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Издател 
ство „Братство" е удо 
стоен с

от
ари 1975 г.

фОрден братст 
*о н единство със сре 
бърен венец за особе 
ни заслуги в областта 

информативната и 
дейност и

на
графическа 
за принос в 
ето на 
единството

развити- 
братството и

между; на- 
народи и наро-Ч СЕПТЕМВРИ шита

дности.

СТАБИЛИЗАЦИЯ -НАВРЕД
заседание, Пр^седателств*^10 Се съвместно
и ПредседаТ^стХе„а СР°г'а Н| СКС
ха актуалните стопанск„!™РбИЯ “Си
ликата и текущата процеси в репуб-
обстановка т/сап Ко^Р"остно политическа

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯНА СЪЮЗА 
ТЕ В НИШ

НА МЕЖДУ 
НА КОМУНИСТИ

Изборите-крупна идейно- 

политкческа задача
ства приеха и конкретни зак 
точения, с които се п-редвиж 
дат мерки по всички основни
насоки на по-нататъшната бор- 

орещу всички видове вра 
контрареволюционна

ба

В Нишки регион днес дествуват 1872 
"*рвич1наи кТааНИЗ!ЦИИ на СК с 63 477 членове, от 
прГаводнтелн Раб°ТНИЦИ и 5379 с“<=н°<=™пансни

— Изборите не бива да бъ 
дат схванати

жеска 
дейност в Косово и по-ши<ро 

норма.-
лизация на обстоятелствата в 
Косово.

Обсъждайки
пански 
ката, двете

актуалните сто 
процеси в релубли.

кс, както и за пълнапроблеми 
нище на трудещите се. В та 
зи насока трябва да се пред 
приемат мерки, с които селе 
ктивно и ефикасно ще се за
пазва жизненото равнище на 
семействата с най-низък до
ход.

на. жизненото рав-

кадров и организационен въ 
прос. Те представляват

п р е д сед ате л ств а като формално,константираха, 
етап . на 
ката 
лизация

изключе в сегашния 
полити

ка икономическа стаби- 
ефек-

тивно и последователно да дей 
ствуват субектите на 
система, от основните 
низации на сдружения 
до органите" на обществено- 
политическите общности, вър 
ху утвърдените акционни на
соки. Стабилизацията 
да се осъществи 
общ*- усилия, разрешаване на 
проблемите в собствената сре

' :;5;,: :: а

чително крупна и сериозна и- 
дейно-политическа

провеждане
задача, изи

екваща щателна подпотовка и 
висока

■най-важно е
степен на идейно-поШ литическо и акционню 

во и мобилност на членовете 
на Съюза

единстнашата
орга-

С изпълняването на тези
на комунистите. О- 

ще повече, че изборите ще 
провеждаме при ооключително

практически задачи ще се по 
стигнат и основните цели на 
стабилизацията: 
на платежния дефицит, пови
шаване на производството и 
нормално обезпечаване 
суровини и възпроизводствени 
материали, стихване на цените 
и намаляване на инфлацията, 
привеждане на всички видове 
потребление в рамките 
реалните възможности на на
шето стопанство у' пр.

ЦК на СКС и неговите ор 
гани още през този месец 
ще проведат конкретни разис 
квания във връзка с настоя
щата икономическа обстанов
ка в републиката и основната 
насока за утвърждаване 
икономическата политика

труд
намаляване

усложнено международно ико 
комическо и политическо поло 
жение — така между другото 
охарактеризира настоящия мо 
мент секретарят на Председа 
телството на Между общинска 
та конференция на Съюза на 
комунистите в Нишки регион 
д-р Живота Жнвковяч.

Изборите в първичните орга 
низации на Съюза на комуни 
стите, които трябва да бъдат 
проведени до края на настоя 
щата година ще бъдат най- 
удобен момент за критически 

. анализ на постигнатите резул 
тати в провеждането на Реше 
нията на Единадесетия кон- 
грес на СЮК и Осмия кон 
грес на СКС. Затова първ>‘ч 
ните организации на СК и об 
Щинските конференции 
трябва отделно внимание да 

(На 3 стр.)

