 

нестабилност и на-
лежка, че това 
този текст е
ма свобода на словото са изхвърлени от ръцете му. 
По този повод Шетинц казал:

— Разбира се, не сме дисквалифицирали Коцбек 
когато веднаж му пре

цените на основни хра
на най-

гика компенсацията на
нителни стоки и други защитни мерки

категории работници в производство 
Решението

публикуван в Словения и фактите че ня-хват основните източници на 
маляването на жизненото ;

Не може да се говори за

равнище на работни- 
трайна стабил- 

отношения

угрозените 
то, получиха 
не е ново, защото

ците.
ност на обществено-икономическите

процеси изобщо, ако и занапред

достатъчно подкрепа.
Конституцията в своите раз- 

Но и икономическите като поет. Дори сме реагирали 
махнаха

и стопанските 
се подкрепят бюрократическо-етатистически от- 

разрепеделението на дохода, които 
на изтласкването

поредби го предвижда, 
отношения 
чко се сведе към

възможността публично да се представи.
възможната поука. Някойако вси-също има^- своЯ логика, и

изкуствено спиране на це- 
да се отиде далече.

Ето четири разказа за 
си, може би ще каже,
Не е типично, но е наше. Между другото, минали са

и писахме само за

ношения в не е типично за нас.че товав крайно сметка са резултат 
на непосредствения производител и да дееалви 

Компенсациите, които пряко
ните, тогава не може

Когато става дума за материални 
на компенсация (споменава се бройка от , ми 

динара), доколкото би се 100°;,, компен 
основните жизнени продук- 

бъде случай),

източници времената, когато явно говорехме 
типични неща. Времената са минали, много неща са

Това често се

рат неговия труд.
потреблението, следователно, генерират 

не биха смели да угрозят
повишението на

засягат 
инфлацията,

принцип който генерира 
производителността — разпределението според

се изменили, но следи съществуват.
първични организации на Съюза на ко- 

затворили и не приемат нови.

осмов-лиарда
чувствува и всирали цените на 

ти, което по
ния

всичко личи, не ще мунистите, които са се 
Сектанството е част от догматизма.

Трудно е да се дефинира кои са догматици, но 
е известно, че това са тесногърди консервативни хо
ра. Те не обичат промени понеже се страхуват че ще 
се докаже че не са незаменими, че някой друг това 
може и по-добре да прави. Сред тях са и онези, ко- 

обичат да бъдат на пост, никой да ги не обезпо-
Те се

касае за неед- 
или можо 

за та-

различни. Дали се 
възможности на разни среди,

готовност да се разделя
и някои други

мненията са 
наквите 
би недостатъчна 
кива цели — 
подбуди?

труда. '
Средствата 

ят" в разните 
следователно, за средства,

за компенсации ще се „номор- 
извънстопамстаото, 

които са създадени
излишеци в

от принципиални
погрешната политика на раз- 

обикновено боз влиянието на про- 
нестопански

в стопанството и с
свлчт е че когото се стигне дотам, че сред 

ство за компенсация и ^.Т.Гс. "^ирот- 
трябва да се изнам ря ‘ в общности на

Намериха се * "““Гно-лолитическите общнос

Г(=:г. - хннее6^сг;0-индикативеНдфакт^който^о, Р,

възможните ресурси.

нашето поряДЬчн° 
относно прекадените

доход? Но „но задънена 
А м в проектите

предоление,
внесени в разни ито 

коява.
изводитолито, са

за стабнлизи- 
икономи

Те не обичат диалог — оня откровения* 
особено ако ги те

Не може да се говори 
самоупраоително организирана

фондово, 
ране но
ка, око се изтласкват, или отричат правата

производители до управляват

налагат
дали"

застъпват за директиви,
или поне предават. За такива „душата са си

а такива има, които са научили да 
„чувствителни".

но
онези комунисти,непосредствените 

с плодовете от слушат, или поне да не се намесват в
За това кои са тези чувствителни въпроси 

онези първите, а вторите се слагат.

своя труд.
„дробни" пори в сравне 

на инвеститори- 
около стобилиза-

има е 
дълбок анализ, 
е само една

това 
Как-

огнище на 
вестиции? 

улица ".

въпроси.Компенсациите са
винаги определят 
Понеже за този послушни е важно кой говори, а не 

Те малко знаят, не се залагат ^да 
който

желаниямогаломаннитечаст от ние с всички усилия
далеч превишават реалните 

. Може ли да се го

те, които след
по-нататък

во да се каже за 
инфлацията,
Не са ли и те

за какво се говори.
научат, па са готови да тръгнат след другаря,

застъпва за демокрация, но при ус

ин
цията и
икономичоски възможности

стабилизация и могатна ли с каквото и да се изказва, че се 
повие всички да мислим едно и съЩО.

Не ни е нужна дисциплина за да имаме прави 
Ние не сме обще

И П°Г.ЙиГеИТД предвидели 
по-големи

страната из

вори за 
било да се компенсират 

инвестиционно

Републиките 
средносрочните си 
милиарда динара

отколкото е

с 330
инве

деформациите от пре- 
потребление,

техно-бюрократи
което

26 на сто
планирано за

комерното
упорито „тласкат" сдружените
У Р около много силните банкерски цен-

са бозпо-

или редици и добре сложени ремъци, 
ство с дирижирана мисъл и покорност. 
ни „пазачи на барутани", които се избират да ни оп-

захар". Сред тях се и онези

Не ни са нужстиции,
цяло. чни сили

тоове? Дали самоуправителнито
Г ни пред тези центрове на отчуждена мощ, 
които твърде често имат и подкрепа от страна 
на политическата бюрокрация» 

на тези

V сили
бяха изказа- 

постигнали 
от тези

ределят как се „подслажда
които обичат своя спокоен пост, понеже знаят че това 

е най-мек хляб. Всичко друго не може да се осъ- 
Титовата инициатива за 

Повече обичат да

тези дни
поведениеОТ ОСЪДИТЕ, които 

с такова

биха се отправили 
обществени

имчаст
ществи с фрази. Те не са за 
колективна работа и отговорност, 
ръководят, макар и колективно. 1 
хода на нашето развитие, но това

поне до пенсионирането си. у
„обръква сметките и 

Живко Васич

възлови пробле 
отношения,

КЪМ ИЗПЪЛ 
интереси.

При това се касае за с-ьздвване нв таково^о^щ^ 
стаено богатство, което иЛ-миого д

жизненото равнище иа Р
имаме в предвид, 
подобри положението 

работници,

Без разрешаванетог .. ~
ланските процеси, пък ни на 

жизненото равнище

капиталовложения
Слабички са да спрат 

биха искали да на-
капиталнитенението иа

опазвано и повише 
за по-дълъг период правят ВЪЗ-ние на 

от времо.
Нашето развитие им 

можностите им са все по-малки.
върху ръста на
ците, като едновременно 

трябва да се
Слободан Куюнджич

неотложно 
на ония категории

производствени



2 Комунист_____________
ПРЕД КОНГРЕСА НЛ САМОУПРАВИТЕЛИТЕ 
РАЗРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА достигнемощностите

представлява своеоб-94 на сто, което
непрекъснатото дей-разен рекорд в

и работа на флотационнитеСъдържанието 

по-важно 

от формата

ствувоне
МОЩНОСТИ.

За резултатите от труда производ- 
лрактическото прилагане наството и

разпределението назаПравилника
доходи се разисква и в пЪр- 

на Съюза на ко-
личните
пичнито организации

синдикатите.и Съюза намунистите
грижана непрекъснатаБлагодарение 

Правилниците да се прилагат последо- 
основните организации навателно, в

но мина „Мойданпек"сдружения труд 
е попречено на уравниловката.

на личните доходи в рамките на дохода и каквото им се
падне. За това би трябвало повече да НАГРАДА ЗА ПЕСТЕНЕ 
се разисква на Конгреса но самоуп- 
равителите, за да се преодолее схва- _ Разликите в зароботките на ра- 
щането, чо всичко трябва да се дели, ботнИцн с едни и същи квалифика- 

Не СЪМ от ония, цин, на едни и същи работни места, 
различни смени в края на ме

ло 2 и 4 хиляди ди-

В много колективи разпределението 
става при частично или „импровизирано" прилагане на прие- 
тите мерила. Това отделно се забелязва на административните 
работни места, където почти нищо не е направено в оценява
нето приноса на отделни работници. па каквото остане.

не може да и прикоито считат, че трудът
Когато трябва да се подпише сеца, възлизат

извършване на Нара, — изтъква Лазар Туфанич,
или десети- сококвалифициран майстор в поддър-

електроенергий-

Вместо общия доход иСЛОЖНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
сдружения труд 
по резултатите, които

на не се зачита.

когато завърши своята част от рабо- на души бързо се Д°го=°РЩ
си ВЪОХУ отделно произведение, ко трябва да получи. Когато същите нит0

^ ^ хора трябва да се договорят Ра_ можност отделни хора със същи или
на всеки отделен човек в тру- различни квалификации заработват на 

на месеца 16, дори и 20 000 динара. Съ-

се мери.
ви

тата си, се числи към 
металообработващи организации в стра

Само в настоящата година ней- тата
8000 работници ще осъществят извършва „наплащане", за извършена-

та услуга. Според думите на Бран- ботата 
би било крачка назад в про-

кой кол- жане на машинните и
мощности. Това нещо дава въз-

ната. тези
ните
продукция на стойност от 6 милиарда 
динара. Обаче в „Крушик" от по-дъл-

начина веждането на

довата или основната организация
кович намират щевременно известно число хора, ко

ито недостатъчно се ангажират и не
сдружения труд, тогава се

доказателства, че това
и невъзможно да се се борят за по-качествено стопанисва

не, „си остават" на 8 000 динара ме- 
може да се из- сечно, дори и под тази сума. 

че много от тру- 
за които се говори не е 

успешно да се превъзмогнат с те ДОХОдИ 
на всички обществени си- работници 

колектив. Разбира се, пред- не си изпълняват задълженията, а кой

Закона за сдружения
и тру- колкото щете

е трудно, дори

го време не са доволни от 
по който се извършва разпределение труд и опит отделни основни

дови организации да запазят придо- 
Кон- битите си позиции. Миливое Миливое- направи...

неможем да бъдем

на дохода.
Лодготовката за предстоящия 

грес на самоуправителите само подтик
на разискванията по този въпрос. То
ва е и разбираемо когато се

От всичко чуто невич оценява, че 
доволни от постигнатото в разпреде- бегне заключението, 
лението на личните доходи. Обаче ко- дностите, 
гато „Крушик" се сравни с останали- могло 
те, тогава все пак е направена крач- обща акция

лични-Месечните ведомости наима на
показват същевременно, кои 
са най-активни, сетне кои

пред вид, когато в някои организации 
на сдружения труд утвърждаването на 
участието на работниците в разпреде- ка напред. ли в този

стоящият Конгрес на самоуправителите нарушава работната и технологическата
казва Миодраг Додич,

— Трябва още дълго време да се
импровизирано прилагане борим със старите схващания, особе- „а Югославия е удобен момент Да ДИСЦИПлина 

за работа или но с „чиновническото" разпределение се премахнат множество дилеми, кои- 
доходи. В това отношение, то още съществуват.