Iможе на ма®
шЩЯ

само чрез
т'-в §Ш

?!да. жв $периода до конгреса на 
Съюза на комунистите е не-

—.обходимо дг се засили 
:.'-л*оетта на субективните си*- 
ли, отделно когато става ду 
ма за разрешаването на ико 
комическите проблеми.

Акционните насоки в осъ-

на

Iак-

Новата строителна база на ,.Градня“

ществяването на икономичес
ката стабилизация за утвър' 
дени със заключенията 
Председателството на СФРЮ, 

Основите

шна
на

1982 година. Председателство- 
ЦК на СКС отделно ще 

обета- ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ НА 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО
ДИМИТРОВГРАД

С трудови вободй

надоговорите за 
Обществения план и

то на
с Об

ществения план на СР Сър
бия и СФРЮ. Това трябва да 
бъде основата на практична

разгледа стопанската 
новка
но и икономическо развитие - 
на САП Косово.

Председателството на ЦК на 
СКС и Председателството на 
СР С7,р6ия изтъкват, че проб 
лемите, пред 
раме, могат да се разрешат. 
За това свидетелствуват и ре 

постигнати досега в

и бъдещото обществе

и конкретна активност във 
всички среди.

Двете Председателства 
делно подчертават значението 
на активностите в

войвода"/ и делегации 
г.рада—побратим Александро 
вац Жупски, не съседните об

(На 4 стр.)

на
от- ще

които се нами-

следките
поЦентралното тържество 

случай В септември — 
на освобождението на Димит 

община от фа 
се състоя

насока:
* Повишаването иа износа 

насоченост
Денязултатите, 

провеждането на 
на икономическа

БАБУШНИЦА I \политиката
стабилизо-

и износвателката 
иа стопанството в нашата ре
публика постоянно и все по 

трябва да бъде в цен- 
виимаиието на всич

0 знак на юбилеяровгрвдека 
шистко иго 
8 септември. В центъра

нациЯ-
заОказвайки подкрепа на до- 

акггу в-
вече 
търа иа 
ки обществени субекти.

култура се проведе тържес- 
ОбЩ!И1нската

сегашната политическа
Съюза на комунисти

Тазгодишното чествуване на 
6 септември — Деня на ос 
вобождонието на Бабуш нишка 
община от фашистко иго ми 
на под знака на чествуване 

на 40-годишнината от въ

стайното и революцията и 37. 
годишното свободно социали 
етическо

събор натвен
останалите организирани 
в Косово, какПо и на органи на 

тическите

и зпълнитолните 
обществено-поли- 

организации, на

скупщина и
изграждане.

В доклада, който по този* От голямо практично з«» 
пение е навреме и цялостно 
да се изпълни планът на есен 
ната сеитба, както и всекидие 
аната 
ааието
производството иа храна.

* Също така, неотложни и 
спешни са задачите в нормал 
иото снабдяване иа пазара и 
редовното задоволяване ха 
всекидневните нужди 
ждаиите.

* Икономисваното на еиер та 
гия трябва да стане задача Съюза 
иа всички трудови хора и налита

всяко домакин- и „а всички 
иа сдруже стаената 

пълно

сили
предприетите

на на 
в САЛ Косово и

мерки от стр а
повод на тържествена сесия 
на Общинската скупщина в 
присъствието на първоборци 
от този край, на родителите 

,|на падналите за свободата и

органи който присъствуваха прежна е
ли бойци от отряД „Момчил то

компетентните
СР Сърбия,

оце- 
значи 

за постелен 
но лолитиче

обстановка

работа върху увелича- двоте Председателства 
и .стабилизацията на ниха, че всичко това

СУРДУЛИЦА

Достойно на празникател но допринесе
на стабилизация 
скю-с и гу ри ости ате 
в Косово която продължавт да 

че врагът не МИРУ

делегации на града-побратим 
Плевля от СР Черна гора, Се 
винце от СР Словения, Оджа 

на нашите народи и народно ци и Бачка паланка от САП 
сти, трудещите се и гражда 
ните отбелязаха с предаване 
на употреба на нови електро 

(На 5 стр.)