лението на личните доходи става при

частично или 
на приетите мерила 
пък тези

секретар на първичната организация на 
Съюза на комунистите във флотацията 
на медта. Затуй в медната мина „Май- 
данпек" ония работници,

общо не се прилагат, но на личните
с от- и покрай предприетото от страна на 

самоуправителния Съюза на комунистите и синдиката,
Голям проблем представ- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОДИКТУВАНО ОТ най-ниски доходи в своите среди не

приемат радушно организационните 
групи и производствените цялости в 
технологическата верига на производ-

личните доходи се разпределят
които имат

делно решение на
орган. В трудовите общности се „раз- не се успя* 
вива" уравниловка, нищо не е напра- лява и недостигът на методология, и

Конституцията, ЗСТ и прак-
ПРАКТИКА

да се преодолеят отпорите на измеждувено
обективното оценяване на трудвия при тиката, в 
нос на всеки работник.

организации на сдру- 
медната мина „Май- 

и данпек" с години, особено след прие- 
и мането на Закона за сдружения труд, 

внимание
определени резултати; но как да се усъвършенствуването на системата на 

ръководители, разпределение въз основа на индиви-

В основнитеотношение възникнатова
и преработка на рудата.голяма яма. Ние напуснахме възнагра- жения труд на 

според работно място
ство

ждаването 
минахме към заплащане на труда Паралелно със стремежа работни- 

на ците да бъдат награждавани според 
трудови резултати и да се работи по- 
добре и по-качествено, в мина „Май- 
данпек" отделно внимание се посвеща 
ва на пестенето. За да спестят валута 
за внос на резервни части, работници

те от цеха по поддържане на машини

те например купуват стари стоманени 
части и от съЩите правят нови. Въз 
основа на икономиите, които точно се 
следят според мястото на възниква

нето на разходите, и самите спестя

вания в производствения цикъл, на 
се засметва и част от

ПАЗЕНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ПОЗИЦИИ Тук в производството и постигнахме се посвещава отделно

Опитахме се затуй в разговор с плащат конструктори,
работниците, инженерите, с ръководи- счетоводители!? Точно, е нямат право дуалния труд, осъществяването на нор

че всеки труд мите и приноса на всеки човек от- 
които делно, в създаването и увеличението

фабричните и обществено- ония, които твърдят, 
„Кру- не е измерим, но и

телите на 
политическите организации на 
шик" съвместно да оценим

същите
настоя- твърдят, че всеки труд е измерим, на дохода на трудовата организация,

щето положение и да чуем от тях малко са направили на практика този Благодарение на това, от 3 000 работ-
къде виждат възможности на промяна- въпрос да се разреши. ници в тази организация, със 70 на

Според думите на Богомир Янкович, сто от заработките се изчисляват въз
работник полуквалифициран работник, не би основа на измерване на инвидидуал-

та му и в кое направление.
Висококвалифицираният

Никола Николич счита, че в „Крушик" трябвало да се очудваме защо отдел- ния принос.
ни работници надхвърлят нормата си 
с 80—90 на сто. Касае се за хора, ко-

недостатъчно внимание при разпреде
лението на личните доходи се заде- — С прилагането на системата на
ля на условията за работа. Например: ито искат да работят, идват на ра- разпределение са създадени 
на работниците в обработката на ма- бота и в събота и неделя, не отиват при които възнаграждаването и
териалите „се плафонира" най-голяма на неделна почивка със семействата на на изчисляване на заработеното пре работниците 
група на работи по сложеност, ко- си, както това правят Други работни- дставляват важен фактор в повишени- заработката, като 
ето не е случай и при работниците, ра- ци. Трябва да се разясни, защо се ето на общия доход, увеличението 
ботещи върху обработката на данни- случва в едно нещо да се заклеваме, производителността и спестяването, —
Те. Когато става дума за тях, достатъ- а когато трябва до го реализираме, казва Дара Йеловац, координатор в
чно е само да се направи изменение тогава се разколебаем или спираме, плановата служба в трудовата органи- Х°ДИ за изразходване на 
в названието на работното място, и Така стана и с Правилника за личните зация. 
веднага да получат по-висока група, доходи. Затуй се случва да се „из- 
Всеки опит на работниците, работещи мислят" норми които да се надхвър- 
пряко зад машината, да се намерят лят дори с 200 на сто. 
по-добри, по-правдиви решения, сре
ща съпротива всред ония, които та
кава система на възнаграждаване пред
ложиха, с винаги едно и също обосно- чва един на друг да бягат и с по

може да се излиза от 200 на сто! Считам, че надхвърлянето брой работници

условия, 
начи-

резултат на тези ико 
през първото полугодиена номии. Така 

на 1980 година върху основните раз

материали

са спестени 4 милиона динара. От об

щите спестявания за 40 хиляди дина-ТъЙ като системата на разпреде
ление на личните доходи произтича от 
практиката, тя се мени ра са увеличени заработките на ония 

работници,
и допълва в,

Някога хората се състезаваха и ста- зависимост от необходимостта и 
ваха ударници, ако надхъврлят норма
та си само с 2 на сто, а сега се слу-

които със свод труд и от-

кретните постижения в производство- ношение към средствата 
то. При това основна 
мени е колкото се

кон-
за труда са 

да се осъществят тезицел на тези про допринесли 
може по-голям спестявания.вание, че не

единната система по възнаграждаване, на нормата трябва да се ограничи, 
която е в сила в „Крушик".

да се тласнат и мо- 
тивизират да работят повече и по-до- 

за увеличение на Практиката в мина „Майданпек" со-Джуро Лиляк, председател на де- бре, да се борят 
ловия отбор на „Крушик" счита, че производителността на труда и за на- чи« че разпределението на личните до

за по-пълно ходи може да стане мощен фактор в 
повишението на дохода. Затуй пред

ставителите на тази трудова организа

ция своя опит в тази област ще съоб

щят и на предстоящия Трети конгрес 
на самоуправителите в Югославия*

Инженерът по организация на тру- у нас само отвреме-навреме се гово- 
да Жарко Бранкович ни разказа за ри за това как всички работници г 
явлението, че в „Крушик" се избягва нашата страна трябва да бъдат до-

маляване на разходите,
В ползване на медта, като основна със

тавна част на рудата. Това допринеседоходното свързване между основни- ходно свързани, 
те организации и трудовите организа-

сдружения труд по общо про рационалното и качествено

през изтеклите пет години 
телността

производи-Една от предпоставките за това е на труда „в медната мина
разпреде- „Майданпек"ции на

изводство. Това отделно идва до из- ление на дохода в организациите на 
раз в предназначеното производство, сдружения труд. Обаче при нас една 
макар че за същото е подписано са- 

споразумение, но то

да се увеличи за три и
на сто годишно. Такава 

производителите

половина I 
тивност на

половина от работниците са извън те- дойде до 
зи рамки, докато другите се намират стоящата

ак-
отделно 

на на
временното

израз през януари 
година, когато Йован Стоим 

Милутин Тиянич
моуправително



Комунист 3
под натиска на тези трудности Съюзът 
на комунистите, макар и в най-малка 
степен би изгубил от пред вид цяла
та широчина и сложност на своите за
дължения, които произтичат

на всички трудещи се. Освен друго
то, ние се срещаме с необходимостта
— а това е и искане на нашето соци
алистическо самоуправително мнение,
Да дадем по-ясна и по-пълна оценка 
къде сега в нашето развитие се нами
раме.

ч от Ролята,
която той има в обществото. Това не 
би било добре, г 
защото изпълняването 
жения трябва да 
всеобхватно и по-дълбоко 
в много проблеми, с 
Щаме днес. А

преди всичко затова, 
на тези задъл- 

Даде възможност за УПОРИТО СЕ ЗАДЪРЖАТ ЕТАТИСТИЧЕ- 
СКИТЕ И ГРУПОВО-ИМУЩЕСТВЕНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ

проникване 
които се сре- 

ще допринася 
и всички дру- 

сили

това
акцията на комунистите 
ги организирани социалистически 
да бъде

В нашата система, която характери
зират силното развитие и елементите 
на социалистическото самоуправление, 
обаче в която упорито се одържават 
и действуват и статистическите 
пово имуществените отношения, 
водим борба за афирмация на само- 
управителното сдружаване на труда и 
политическата система, която би про
изтичала от него. Този процес тече 
бавно. Когато кажем, че нашето раз
витие постоянно създава сили, които 
тласкат напред, тогава не трябва да 
се забрави, че се създават и сили, 
които искат да задържат нещата в 
рамките на съществуващото. Тези си
ли понякога временно са по-силни, по- 
упорити, по-опитно 
интереси. Някои субекти нямат 
вътрешна мотивировка нито интерес 
да вървят по-нататък, като намират 
различни изгоди за себе в постигна
тото.

по-правилно направлявана и
още по-делотворна.

Може да се забележи, че в насто
ящия момент има доста недоразбира- 
ния на актуалната обстановка и про
цесите, които се появяват в нея. Има 
и идейно объркване и 
ито

и гру- 
ние

схващания, ко- 
се задоволяват с прекалено уп-

ростени отговори на твърде сложните 
въпроси. Разбира се, активността си 
засилиха и онези сили, които отдавна 
се противопоставят на нашите съще
ствени определения- В такива обстоя
телства Съюзът на комунистите трябва 
далече по-организирано, повече и по- 
добре да работи върху разясняването 
на същинската природа на проблеми
те, с които се срещаме сега, с фак
торите които са ги причинили, както и 
върху изнамирането на пътищата за тя
хното преодоляване.

изразяват своите 
нито

Силите, решително определени за 
по-нататъшното развитие на придобив
ките на нашата революция понякога 
биват и спъвани. С това неминуемо 
по-силно дойдоха до израз противо
речията между техно-бюрократските 
сили, на една, и на работническата 
класа и трудещите се, на друга стра
на. Този конфликт се изострява. В 
Съюза на комунистите, като че 
още не са надминати схващанията, че 
е достатъчно дето сме приели Кон
ституцията и Закона за сдружения 
труд, като че ли със силата на Зако
на а с чрез тежки и всекидневни идей
но-политически битки, и това в такива 
така противоречивите процеси, могат 
да се извоюват нови отношения. Та
кива схващани^ могат да ни задържат 
на равнището на съществуващото или 
да ни отвеждат в някой вид норма- 
тивистки идеализъм. Трудно ще можем 
да вървим напред по-нататък докол- 
кото по-дълбоко и политически и тео
ретически не размислим какво всичко 
подразбира, какво от нас търси тази 
борба за трансформация, сложената 
проблематика и предпоставките на пре
минаване към по-висша степен на на
шето развитие. Във връзка с това до
бре би било, между факторите на дне
шната обстановка по-ясно да съгледа
ме онези, които идват от света на 
съвремения капитализъм и статистиче
ските системи и които влияят върху 
някои обективни трудности в нашето 
развитие, пък дори ги и потенцират.