Трудещите се и граждани- 
Сурдулишка община до 

дни чествуваха
е сложна и то от Врйводина, съседните общини 

Димитровград, Пирот, Бела па
стойно тези 
Деня на освобождението. Пре 
ди 37 години българската фа
шистко войска е било прину

да напусне града. През

ИВ гра- ва.
необходимостПодчертана е 

от по-широка
на комунистите, 
органи и организации 

субекти на обще
самозащита, при дини, в континуитета но ре- 

ангажиране на трудо- вошоцията, Сурдулишка 
ЛкГГ0 хора и гражданите в щипа постигна завидни резул 
разобличаването на всички тагги. Чествувайки тази година 

контрареволюционна ^ септември — Деня но осоо

дейност на 
оста-

(На 4 стр.)
БОСИЛЕГРАД

Нова детска градина
дена
изтеклите революционни го.

граждгдии, иа 
етво и организация 
и"я труд.

* Сега и ■ предвтояПГИя пв 
иа поли-

■об- Деня на освобождението на Деня на освобождението в
осилепрадска община от ’ фа училищата по един час бе по

шизма 8, септември се про светен на времето от револ
'воде делово и тържествено. цията и освобождението иа

септември бе предадена общината от фешизма.
на употреба електрическата 
Мрежа п Извор и Мусул» , ИА

риод съставна част 
тикате иа икономическа

трябва да. бъД® 1Ят 
политика, коя

еТдби видове На 6

^Във връ»ка с рвзглеждпните 
Председател-

божденюто — в юбилейната 
40 годишнина от въотението

лизация 
кава социална 
то е насочена към текущите

Главно тържество по повод 
(На 5 стр.)въпроси двете



I ПО СВЕТА
ИЗ МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЮК

ИСТИНАТА ЗА ГРАНИЧНИЯ ИНЦИДЕНТ НА ЮГОСЛАВСКО.

Граничарите стреляли в «амоотбрана КАРИЛЬО й БЕРЛИНГУЕР В БЕЛГРАД
пушка, преминали Лука- 

река (Габерска), по к>о- 
ю госл ввско-българ

трябва да се основава върху 
зачитане на приици- 

само-
ненамеса ► отго

По повод съобщението на 
БТА от 4

ска и отношенията между .двете 
Лазар Мойсов и Сан- 

Карильо размениха мне 
връзка с активиос- 

Испаноката

наТези дни, по покана 
Председателството на ЦК на 
СЮК в нашата сирена пробр

секретар

вашка пълното 
пите

българската агенция 
септември във връзка с инци 

югославско-българска

партии,
ти го I 
пия 
гито на

за независимост,ято минава
ската граница и навлезли 
югославска територия- Двама 
от тях хвърлили рибарска мро

в стоятелиост,
аорност иа всяка партия пред 
собствената работническа

Изтъкнато е, че

дента на въвлапаха генералният 
на Испанската комунистически .

ТанЮг е опълномота граница СЮК и
да съобщи следнто: клащен

На 30 август 1981 година в 
16 часа и 50 минути юпослав- дюкато лицето с

жа от югославска територия, 
ловджийска 

намирало край

са и народ.
необходимо да се увеличат 

усилията на всички прогресив
е

та пушка се 
тдх. След призива ма грани- 

застанат,

ско време, между граничните 
257 и 258, на място ви демократични силикамъни

то Гигин камък, стана грами 
инцидент, в който заги

ни
царския патрул да 
«ъоръженото лице свалило лу

с-згашсвета за да се спрат 
ните неблагоприятни глеждуца 
родни процеси, преодолее за 
стоят в разведряването, пре
крати надпреварата 
ръжаването, която 
дък получава нови димензии, 
и да се установи нов иконо
мически порядък.

чен
на един български гражданин. • шката от рамото си и я насо

чило към патрула, който — 
самоотбрана

са намерени
а според действувайки >в

българските — открил огън, ют който пад
дума за Кузман нал, смъртно ранен въоръжени

ят български гражданин. Ос 
таналите двама избягали на 
българска територия- Н,а мя 
стото на събитието останала 
ловджийската пушка, заредена 
с два патрона и с отпуснат 
предпазител. Ранения който 
все още давал знаци на жи 
вот, югославските граничари 
занесли към пътя за Да бъде 
закаран в болница, но той на
скоро издъхнал.