НАШЕТО ОБЩЕСТВО Е НАЙ-СТАБИЛ- 
НО КОГАТО СЕ ДВИЖИ НАПРЕД

Наша е длъжност да поведем още 
по-решителна, открита, принципиална 
борба против идейните схващания, ко 
ито изхождат от антисоциалистически 
и антисамоуправителни становища и 
против различните видове на неприя
телско идейно-политическо действува- 
не. Обаче, нашата идейна борба и 
идейна работа трябва да бъдат по- 
малко обобщени и официални, а мно
го повече конкретни в разясняването 
на проблемите, стимулативни, критиче
ски и по-близки на живота.

ЛАЗАР МОЙСОВ

ли

Нашата идейна 

борба трябва 

да бъде 

по-конкретна 

и по-близка на 

живота

И този път твърде силно се по
твърждава съществената отлика на на
шата общност, на която често указ- 

другарите Тито и Кардел. Име
нно, те предупреждаваха, че 
общество което не може да се спре 
на своя път. Всяко постигнато стъпа
ло в неговото развитие изгражда оп
ределени условия, обществени сили и 
искания, които търсят това стъпало да 
бъде надминато. Нашето общество е 
най-стабилно когато

ваха и
ние сме

се движи на
пред, когато вътрешната му динамика 
се направлява към все по-развити и 

на социалистиче- 
и властта на

по-богати отношения
ското самоуправление

А когато настъпи оп-трудовия народ, 
ределон 
тава се

застой в това движение, то-
иконо-стига до по-сериозни 

обществени и политическимичоски
ВЛИЯНИЕ НА СВЕТОВНИТЕ ПРОЦЕСИИ затова вси-проблеми и трудности.

навежда на истината, че про-чко ни 
бивът е напрод към 
нови
самоуправление,
още 
дещите 
основнито

Този факт, че съществуващия свят,завоюване на
вече със самото си съществувание и 

него трябва да раз-
придобивки на социалистическото 

и борбата закакто нужност — че с 
виваме икономически, политически, кул 

1 връзки, действува на 
общество, трябва на себе си

по-съзнателен ангажимент на тру
път, е една от 

задачи на Съюза на кому-
Съюзът н. комуш.™«ЯВ 

повече и по-добре да работк »РЧ1>“с" ° е „да и е фа«- 
та природа на проблемите, с върху изнамирането
торите, които са ги причинили както 
на пътищата за тяхното преод

■<а деловата група на Председател- На първото заседание н Д се на 16 март „ Белград),
ството на ЦК на СЮК (« на Централния комитет на СЮК 
която ще подготви заседаии „ ^за на комунистите и обще-
на темата „Идейните ПР°«® „ астъпИтелно изложение изнесе 
ството и задачите на СЮК , ]ш цК на сЮК Лазар Мои-
председателят на Председат и от изложението на дру-
сов. Публикуваме по-широки
гаря Мойсов.

Св ПО този турни и други 
нашето 
по-всестранно да уясним.нистите.

В този контекст би трябвало да 
за съдържанията 

борба, която 
комунистите трябва да

по-Заинтересувани сме, например, 
добре да се разсветли кои фактори у 
нас надделяват в развитието

отношения със света

размисляме и 
на идейна Съ- на ико-

ипове- номичесиктеюзът на
де още по-енергично и по-организира
но. Казахме, че сега между другото 

значително да се внесе по-

какви, освен останалите, това има кон- 
секоенции върху развитието на социа
листическото самоуправление, сдружа
ването на труда и върху идейния жи
вот. Това би спомогнало, ме нашият 

идейно-теоре-
ПО-ЦЯЛОСТНв

е твърде
вече всичкосветлина в това, какво

от какво процесите както и 
които забелязва

става и
марксистки политически 
тически анализ да даде 
оценка за условията и причините на 

които с години

негативните тенденции
причинени. Върху това е доста 

но всо пък е нужно Съ-
ме са
направено, 
юзът на комунистите да вложи повече 

трЯ6«а Д« са Р«шааат някои усилия зп д0 раздвижи 
нашата икономи- П0твнциали, възможности 

има

негативните тенденции, 
действуваха, по право преди 
ко забележително, та всичко това, ко- 

в себе си носят • последно 
видело. Те 

общо

по-мал-всички свои
иа. решително

парливи проблеми а
тук СъК>3'ЬТ " "

на нашата 
научна и теоретическа мисъл, по-ши
роко да развие своята обществено- 
политическа акция и подтикне акцията

Естествено е, ме вниманието на 
лото общество сега е толкова 
ио към проблемите и трудностите

насоче на комунистите вто те
време по-ясно излязло на 
са действували вътре в

-I ка, и
на доста съвсвм

Не би, обаче,

конкретни задачи.
било добро когато

едно
обществото и борбата за решаване 
тези проблеми. Безспорно, по-бързо и



4 Комунист
собствени определения, кои- 

лоследици. Лоня-
" иа някои 
И то са донесли лоши:гг»,го»„,„.««*»*»«дд«""Ги,.

Все Пп0ъГТпост«я Г“с 3В: КИВААКОИТсГ ПОСТОЯННО НИ ПРЕД- НА ОТКРИТО ТЕ ИТЕ/1- погрешили,

шхното учесие » определения застой ЛАГАТ ИЛИ НЯКОИ МОДИФИЦИРАНИ ДУХОВЕ коМОДИТЕТ, ХОРА КО- и какво е
на развитието на сдруженид труд и КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ИЛИ НО ПРОТИВНО НА ОНО-
на развитието р *„Рсиств. ЕТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ТЕ БИ ИСКА- ИТО Д^ТВ^р^О^сПОСОБНИ И

На бви°'тряб: ГожГдТбСЪ%Г™ТАр^оИвьн
в отноше- ОТ ИЗБОРА МЕЖДУ ТЕЗИ ДВЕ АЛТЕР- ^ИНТЕРЕСИ И Г^хГГи, които тряБ-

РАЗПРО- КИ ДНЕС СЪВМЕСТНО ИЗГРАЖДАМ . то да се укрепват с цел да

се развива истинска диалектика на 
взаимното влияние на 

от класа и

, необходимо комунистите мно 
обясняват на хората кьде са 

това било грешка

I

кога не е
шата

защо е 
настъпило като последица.

НА ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕС-ЗНАЧЕНИЕ 
КИТЕ ОБСЪЖДАНИЯизграждането на 

ма, която би отговаряла 
що така и въпросът да ли 
вало нещо да се промени 
нието на Съюза на комунистите към НАТИВИ.

система от-

ТАКИВА ХОРА И ГРУПИ 
СТРАНЯВАТ ОКОЛО СЕБЕ СИ ИДЕИ-

по-тенденциите и състоянията които 
степенно и в по-дълъг период от вре
ме подготвят и подхранват негативни-
те моменти в развитието. Да ли е не- по-организирано. Една
минуемо и да ли е в унисон с ролята и по отбиваното, освен своите, д ит0 за това е да се
му неговото внимание към тези проб- се имат пред вид и интересите и при- Р повече по развитието
леми да отслабне в периодите, чините на другите субекти на нашата "Р»" комуникация
които инак характеризира стопан- общност, да се сьглодат по долнов д Съюза на комунистите, от лъР
скня И Обществения подем. ните материални и обществени импли- “Зации но Съюза на ко-

кацни на определени решения в упо- —«^^^ководствата и обрат- пистите.

работническата 
комунистическата организация, 
повече се преплита

обществен 
класа с теоретичес-

все по- 
опитна- Тук все 

иа богатият собствено 
на работническата 
кото творчество
то водеща работа иа Съюза иа кому-

и идейно-политическа-

на Съ-Другата група иа задачите
се отнася до иде-

Ни би трябвало да се бъркат тех- ритата защита но отношенията и лри- 
нобюрократската ннтерност и дори съ- ““легиите, ““ято излишност става все
знателното противопоставяне срещу ра 

система с някои 
самите работници,

но. юза иа комунистите 
Йно-лолитическото издигане на негови- 

млодежта, и на трудещите 
се въобще. Тези задачи са толкова по- 
значителни, че трябва да се има пред 

от членовете на

При това трябва да имаме постоя- 
Титовито идеи, за

по-очевидна. Отминават се твърдо во- 
жни обществени оопроси с тежнение

значе-нио на ум 
нието, което за Съюза иа комунистите 

творческо

те членове,звитието на нашата 
поведения на 
то са или последица на различните

разговорите за тях да се задържат на 
най-общо равнище. Публично се де
кларира за развитие на социалистичес
ката самоуправителна система, а фак- ганизация, както 
тически всичко се прави че вътре в 40 практическата
нея и по-нататък да укрепват центро- работа винаги трябва да се съединява 
вете на мощта, които отричат тази си- с идейно-теоретическите разисквания

по въпросите за тази работа. Във връз- 
една от отделно значи- 
на Съюза на комунис- 

— творческото действуване
Синдиката, Социалис- 

и обще-

кои- цялостно има отговорното 
действуваме на неговата първична ор-

и Титовото указване, вид,

ин-
че голяма част 

Съюза на комунистите днес 
вляват млади хора и че средното на- 

образование както и лолувис- 
и висшето образование, къДето

в което нетереси или положението, 
са достатъчно осведомени за нещата 

дори представляват израз на по- 
дълбоките обективни противоречия 
самата работа, пък следователно 
жду части на 
другия случай може да
обществено-икономическите проблеми, 

рботниците чувствуват, обаче за
сега още не схващат всички техни ди-

предста-
и дейно-политическа

или
в сочено

и ме- шето
систематически се изучава

на социалистическото са- 
обхваща около един ми-

марксизмаработническата класа. В стема.
ка с това е и 
телните задачи

се касае за и теорията
Има хора, които не говорят, но за 

има и такива,
или някои мо

на моуправление,
които тите и половина млади хора.всичко малчат, лионкоито членовете му впостоянно ни предлагат 

дифицирани капиталистически решения тическия 
етатистически методи. Те би искали I

съюз, младежките
както и в ор-

самоупра разование,

Когато говорим за марксисткото об-
хора,

мензии, пък затова понякога по погре
шен начин реагират на тях. Някои, от или 
тези противоречия, не са изключи- да ни сюгжестират как и не може да 
телно негативни, те може да бъдат под бъде нищо друго вън от избора ме- 
тик към по-дълбоко узнаване на ис- жду тези две алтернативи. Такива хо- 
тината за нашето общество, а с това и 
принос към неговид по-нататъшен 
предък.

стаените организации, особено на младите
ганите на социалистическото

в делегатските скупщини. никой случай не бива да пре- 
то трябва да бъД® тЯс- 

с нашата много по-реши-

тогава в 
небрегнем, че

вление и
Ние днес не можем да говорим за 

Съюза на комунистите, а същевремен- 
не говорим и за всички тези ор

но свързано 
телна и по-организирана работа, върху 

по-ускорено да се променя тях- 
позиция, наистина да се увеличи

около сера и групи разпространяват 
на- бе си идейна и морална дезориента- но да

се юза 
ната

ганизации и органи на трудещите
общество. Защото основни

ят смисъл иа съществуването и рабо- влиянието им върху всичко, което ста- 
Съюза на ва в училището, в трудовите органи- 

обществото въобще.

ция, и комунистите са длъжни да из
ведат на открито тези тромави духо- и 

изключително за своя
нашето

ве, загрижени
НЕ БИВА ДА БЪДЕМ РАВНОДУШНИ комодитет, хора които действуват про- тата на организациите на

комунистите и техните членове е тък
мо действуването сред трудещите се

зации, вКЪМ НЕГАТИВНИТЕ ЯВЛЕНИЯ тивно на онова което говорят, неспо
собни и частица от своите тясно схва
нати интереси и своята енергия да вло 
жат в онова, което всички днес съв
местно изграждаме. Следователно, ако 
по далече по-конкретен начин се по- 
занимаем с тези идейни политически

СъюзаТретата редица задачи на

Съюзът на комунистите не трябва на комунистите е подтикването и раз- 
да измисля облиците иа комуникация витието на научно-теоретическото твор- 

В течение на много- чество и идейно-теоретическите обсъж 
дания, освобождението на всички по
тенциали в тази област. Усилията в 

на тази насока трябва да се зареждат от 
и засилената идейно-политическа дей

ност на Съюза на комунистите и осво- 
бождащата практика на работническата

заедно с тях.
Но не можем да имаме разбира

телство за известен начин на мислене, 
а и практическо държание, които от
части се забелязват и в нашите ре
дове, които получават различни видо
ве, а в своите екстремни изрази се 
граничат с подмолния отпор срещу 
всеки искрен стремеж нашето обще
ство да бъде все по-голям унисон със 
своите искания. Понякога това е ясно 
изказано равнодушно становище към 
отделните отрицателни явления, които 
така да се каже бият в очите и про
сто търсят да им се противопоставим. 
Това е и неготовност въобще да се 
мисли и се отнася до човешкия анга
жиран начин към обществените проб
леми.

с трудове маси.
годишната революционна борба в 
шето общество са изградени институ
ции на политическото действуване

на-

и теоретически въпроси на нашето по
нататъшно социалистическо 
вително развитие и ако Съюзът 
комунистите успее да ги направи ло

на себе си и на трудещите

самоупра-
на трудовия народ и неговата власт

комунистите в тях равноправно с дру- 
трудещите се се броят за все 

на афирмация 
така не само ще по-висока

най-широ- демокрация. Тук, Съюзът на комунис- ТВЪрДе изразителен вид, че идейно-
ка обществена акция в борбата за тите приема подтик и критика за сво теоретическите обсъждания по един
преодоляване на сегашните трудности, ята работа, и тук се потвърждава ка- брой от актуалните въпроси представ
но поправи със самото това решител- то водеща идейно-политическа и с:~

нашето общество.

по-силгитеясни и класа и трудещите се.
В последно време се чувствува в

на тази власт и все 
степен на социалистическата

се, на всички народи и народности на 
нашата страна, ние 
създадем предпоставки за

ко-
ляват важно условие за печелене на 
по-дълбоки съвместни познания и по
стигане на по-широко съгласие в Съ
юза на комунистите, за следващите 
крачки, които трябва да се направят 
в укрепване на самоуправителното 
сдружаване на труда и на него адек
ватната политическа система. Тези об
съждания, каквито вече имаше повече 
в течение на миналите месеци, би 
трябвало още по-добре да се орга
низират, по-често да се провеждат, 
защото е необходимо да текат в един 
цялостен процес. Идейно-теоретически
те обсъждания в Съюза на комунис
тите имат голямо значение, защото въ
тре в Съюза на комунистите се из
разяват всички основни противоречия 
на обществото. Затова трябва и в бъ
деще да се оспособяваме за тези ра
зисквания, с цел да дават възможност 
свободно и аргументирано да се из
насят познанията, с цел да бъдат въз
можно по-съдържателни и да водят 
към разчистване и по-пълен преглед 
на проблемите, с колкото е възмож
но по-малко формализъм и монолози.

хезионна сила нано ще закрачим в тази акция.
Самоуправлението неминуемо и

ДА СЕ РАЗВИВА ПОЛИТИЧЕСКА И стоянно изправя огромен брой хора 
ИДЕЙНА КОМУНИКАЦИЯ ВЪТРЕ В СК пред най-сложните проблеми на обще

ството и ги въвежда в обществената 
Върху кои активности на Съюза на нкция за решаване на тези проблеми, 

и комунистите и върху кои димензии на Самите трудещи се заедно с комунис- 
се ролята му би трябвало да наблягаме? тите идват до по-пълни познания за 

Във всеки случай потребно е негово- онова което са постигнали, а също 
практическо идейно-политическо така стават съзнателни за грешките, 

стане още по-интен- които са сторили, съгледават смисъла

по-

Наблягането върху проверените пъ
тища, страхът °т каквото и да е, кое
то би означавало промяна към 
добро състояние, отбягването пък 
осмиването на всяко усилие да

възможности

по-

потвърдят и хуманните
на нашия живот, това са също отли- то 
ки на този манталитет. Познаваме го действуване да
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маке-

(От неавторизираното изложение 
пред заседанието на работната 
група на Председателството на 
ЦК на СЮК за подготовка на за
седанието на Централния коми
тет на СЮК на темата „Идейни
те процеси в Съюза на комунис
тите и обществото и задачите 
на СЮК")
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Наши села: ЦЪРНОЩИЦА
Дружбата и прнятелството 

на преден план Засилена активност
През последните 

на тази седмица в Димитров
градска община ще 
чат състезанията, които

«V». .два Дни наблюдават 
то се

състезанията, кои 
превърнаха в манифеста 

ЦИд на дружба между 
и укрепване на братството и 
единството.

СЕЛО ЦЪРНОЩИЦАприклю- 
вече

е ед
но от по-големите села в Бо- 
силеградска община. Намира 
се на около 15

условия за по-интензивно от 
глеждане на добитЪка. Но 
вместо да се увеличава, той

жение на преселници 
лото в Скопийе беше раздви

от сеселата
трета година се провеждат.

Тазгодишните състезания, за 
почнаха на 24

жена акция за изграждане на 
пътя от Голема река 
Заношка 
Караджинова махала, бяха съ 
брани пари, но пътят все 
още не е завършен, макар 
че изграждането му помага 
и общината. Това значи, че 
обществено-политическите

километра се- 
Босилеград,

от година на година намаля
ва. Особено

Трябва още през
махала, Придол и

веднаж да из 
тъкнем, че точките не бяха и 
най-главната

верозапдно отянуари, а уча
стие взеха общо 6 местни об 
щности: БЕЛЕШ, СМИЛОВЦИ 
ГОИНДОЛ, ЛУКАВИЦА, СКЪР- 
ВЕНИЦА И ЖЕЛЮША.

Именно на 21 и 22 
„Срещите на селата""

намаляват ов- 
много домакинствапръснато по западните цете. Имасклоно

ве на планина Църноок, с про 
странство от над 2500 
ра. Това

мотировка. Най- 
бе укрепването на

които вече 
це. Това 
възможност,

не отглеждат ов 
не значи че нямат

главното
единството

хекта- 
типично планинскомежду хората. Все

но няма кой да 
ги отглежда, каза Драгомир 
Велинов

пак трябва да село богато 
ливади и буйни букови гори 
има около 100 
пръснати в

изтъкнем, че 
всички отбори, които се със-

с големи пасища,март 
Ще при

ключат, а финалисти ще бъ
дат отборите на селата Бе- 
леш и Гоиндол.

един от по-добрите ор-тезаваха тази година, бяха до 
бре подготвени

домакинства животновъди и 
на Съвета на

председател 
местната общ-

ганизации в селото, а преди 
всичко тартийната 
ция трябва по-организирано 
да действува.

Друг проблем, който съ 
що така измъчва население 
то в селото е пощенските ус 
луги. В селото един път сед
мично идва пощальон, който 
дава писмата на

и изпълниха 
и богати

махалите: „Голе
ма река'', „Петковци", 
джинова", „Придол", 
ка махала" и Чурчинска маха
ла". И

организатвърде качествени 
културно-забавни г

Кара-
„Занош

ност в селото.
Една от причините за нама

ляване на животновъдството 
е и несигурността на селскосто 
ланските производители

тук както в повечето се
общината, миграцията се 

чувствува, младите 
селото, отиват във вътрешност 
та на страната или в различни

ла в в ор
ганизацията за селскостопан
ска дейност и

напускат
изкупуване 

„Напредък" от Босилеград, ко 
ято не проявява голяма грижа 
за развитие на животновъд
ството.

учениците, 
или в магацина и тук дълго 
време стоят, а някои и въоб

училища, където и остават. 
Така Църнощица е село на 
стари. Макар, че младите на 
пускат те не забравят родното 
си място, интересуват се за 
изграждането му, почти във 
всички комунално-битови ак
ции редовно участвуват, с ра 
бота или парично.

ще не се предават на получа
теля.

В програмата на местната об 
щност за настоящата година е 
запланирано изграждането на 
пътя, чествуването на 40 годиш 
нината от революцията, засаж 
дене на 88 дървчета като сим

Как<о и в много други се 
ла в Босилеградска община 
и в Църнощица най-много про 
блемни са лошите пътища. На 
истина селото е много пръс
нато, л-ахалите са отдалечени
една от друга, така че е труд 
но да се повържатИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ ЗА 

ЖИВОТНОВЪДСТВО
всички,

но все пак в тази насока тряб
вол на жизненото дело на дру 
гаря Тито- поддържане и уреж 
дане на паметника на Кин— 
Стан и друго.

ва ю-организирано и ефика 
сно да се действува. Преди 
няколко години по предло-

Намирайки се селото в по
лите на планина Църноок, ко 
ето зимно време е покрито 
със сняг който се задържа 
до късна пролет й през 
лятото, тук се чува веселия 
звук на кавал или кръшна пе
сен ка овчарка. Някога се
лото бе прочуто с овце, го
веда и коне. Почти всяко до 
макинство е изкарвало стадо 
овце в планината, всеки е от 
глеждал по 6—7 говеда и 
по няколко коня. Обаче сега 
положението е съвсем друго. 
Рядко ще се види стадо ов
це събрали со накуп като пре 
ди, или говеда които е пасят 
навсякъде по планината.

— Пасища, хубавите ливади, 
от които сенодобивът е пи 
сок, предлагат извънредни

М. Я.
„Срещите на

Какво може да се каже за 
тазгодишните срещи?

— Общото впечатление от

Също ака състезателите по 
казаха завидни знания в състе 
занията на тема свързана с 

тазгодишните срещи е че те НОВ и социалистическата ни 
бяха организирани на високо революция, а и спортната част
равнище, желанието и волята тази година бе далеч по-раз-
за по-успешна организация бе иообразна и по-добре органи 
също така по-добра от преди 
шиите, а и програмите бяха 
много по-добре подготвени от 
онези, които наблюдавахме ми както в

жаването на хората живущи 
на село, укрепването на брат 
ството и единството, така и

зирана.
Тази културна манифестация

напълно постигна своята цел, 
запознаването и сбли

налата и по-миналата година.
Що се касае до публиката, 

може да се констатира, че за 
лите в които се провеждаха 
срещите вече от миналата го 
дина станаха прекалеио „тес
ни", за да могат да поберат 
всички онези, които искаха да

в областта на културното, спо 
и общественото ожи-ртиото

вяваие на селата в Димитров 
градска община.

Т. П.

И ОВЧАРИТЕ ЖИВЕЯТ ХУБАВОСРЕЩА С ЕДИН ОВЧАР ОТ 
ДРАГОВИТА

това се добре продава на 
пазара. Все пак съществува 
нещо, което ме кара да бъ
да сърдит, а това е липсата 
на пункт за изкупуване на 
млякото и млечните произве 
дения. Струва ми се, че по
вечето хора щяха да се за
интересуват за овчарството, 
ако проблемите свързани с

изкупуването не съществува
ха. А така незная • • •

Наистина нямаме основание 
да не вярваме на бай Борис, 
защото освен, че е добър до 
макин, стопанин той също та 
ка е добър и 
на местната общност в Дра- 
говита.

Да, това о много ху- 
Ако само ня-

явах.
бово професия. (|
кой можо да си „спомни и 

трудов

«рис и..»™.«гг;
когато стане 
Драговита е имало над 2000 овце, 
това няма оправдание... /

тозида ни признае 
стаж, та и 
получим 
бре. А дето 
ностите — -
чаряг може да 
ре само ако

дание овчарите 
пенсия, Щв б'ЬА° А°" 

, питате за труд 
те съществуват. Оо 

заработи доб

съществуват добри 
живее хубаво, 

който все

председателпреки че 
условия да се 

Един от онези,
занимава с отглежда

Въпреки, че на стоковъД" 
ството през последно време 
се обръща повече внимание, 

които се ре- 
бъде про-

Т. Петровоще се 
не на овце е и Борис Иванов, 

тези дни.

иска.малко са онези,
шав*т това да им 
фосия. По-раио, когато усло
вията бяха далеч

когото посетихме 
„Стъпил" 
десетилетие, а отглежда, десе 
тииа овце и две крави, 
той със своето стадо живее 

половин век, обаче това 
някога наброяваше над 

само 10.

През лятото ги пасем, а 
никога Абонирайте се за 

в. „Братство“
е вече в шестотоло-лоши, 

край
зимата храним,през .

нямаме почивка. Обаче всич- 
о интересно и хуба 

Борис Иванов и

стоков?, дството в този 
цъфтеше.
ални данни само в 
говита до преди десетина го 
дина са били отглеждани над 
2000 овце, а днес едва ли 
има стотина. Почти ие съЩ*“

Така
Според неофици- 

село Дра
ко това 
во — казва 
продължава:
_ Мисля, че от овчарството

може хубаво да се 
Тук са млякото, вълната, си
ренето, месото, а пък всичко

вече
стадо
200 овце, а сега 

— Дълги години се занима 
овчарството и мога да

живее.

вам с
ви кажа, че никога не съжал-

от-пвува семейство, което 
глежда повече от 10 овце, въ*
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КУЛТУРА И СП ОРТФИЗИЧЕСКА

МУЗИКАЗА ДИМИТРОВГРАДСКАТА

II1 ИИ
минута ЛЯВОТО крило Миле 
Цветков увенчи с гол добра
та игра на „Младост",

всичко е решено.

отбори на 
от Босилеград и 

в неделя

ФУТБОЛНИТЕ 
„Младост"
„БСК" от Буяновац 
играха мача от единадесетия 

есенната част от фут- 
която бе

изгле-и
ждаше, че 
Но тъкмо тези десетина ми- 

бяха най-въз-
РЕШЕНИЕТО — ДА СЕ СЪЗ
ДАДЕ ГРАДСКИ ДУХОВ 
ОРКЕСТЪР

кръг на 
болното първенство,• НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДОВЕДЕ ДО 

РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ПО-СТАРИТЕ МУЗИ
КАНТИ • ГОДИНИ НАРЕД МАЛКО СЕ ПРЕДПРИЕМА 
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА 
БАЗА НА МУЗИКАТА

на мачанути
будителните. В 81 минута

намалиха предимството 
— 2:1. От си-

го-футболистите |на 
се очаква-

отложена.
„Младост", както

спечелиха точките и
на 7 място, с

стите 
на домашнитеРешение все пак има: още 

преди няколко години 
раздвижена инициатива и 
дени разговори да се създа
де градски духов оркестър, 
вместо ученическата музика. 
Сегашното състояние на музи 
ката е още едно ярко дока
зателство, че именно в тази 
насока е изходът от незавид
ното положение.

се-ше, предимство, „Младост" 
положение жилаво да 

гостите

беше гурнога се намират 
10 очки, в крайното 
ране във Вранска лига.

во- идва в
защищава победата, а 
са близо до едната 
„Страхуването" на зрителите 
прекратява Драган Златков в 
85 минута, но в предпоследна

класи
те години след четвърти клас 
на гимназията обикновено ор- 
ксетъра са напускали по десе 

души. Днес след втори 
клас насочено образование 25 
музиканти са продължили 
разованието си в други обра
зователни центрове. Прибавим 
ли, че и след четвърти клас 
още 17 души са напуснали 
ученическия оркестър, за да

Десетилетия наред учениче 
скидт духов оркестър е гор
дост на Димитровград. Десе
тилетия наред той 
славата на града по строе
жите (ж.п. линия Шамац — 
Сараево, Нови Белград ...), по 
митинги, фестивали, учествува 
ния. Музикална култура, обра 

получиха

точка.

Над 200 любители на фут
бола, които се събраха наразнесе тина

игрището край Драговишица 
наблю-

об- та минута гостите отново улу- 
М. Чипев —имаха възможност да 

дават динамична и изобилству 
ваща с вълнения игра. Реде- 
ха се бързи и добре органи-

чват вратата на 
3:2.

„МЛАДОСТ": М. Чипа», И>- 
Иванов, 6. Тасев, Геор- 

В. Тасев, Венков, Арсов, 
Захариев и Цвет-

Поради нерешения финан
сов въпрос на ученическата 
музика в началото на година
та в разговорите участвуваха 
и председателят на ОК на 
ССТН, секретарят на ОК на 
СКС, председателят на Съю
за на синдикатите и секрета
рят на Самоуправителната об 
щност по образование. Разго-

зование и умения 
няколко стотин ученици, ня- кович, 

гиев,
В. Чипев,

зирани атаки и към едната, и 
другата врата, при забе- 

надмо-
към
лежително теренско 
щие на домашни^ отбор.

ков.

С особено добра игра се 
изявиха Васил Тасев и Иван 
Арсов.

В 5 минута — първа радост 
за домашните. Автор на гола 
— „десетката" на „Младост" 
Винко Захариев. Когато в 80

ворите са подкрепили иници
ативата в оркестъра да се 
включи и градската младеж, 
а да се обезпечат източници 
за финансиране, като се обез
печи пълно работно време за 
ръководителя на

М. Янев

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ“ В БО 
СИЛЕГРАДоркестъра.

Безспорно, тук е изходът: 
налице е в оркестъра да се 
завърнат и онези музиканти, 
които след завършено средно 
училище напуснаха оркестъра. 
Освен това в организациите 
на сдружения труд има голям 
брой талантливи младежи, ко 
ито също могат да станат чле 
нове на музиката. По тоя на
чин музиката може да получи 
постоянни членове и винаги 
да бъде готова за представ
яне със съответен репертоар.

Ученическо шахматно 

състезание
Духовият оркестър в Димитровград

школуването си,от които в музикалното продължат 
свободно може да се каже,

кои
изкуство се издигнаха на ев
ропейско равнище, 
музиканти, поникнали в дими- 
торвградската ученическа му
зика, днес активно свирят в 
професионални, полупрофесио 
нални или самодейни музикал 
ни състави.

Десетки че музиката в момента запо
чва отначало. Че е така по
твърждава и обстоятелството: 
през новата учебна (1980/1981) 
година в музиката са запи
сани 30 нови членове. А съв
сем трудно ще бъде в един 
къс период от около поло
вин година музикантите до до 
стигнат високо равнище на

ство „Младост".
За финалните борби се кла 

сираха 6 състезатела. Първо
то място, с всички възможни 
точки, спечели Владимир За
хариев. На второто и трето
то място се класираха Анани 
Милев и Милан Анастасов.

По повод Деня на младост
та — 25 май, на тримата пър- 
вокласирани
бъдат връчени скромни 
гради и признания.

В Образователния център 
„Иван Караиванов" в Босиле
град, към края на февруари 
и началото на март, се про
веде състезание по шахмат, 
в което взеха участие 56 уче
ника. Състезанието организи
ра Организационен отбор на 
Конференцията на учениците, 
начело с председателя Вла
димир Стойнев и преподава
теля Васко Божилов. В орга
низацията на състезанието съ 
действува и Спортно друже-

СЪС СТАРИ ИНСТРУМЕНТИ В 
НЕПОДХОДЯЩИ ПОМЕЩЕ
НИЯ

Ценна помощ в разрешава
нето на този проблеми могат 
да окажат обществено-полити 
ческите дейци стопански ръ
ководители и секретарите на 
самоуправителните 
на интересите.

изпълнение.

КАДРИТЕ — ПОДЦЕНЕН 
ВЪПРОС

Малцина са димитровград- 
чаните, които не знаят какво 
представлява за града тяхна
та ученическа музика. Малци
на са обаче онези, 
знаят истинското състояние и 
положение днес на ученичес
ката музика. Днес тя се по
мещава в мазето на учили
щето. Там, където прислуж- 
ниците държат приборите си 
за поддържане на хигиената. 
Температурата на въздуха не 
отговаря за нормалното съх
раняване на инструментите, 
впоследствие на което често 
се развалят. Посочва се, че 
80 на сто от инструментите 
не са в изправно състояние. 
Освен това, те се стари по 
десет и повече години. Липс
ват униформи за музиканти
те, пултовете (стари и над 25 
години) са неизправни и пр. 
и пр.

състезатела ще 
на-

общности
Следва да се отбележи и 

едно явление, което още по
вече затурднява ученическа
та музика. Именно, часовете 
по музикално образование в 
първи клас на насоченото об
разование са дадени на пре
подавател по физкултура, вме 
сто на ръководителя на ор
кестъра. Поради това връзка
та е прекъсната, а не може 
и да се упражнява контрол 
и да се прави договор с 
учениците, т.е. да се подби
рат музикално надарените.

които
Раде СтаноевСт. Н.

ВАШжкнте водоцентроАи
Сурдулица

ЧЕСТИТЯТ

НА МЛАДИТЕ И НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ"' СЕ И 
ГРАЖДАНИ? IСтрува ни се, че кадровият 

въпрос в случая неосновател
но е подценен. Защото труд
но може да се създава ор
кестър без контакт с члено
вете му не само по време 
на репетициите, но и по вре
ме на учебните часове.

1 АПРИЛ — ДЕНЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ 
АКЦИИ

I С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В ИЗ
ГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТА

След въвеждане на насоче
ното образование

: членове са останали са
мо осем души. В по-раншни-

от по-ста
рите
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Младежка трибуна * Младежка трибуна■>

В СУРДУЛИЦА ЗАПОЧВА АКЦИЯТА

НА 1 АПРИЛ
ЗАПОЧВАТ СЪЮЗНИТЕ МЛАДЕЖКИ ТРУДОВИ АКЦИИ

„88 дръвчета за 

Другаря Тнто" "Лгоб лянасм Нам

На първи април 
голямата югославска 
„88 дървчета за 
то“. Във всички

започва община бе 
тели

казано, че носи*
акция 

АРУгаря Ти 
местни об

щности по този благороден 
начин ще се ознаменува 
ността и делото на другаря 
Тито, като се

сгти аКЦИЯТа “*• бъдат 
Съветът на местните 

общности и Движението на 
гораните, а значението 
зи паметници 
само в облагородяването на 
пейсажа, 
имат

на те
лич

гори не са

засаждат паме 
— гори с по едно дър 

година от Ти-

но преди 
мемориален

всичко 
характер 

за места, където се събират 
младите, трудовите хора 
гражданите.

тници 
вче за свяка
товия живот.

По този начин 
йниците и гражданите 
включат

и
младежта, во 

ще се 
във всенародната

Освен тази акция, 
лица е раздвижена и акцията 
под название 
градът
разбира уреждането на сгра
ди, крайпътни дървета, пар
кове, зелени площи, кейове, 
огради, игрища, паметници, 
тераси, за да има в града 
повече зеленина и цветя.

Всички тези дейности са 
посветени на ознаменуването 
на 40-годишнината на въста
нието и революцията на на
родите и народностите на 
Югославия.

Пришина* Сурду

акция 
ната 
дейни 
гаря Тито, който 
ценеше и обичаше 
много и говореше

за опазване на жизне 
среда, именно

Скопйе„Да ни бъде 
по-красив“. Това подсле- 35 Съюзни младежки 

810 младежки бригади 
50 хиляди

акциипоръченията на ДРУ* 
природата 1

младежи и девойкитвърде 
за зна

чението тя да се запази и 
поръченията за 
стойностите, с които облаго
родява

ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 35 СЪЮЗНИ МЛАДЕЖКИ ТРУДО 
ВИ АКЦИИ ЩЕ УЧАСТВУВАТ КЪМ 50 000 МЛАДЕЖИ И ДЕ 
ВОЙКИ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА СТРАНАТА, РАЗПОРЕДЕ
НИ В 810 ТРУДОВИ БРИГАДИ

ЦЯЛАТА СТРАНА — МЛАДЕЖ 
КА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

опазване на ки ще уреждат националния 
парк и ще строят спортно-ре- 
креационен център на Коза- 
ра. Бригадирите ще строят ко 
мунални обекти в Зворник и 
Босански брод, а на „Рома- 
ния" ще залесяват.

жизненото простран
ство.

— Делиград — Трупале.
В изграждането на новия 

бент на Джердап ще съдей- 
ствуват 48 младежки трудови 
бригади. Акцията „Подринье
— Колубара“ ще се органи
зира във Валево, Шабац и 
Лозница. В тези места мла
дежите и девойките ще стро
ят комунални обекти и ще 
проведат акции за защита на 
жизнената среда. Комунални

обекти ще 
строят и бригадирите на тру
довите акции „Крагуевац", 
„Кадиняча", 
комбинат Смедерево", .Пи
рот", „Белград" и „Враня". 
На акцията в Ниш бригадири
те ще работят на уреждане
то на река Нишава и авто- 
пътя край града, 
и девойките, участвуващи на 
трудовите акции „Пещер", 
„Власина" и „Ибар" ще зале
сяват ерозивни терени и го
лини.

На неотдавнашния договор 
на Координационния 
на тази акция в Сурдулишка

комитет
С. Микич В ПРЕДСТОЯЩИЯ бригадир 

ски сезон, който започва на
I април, ще бъдат открити 
четири нови трудови акции 
от съюзно значение, а след
II години младежи и девойки 
отново ще се съберат на ак
цията „Братство и единство" 
на черногорското приморие.

Нови съюзни младежки тру
дови акции са „Романия", 
„Ибар", „Дуга реса" и Сло- 
венске горице".

Предстоящото 
ско лято, според думите на 
Радоица Влаович, председател 
на комисията по доброволни
те младежки трудови актив
ности към Съюзната конфе
ренции на ССМ, ще се разли
чава от предходните с мно
жество изменения, отнасящи 
се до организирането на ак
циите. Така например, на по
вече акции традиционната си
стема но командуване ще бъ
де зместена със самоуправи- 
телно решаване на всички 
бригадири.

На строителните обекти на
вред из страната ще пристиг
нат голям брой деца на на
ши работници, временно ра
ботещи в чужбина. На десе
тина дни пред започването 
на бригадирския сезон учас
тието си потвърдиха 20 бри
гади. Най-много от Германска 
та Федерална република — 
8 бригади.

Инак, повече трудови акции 
започват от 10 до 15 юни.

В СЛОВЕНИЯ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА 
В КЛИСУРСКИ РАЙОН

ОРГАНИЗАЦИЯ Младежите и девойките, ко
ито ще участвуват на МТА 
„Посочйе" ще се занимават 
с изграждане и реконструк
ция на водопроводи, пътища 
и електрическа мрежа. В Су
ха крайна младите ще изгра
ждат местни пътища и резер
воари. Подобна работа ще 
завършат и бригадирите на 
акциите „Козянско" и „Словен 
ске горице".

Богат културно-забавен
и спомагателни

ЖИВОТ „Металургичен
бригадир-

Младежките и девойките от местните общности 
Клисура, Кострошевци и Драиици са организирани в 
една първична младежка организация, която се на
режда сред най-дейните в Сурдулишка община. В 
тази организация понастоящем членуват и работят 
към 30 млади. През лятото, както казва председа
телят на организацията Борис Богоев, това число е 
10 пъти по-голямо.

В ЧЕРНА ГОРА

8 Бар и Котор, на СМТА 
„Братство и единство", ще 
работят 2100 девойки и мла
дежи. На трудовата акция в 

бригадирите

Младежите

Титоград, 
уреждат теченията на Морача 
и Зета и ще изграждат кому 
нални обекти в града.

ще
сътрудничи с граничарите от 

„Радко Павлович — 
Йовонович

От създаването си, 
първична младежка организа

ция е 
ност.
много се чуствува в органи
зирането на културно-забав
ни я живот. Само през изтек
лата и началото на 
дина в Клисура, Кострошевци, 
Драиици, Грознатовци, Стрези 
мировци, Сухи дол и Паля са 
организирани над 
ви забави. Младите са изпъл
нили повече културно-художе 
ствени програми 
Д7,ржавните празници, а съВДО 
така, по тези и други поводи, 
са организирали многобройни 
спортни турнири.

— Не отсъствуваме и от 
акциите, които се 
рат за подобрение на кому
нално-битовите условия 
лета. Сформирахме трудова 
бригада „Джемап Бийедич",

тази

заставите
Чичко" и „Жикица
__ Шланац". Граничарите и

младите от този
множество

укрепвайки другар

В ХЪРВАТСКО
разгърнала широка дей 

Действеиостта й най- В МАКЕДОНИЯрайон са Нац-голямата трудова акция 
в тази република „Сава" е 
и най-старата в страната — 
тази година ще се организи
ра за 22 път. На савските на
сипи и пътищата около За
греб, излизащи на автомаги
стралата ще работят 39 бри
гади. Насипи и комунални обе 
кти ще строят бригадирите 
на акциите в Сисак и Нова 
Градишка. На акцията „Ясено 
оац" младите ще уреждат 
парк-памотника. Бригадирски 
песни ще ехтят и на водо- 
централата „Чаковец". В Дъл
га реса младежите и девой
ките ще залесяват ерозивни 
терени.

Съвмест_провели 
ни акции,

В нашата най-южна репуб
лика ще бъде открита само 
една съюзна младежка акция- 
Това е акцията „Стрежево", 
на която ще работят 1400 
млади. Те ще изграждат ре
гионални пътища и комунални 
обекти.

сплотеността.тази го- ството и
Четири члена от пъРвична" 

на ССМ в
най-много се

та организация 
Клисура, 
изтъкнаха

които
в досегашната ок- 

но организацията са 
в Съюза на комунис- 

Това безспорно е лри- 
тези млади

200 танцо-
тивиост 
приети 
тите.
знание и на 
ра, но и 
ция

по повод хо-
ВЪВ ВОЙВОДИНА

на цялата организа- 
активното Й участие 

обществено-политическия 
своята среда. Борис 

има още

Младите ще уреждат бряга 
на Палишкото езеро и Фруш- 
ка гора в рамките на акцията 
„Партизански път“. В трите 
смени на МТА „Делиблатски 
пясък" ще работят 1100 де
войки и младежи.

живот на
Богоев казва, че В СЪРБИЯоргаиизи-

и девойки, които с 
съзнателността

младежи
активността и 
си заслужават да постъпят » 

СЮК, За тях, «а- 
за тези

в се- акция 
„Братство- 
от най-го-

Младежката трудова 
алатаавтомагистр 

единство" 
лемите в

В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНАредовете на

кто и 
които ще 
нашата
го задачи, в 
ние на 
зрелостта да се 
СКИ комунист.

Iе една 
страната. В младеж- 

в Парачии и Ла- 
съберат 57 трудови

за приети,те и
станат членове иа

ак-която провежда трудови НА КОСОВО
от ней- Уреждане на Сараево и 

приспособяване на терени за 
предстоящите Зимни олимпий 
ски игри е задачата на 1500 
младежи и девойки. Също 
толкова бригадири и бригадир

ции в нашите села, а 
иите

ките селищамиоПартия има още
чието изпълне-10 бригадираредове пово ще 

бригади с 2900 бригадира, ко 
иТО ще участвуват

Младите ще работят на 
Лапово — Чуприя

На системата „Ибар — Ле- 
пенац" край Прищина ще ра
ботят 1200 бригадири и бри- 
гадирки. (Д- С. — В. Н.)

участвуваха иа съюзни младе- 
— казва

дело се потвържДава 
стане истин

на тази акжки 
богоев.

Клисурската младежка ор
ганизация твърде успешно

трудови акции
ция.
участъцитеВ. Б.
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ДЖОРДЖЕ СТАМЕНКОВИЧ

ЯайУ»а«Й! го»““лНИШКИЯ КРАЙ в

Населението от Ниш 

и онолността против 

атресинта
Двадесет и седмн март 1941 година влезна в мсто-

велик прерията на нашите народи и народности като — 
зник. Това е ден, в който всички наши народи застанаха

„НЕ"! Още 
1804 и 1914 по-

един и казаха на Хитлер историческотокато
един път пред лицето на целия свят, като 
казаха, че свободата и правдата и националното достоин-

животът.ство са им по-мили, отколкото
Този ден нашите народи скъсаха подписания дого

вор с Хитлер от страна на правителството на Цветкович — 
Мачек определяйки се за борба против агресорите.

На сто хиляда граждани на Белград пърои започна
ха демонстрациите. Последваха след това демонстрации и 
в днешния Нишки регион.

27 март р, БелградДемонстрациите
най-на- ца иа 27 март 1941 година 

работниците дойдоха много хора от всич 
ки краища на Лужница, глав- 

бедни села. Ко-

традиции, на улиците 
пред излезнаха 
на Железничарската работил- 

от Ниш. Към тях се при

рамо, че ЮКП не само, че 
е осъждала империалистичес
ката война, но същевременно 
е подканвала масите да се 
подготвят и дадът съпротива 
на фашистките 
масите да 
освободителна война още пре 
ди фашистката агресия на 
ЮКП.

Имайки пред себе си доб- 
ре организирана нелагална ор 
ганизация на ЮКП и СКОЮ 
в Ниш и околността, профаши

РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА НА НИШ БЕШЕ ПЪРВА
но от многоница

общиха служащите от 
та, гарата при Червени кръст, 

работилница, Се

че е под-гато хората узнаха,
Тройния договор те се

Организирайте се и се бо
рете срещу реакционното ка
питалистическо 
Цветкович — Мачек — Коро- 
шец, правителство на спеку
ланти и експлоататори, прави
телство на терор, концлагери, 
мъчилища и 
добрите борци на работниче
ската класа и трудовия народ. 
Сплотете редовете си 
вашата Комунистическа пар
тия и се борете срещу скъпо- 
тията и спекулите ... срещу 

фашистки

гара-След Петата национална кон 
1940 година, писан

присъеДиниха КЪМ демонстра- 
циите в Бобушница.

ференция през 
която бе проведена под ръ- 

Тито,

завоеватели,
правителство Мостовската 

кцията за поддържане на ж- 
п. — линията, работниците на 
Тютюневата фабрика и други 

насе-

се подготвят за
ководство на другаря 
Комунистическата партия на 
Югославия още по-решително, 
по-организирано и по-единно 
продължи борбата срещу про 
фашисткото правителство на 
Цветкович — Мачек. Партия
та се

работници и градското 
ление.

ПИРОТ: СРЕДНОШКОЛЦИТЕ 
ПОСЛЕДОВАХА РАБОТНИЦИТЕ

избиване на най- Миодраг Петрович — 
Мия, секретар на Местния ко- 

СКОЮ в Ниш, Ви-митет на 
Д©н
един актив на СКОЮ и дру
ги комунисти този ден излез
наха от нелегалност и заста
наха начело на хилядните де
монстрации в Ниш.

В днешната Душанова ули- 
Ниш демострантите бя

ха поставили три бурета с ка
тран, запалили 
пламъците изгорели символич 
ната „ост Рим — Берлин — 
Токио". Докато оста горяла те 
се хванали в хоро, и с рево
люционни песни изказвали ра

залагаше за отбрана на около Таскович, секретар на Работниците от града и сре- 
а спе-

сткия режим арестува голямо 
число комунисти през есента 
на 1940 година. По този на- 

на война-

опас-страната от фашистката 
ност.

Местният комитет 
Ниш още на 
1940 година публикува нелега
лен афиш, който 
вен към работническата класа 
и останалите доброжелателни 

осъдено

дношколската младеж, 
циално учениците от Педаго
гическото училище и 
ничарите на Пирот първи за
почнаха демонстрациите. Гара
та в Пирот бе окичена с цве
тя и лозунги с които осъж- 

вителството на Цвет- 
Мачек. Лозунгите 

подканваха хората на борба 
против Петата колона и събу
ждаха духа на съпротивление-

на ЮКП в 
13 октомври

желез-чин в навечерието 
та много нишки комунисти секомпрометирания 

режим! Борете се за по-голе- 
по-добри намираха в затвори.

Когато избухнаха големите 
демонстрации на 27 март 1941 
година, в затвора на белград
ската полиция в Главняча се 
намираше нишката група на 
ЮКП.

Все пак възванието на Кра- 
Йовия комитет на ЮКП на
мери широк отзвук в Ниш 
и Югоизточна Сърбия- Чле
новете на ЮКП и СКОЮ из
пълниха своята дължност. Те 
организираха преди 40 годи
ни в Ниш, Пирот, Алексинац, 
Свърлиг, Прокупие, Блаце, Ба- 
бушница, Бела Паланка и дру 
ги места на Нишки 
големи демонстрации на 27 
март 1941 година. Демонстра 
циите продължиха през целия 
ден.

бе отпра- ми надници и за 
условия на работа, за прави
телство на работници и селя
ни, правителство за хляб, мир 
и свобода, правителство обля
гащо се на мощния Съветски 
съюз, правителство на съпро
тива срещу фашисткия завое
вател и отбрана на независи
мостта на Югославия".

ца в
даха прав 

■ кович —хора, в които бе 
„предателското ненародно пра 
вителство на Цветкович — 
Мачек — Корошец" и се тър
си съюз със Съветска Русия,

катрана и

то.
и афишът по-нататък продъл
жава:

„Другари работници, трудо
ва младеж!

В Пирот вече около осем 
.аса градските улици бяха 
пълни с демонстранти. Хора- 

Да та вървяха в дълги колони. 
Чуваха се лозунгите: ,По-до- 

рал Петър Цуковец. Младе- бре война — отколкото дого
вор!", „По-добре гроб — от
колкото роб!", търсили съюз 
с СССР и създаване на ново 
народно правителство. Демон
странтите застанаха пред ка

фенето „Славония", където 
изказаха своето мнение в то-

достта си.
Пред V армейска област в 

демонстри-

Въз основа на посочения 
документ може да констати-

Ниш много хора 
рали. Младежите искали 
се покаже командантът гене-

жите искали оръжие да се 
регион борят срещу окупатора.

Демонстрациите от 27 март 
1941 година бе описал в 
свод дневник ученикът от I 
мъжка гимназия в Ниш Видое 
Раденкович. Той бе пренел в 
своя дневник насторението на

НИШ: ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ 
БЯХА ПЪРВИ

зи изторически ден.средношколската младеж и 
останалите граждани. Този мла ? 
деж не дочака свободата. 
През нощта на 24 май 1944 
година бе заклан от драже- 
вистите в Гаджин Хан.

В Ниш демонстрациите из
бухнаха рано сутринта на 27 
март 1941 година. Вместо да
започне редовната работа, за- За демонстрациите

писа и вестник „Време".
Движението на народните 

маси изказано във великите 
мартовски демонстрации по
каза, че работническата класа 
на Ниш няма нищо общо с Дра 
гиша Цветкович, предателски

БЛАЦЕ: ПРОТИВ ПРЕДА
ТЕЛСТВОТО

в Ниш

В Блаце, малкото градче под 
Ястребац хората излезнаха на 
улиците на 27 март 1941 го

дина да протестират против 
подписване на Тройния дого

вор. Селяните от околните се

ла също така дойдоха за да 
видят действително ли е на

правено предателство. Когато 
се уведомиха в това което 
бяха чули присъединиха се 
към демонстрантите в Блаце.

почнаха революционните въл
нения. От много предприя
тия, ведомства и училища в 
Ниш се отправиха колони де
монстранти към главните ули
ци на града, манифестирайки 
своята привързаност към сво
бода и независимостта. Па
триотичните и антифашистки 
маси на Ниш излезнаха на ули 
ците. Членовете на ЮКП I 
СКОЮ бяха единствените, ко
ито насочваха масите, давай
ки им революционно настрое
ние. „По-добре война, откол
кото споразумение!", По-доб- 
ре гроб, отколкото роб!" и 
други лозунги чуваха се този 
ден на улиците на Ниш. Де-

председетал на правителство
то, който се представлял „ка
то нишлия" мислейки по то- 

и зй' начин, че ще спре демо- 
страциите в Ниш. Ниш отново 
показа своя (червен образ 
какъвто беше и по 
когато

времето 
комунистите победиха 

на изборите през 1920 и 
1921 г. Още в много други 

на Нишки регион бяха орга

низирани демонстрации на 27 
март 1941 година.

места

ЛУЖНИЦА: И СЕЛЯНИТЕ 
ДЕМОНСТРИРАХАмонстрантите искаха скъсва

не на Договора. Последовател 
ни на своите революционни

Големи демострации избух
наха и в Лужница. В Бабушни-На нишките улици рано сутринта на 27 март 1941 (Следва)
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
СЛЕД НАВОДНЕНИЯТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Нашата 
печена от

родна къща 
извора на

с. Горна Лисина 
пиене почти 

нашето семейство

в Водата остави 

пустош
е отда- 
два ки-водата за

лометра. ЦеЛия 
чеше да донася 
ни и

си живот
се мъ-

не1ляг-п.о с далечни,Я извор. Сполетяха 
нахя „ и нещастия. Братята ни Коле и Вене 
6 г Народоосв°бодителната борба 
брат Георги Божаннчев в 
за: „След

вода от
много

Благодарност заги-
а по-стариЯт ни 

предсмъртния си час

намерите “оите брТя""™" АРУГарИ™' ° ^
ка-

на Лошото време в изминалия 
четвъртък и петък предизвика 
огромни щети в Лужнишката 
котловина. Най-големи вреди 
все пак претърпяха селскосто 
ланските производители. На 
повечето от 50 ха обработвае 
ми площи водната стихия ос 
тави пустош, така че сега е 
сериозен въпрос кога водата 
изцяло ще се повлече от об
работваемите площи и да ли 
Ще даде възможност да се 
извърши пролетната сеитба. 
Повърхнините, отделно тези 
от Любераджа до Мезграя, 
които бяха засети, с пшени
ца, напълно са унищожени.

Вследствие лошото време

Лужница с притоците си Мур 
говица, Ябланица и Арджави 
ца до устието си в р. Вла- 
сина отнесе всички мостове. 
Река Мурговица унищожи и 
част от пътя в Радининци и 
засегна няколко къщи. Подо
бен е случаят и с р. Ерма, 
която излезе от коритото си 
и нанесе големи вреди 
селскостопанските производи 
тели в района на Звонци.

Водата вече се завърща в 
речните си корита, но след 
себе си оставя пустош 
вреди; комисията за прецен
ка на вредите ще има доста 
работа.

Така и стана. Марко М. Пейчев, 
позволи да вземем вода от нргпвм ол__

коГо?' Г°Л аНИЗаГТИ На Раб0ГаТа бЯХа Кирлл 3аР; 
ген Г„ ИН°' РаШ° Чипев‘ Лю6ен Чипев и Дра-ган Глигоров от Босилеград АР
на сдружения труд „Слога" 
ха се на

нашият съселянин ни

приятелите и основната организация 
Босилеград. Притеко-в

помощ и много приятели и 
1 и поставиха

роднини, изкопа- 
водопроводните търби 

метра. А Славчо Карданов

ха канала 
жина от 700 
Допроводната 
за оказаната

в дъл- 
направи во- 

инсталация в къщата ни. Благодарим 
помощ.

на

Миланка и Люба Божаннчеви 
Горна Лисина и

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА
ДРУЖЕСТВОТО НА ВОДАЧИТЕ В БОСИЛЕГРАД

За начало —добро Д. Глигориевич

ДИМИТРОВГРАД
Делегатите 

на дружеството на 
и автомеханиците в Босилег- 
радска община тези дни 
веде заседание, на което 
лизира досегашната си 
ност и прие програма за ра
бота през тази година.

на Скупщината пешна дейност 
то в общината, тъй 
не разполага с 
средства, достатъчни за реа
лизация на заплануваните за 

На заседанието бе 
републикан-

на дружество 
като то

спестени 3000 динара.
Основен проблем в рабо

тата на дружеството, както бе 
изтъкнато на заседанието, са 
малките финансови средства 
и липсата на помещение 
работа. В тази насока дружес 
твото очаква помощ от 
Щинската скупщина.

Учредено дружество 

на пчеларите
водачите

материални
про
ана

дей- дачи.
подчертано, че 
ският съюз на водачите про 
явява голям интерес да 
подпомогне работата на дру
жеството.

за

Об

Дружеството на водачите, 
в което членуват над 200 шо 
фьори и автомеханици от об 
Щината се учреди миналата 
година и за това кратко вре
ме не е имало възможност 
да постигне някои по-крупни 
резултати. Скупщината на 
дружеството най-много е ра
ботила- върху укрепването 
на организационните връзки 
и сътрудничеството със Съю 
за на водачите и автомехани 
ците в СР Сърбия- Това е ос 
новната предпоставка за ус

През миналия месец 
Димитровград бе проведено 
учредително събрание на 
пчеларите от общината.

неблагоприятното време при- 
съствуваха около 150 души.

в

Построяването на автосер
виз, откриването на авто-шко 
ла и подобряването положе

нието на водачите и автомеха

В досегашната си дейност, 
дружеството на водачите и 
автомеханиците в Босилеград 
е разглеждало материалното, 
социалното и здравословното 
състояние на своите членове 
и предприемало грижи за по
добрението им.

Инициатива за основаване 
на дружество на пчеларите, 
даде отдела за стопанство и 
финансии към 
скупщина — службата по сел 
ско стопанство.

На събранието бяха покане 
ни над 450 пчелари от цяла

та община, обаче поради

ниците са основни задачи на 
дружеството през настоящата 
година и период.

Общинската

М. Янев !
На учредителното събрание 

беше изнесен доклад за съ

стоянието на пчеларството з 
общината и бяха набелязаниДо края на март 

излиза от печат 

сп. „Мост"

Стопанисването на дружес
твото се е отвивало в знак на 

'стабилизацията, така че са бъдещите задачи на дружес

твото. Също така бе приет и 
Статутът и избрано Председа- 

от 9Отиде си Аца Тодоров телство членове, а за 
пръв председател с едногоди 
шен мандат бе избран Йор
дан Маринков от Димитров
град.

Преди двадесетина дни Ди
митровград твърде трогателно 
се прости от един 
средношколец, спечелил всес
транно симпатиите на млади 
и възрастни. Почина Аца То
доров.

Аца Тодоров беше само на 
осемнадесет години. Една раз 
цъфтяваща се младост нена
дейно поносена. Не само мла 
дост: един всестранен талант, 
прекъснат във възходящата 
линия. Трагичиостта се проя
ви с най-пълната си 
кост.

тяш
младеж,

Шмш Т. Петров■У-

: '■Ш
%■

а*. - ’*4' ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЮРИ
СТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

тъкнаха, че има членове кои 
то небрежно се отнасят, 
присъствуват на заседания и 
не проявяват активност в об 
ществено-политическия живот. 
Затова на заседанието бе взе 
то решение 
тивни членове на сдружение 
то да се осведомят 
партийни организации, с цел 
да обсъдят техната дейност.

У не
Ь.

Очаква са ко пдържатекна 

работа
у-.-..'А' т

Ш -я за всички неак-

жесто- Л
1 ■ технитеКолективното ръководство, работа и отговорност е под 

по-нататъшната демократизация и обобществяване 
рошаване и целокупните отношения в

■ •

&:'ГГТТ~
'Щ

деен
участник в миогобройии сек
ции, обществено-политически
ангажиран, с високо чувство 
за отговорност и съзнателност, 
Аца Тодоров се ползуваше с 
всеобщо уважение сред съуче 
ниците си, преподавателите и 
съгражданите си.

Спортист, литератор, тик за
на политическото 
обществото. То намери силна подкрепа от всички трудещи 
се, в

м. я.обществено-политическите организации, дружества

и сдружения-
Аца Тодоров

емане на други нормативни 
актове, като изпълнителен ор 
ган на сдружението бе избра
но Председателство от 5 чле
на. За пръв председател с 
едногодишен мандат е избран 
Димитър Янев, съдия в 
щинския съд в Босилеград, 
досегашен председател на 
сдружението, а за секретар с 
мандат от две години Гоше 
Митов, общински съдия за 
нарушения-

На заседанието, членовете 
обсъдиха и досегашната дей
ност на сдружението, като из

Съгласно инициативата на
Тито и заключенията 

на Съюза
скоси този 

младеж. И думите 
безсилни да изка- на 

сполетя
семейство, юристите,

него- то колективен орган при

другаря
на Осмия конгрес

синдикатите на Югославия,

Ранната смърт
талантлив
просто са 
жат

<ение наОбщинското сдруж
което действува ка

Об-

загубата, която 
не само неговото

неговото училище,

Почти няма област, в която 
Аца не търееше поле за изя- 

Той активно лишеше, съ
трудничеше с вестници и спи
сания, беше твърде деен ■ 
младежката организация, ■ 
акциите... Не щадеше сили 
39 нищо. Винаги беше сред 
първите — и в ученето, и в 
останалите дейности, и в ра
ботата .,.

Об-
но И 
вото

на Со 
в Боси

щинската конференция 
циалистическия съюз 
леград,
миналата седмица 
взе решение за 
на колективно 
работа и отговорност, 
изменение и допълнение 
устава на сдружението и при

поколение.
младеж 

жив 
с кол

Споменът по този 
обаче вечно що остане 
и ще бъДв жив пример 
ио обич и с каква преданиост 

работи. Защото 
показа с при-

но проведеното през 
заседание

въвеждане
ръководство, 

Следтрябва да се 
Аца приживе 
мера

на
СИ Т ОШВ.
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ху/цтр
— Ще ми дадеш ли утре 

на заем!сто крони 
— Защо ме питаш днес!

ми каз- 
дойдо вчера".

— Понеже винаги 
ваш „защо не

Баща кт»м сина си:
— Какво о това на ръката

ти! конец— Мама ми върза 
да не забравя Д° пусна

в пощенската

Без думипи- („Дикобраз“ — Прага)
смото до леля

Просен кутия-
ли го!— Е, пусна

— Не. Тя забрави да ми го
даде ...

ли е, че ва-— Том, вярно,
фамилия нма един вс- 

своите редици, 
е бил сто-

(По идея на Мирко Биримов)

ПУШТИШ ЛИ ТЕЛЕВИЗОРА! или радиото одма 
чуеш, че кажу да смо у просен теквия и техвия. ■

Отвориш ли вестник и прочетиш пише у просен 
смо тека и тека.

Отидеш ли на конверенцию у предузейе чу- 
йеш дека у просен работимо добре. Я доодим 
рано, Пера малко закъснява, а у просеку доодимо на 
време на работу. Заплатете у просен су ни добре.

Уман човек йе бил тия що йе измислил про
секат у статистикуту.

шата
лик човек в 

— Да, дядо ми 
хилядният 
ма изложба на картофи!

посетител на голя-

по ма-По време на урок 
тематика:

— „Много бикове и крави 
пра- 

изречение,
по- поляната"пасяха по 

вилно ли 
деца!

— Не! Трябва да се каже: 
„Много крави и бикове пася
ха по поляната". Първо дами-

е това
(„ОЯленшпигел“ — Берлин)

те!Детето на бай Перчу завършило Вакултет и 
повилнело да се жени. Бая Перча реши че прайи 
свадбу. Моят син каже ми дека он узима грозну не- 
весту ама с мираз. И тека ка се събере и подели 
грозна невеста, ама убав „Опел-рекорд" излази дека 
синът на Перчу йе узел просечно убаву невесту.

— Бабо, ела да играеш с 
нас! Ще играем на мечки в
зоопарка.

А какво ще правя аз!
бъдеш бабата. • 9— Ти ще 

която през цялото време под 
мечките.

• •
И ние дома ка узнемо просен с унуцити испа- 

да дека сви смо млади а я си влачим седамдесе 
године.

бонбони нахвърля

Онядан у задругуту некой распраяше виц дека 
и васул йедемо у просен сви с месо. А я да ви ка
жем откико мачката однесе шушекицете 
рам месо у васул. Ама у просен кажу дека и я йе- 
дем васул с месо.

Афоризми
не ту-

Ако трябва да говориш за 
онова,
ги по-рано, трябва да се опи- 

кажеш по-добре от

което са казали дру-
Това йе васул по рецепту на статистикуту.

таш да го 
тях. БСЗ *1лудаш Мати- - Будапеща)И тека требе да си признайемо дека доводи- 

мо просечно убазе снайе, йедемо просечно васул с 
месо, просечно смо млади и здрави и моята при- 
каска просечно йе добра, я мислим тека, а вие ако 
мислите другояче, пак у просеку — мислимо също.

ИЗОКРАТ

Никога не се стига до ве
ликото чрез подражение.

Н. ПУСЕН
N. РУДНЧ - Белград

Освен ако вие сте над просекат, па не мисли
те кино мене.

човек, който 
гърло и своя 

е създал нещо
VНито един 

обича своето 
стомах, не
действително прекрасно.

П. СКАРОН
А-4 ✓

За да се удавиш, е доста
тъчно една минута; за да на
правиш нещо удивително, са 
необходими много години.

ХЕЛВЕЦИЙБрп-тстйо
— Н* моето бюро ме мога да търпя 
нерешени проблеми!

л*.'
Да се събират материалите

е лесно, но зданието го из
дига геният.ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
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