У загиналия не 
никакви документи, 
изявлението на 
органи става 
Петров Антонов.

В посоченото време три не- 
от които 

с ловджий-

въ® въо- 
напосле-

аознати лица, едно 
било въоръжено Във връзка с това отделно 

е подчертана ролята и зна
чението на 
необвързаните в 
сложи и 
вия-

движението на 
настоящ ите 

международни усло-Накратко Среща на Мойсол и Берлингуер

ВСЕСТРАННА РАЗМЯНА НА 
МНЕНИЯ

КП на вътрешен и междунаро 
ден план, възможностите за 
по-нататъшно подобряване из 
сътрудншеството между две 
те партии и актуалната меж 
дународна обстановка.

партия Сантяго Карильо 
генералният секретар на Ита 
лиансюата комунистическа пар 
тия Енрико Берлингуер. Друга 
рите Карильо и Берлингуер, 
в отделни срещи водиха раз 
говори с председателя . на 
Председателството на ЦК на 
СЮК Лазар Мойсов и други 
дейци.

и

ф ИРАКСКО-ИРАНСКОТО 
военно стълкновение, 
зиционния фронт, и занапред 
е в центъра на 
на световната

СъЩия ден към 18 часа и 
40 минути югославските грани 
чни органи излезли на място
то за да (извършат оглед. От' 
българска страна пристигнали 
трима офицери и двама циви 
лнм. По иск на бьлгарехата 
страна огледът да не се из 
върши същия ден поради мра 
ка, направен е договор това 
да стане следващи^ ден. Ком 
петентките югославски органи 
извършили оглед и неонов е р
ЖИМО утвърдили; Чв ИНЦИДвН
тът станал на югославска тери 
тория. На българските органи 
било позволено да фотографи 
рат и скицират мястото 
събитието.-

или по
В сърдечна приятелска 

мосфера, при пълно 
разбирателство, преминаха и 
разговорите между 
Мойсов и Енрико Берлингуер, 
в които участвуваха Алексан 
дър Гърличков, Владо Янжич 
и Борислав Милошевич, и чле 
нът на ЦК на 
КП Романо Леда. Разменени 
са информации за активнос
тите на СЮК и Италианската 
комунистическа партия на вът 
дешен план.

ат- 
взаимновниманието 

общественост. 
НовоюбранияТ премиер на 
Иран Махдави Кани заявил, 
че ' войната с Ирак е основна 
та цел на Иран. Ирак от своя 
страна изтъква за блестящи 
военни победи (които 
принцип Техеран веднага 
опровергава). Съобщава се 
за ‘ нанесени ограмни матери 
ални щети и на двете страни.

Лазар

Разменени са мнения и въз 
връзка с процесите в комуни 
етическото и работническото 
движение в света. Двустранно 
е подчертано становището, че 
сътрудничеството между 
мунистическите и работничес

по Италианската
я

НАДПРЕВАРАТА ВЪВ ВЪОРЪ- 
ЖАВАНЕТО СПЪВА ПРОГРЕСА

КО-

ф САЛВАДОРСКАТА граж 
данска война навлиза в нов 
етап по жестокостта си. Во- 
еннодемохристиянската хун
та, ползваща се с обилна во
енна помощ на САЩ, въпре 
ки набезите срещу въстани 
ците, не успява да сломи 
народната съпротива. Нещо 
повече. Демократичният ре
волюционен фронт и Нацио
нално-освободителният фронт 
„Фарабундо Марти" имат 
днес в света 28 представител 
ства — повече от салвадорско 
то правителство посолства.

ф МЕЖДУГЕРМАНСКИТЕ от 
ношекия се развиват в поло
жителна насока, е оценил 
председателят на Държавния 
съвет на ГДР Ерих Хюнекер.

Договорена е среща с кан 
цлера на ГФР Хелмут Шм|Цдт, 
която трябва да послужи за 
нормализиране на междугер 
манските отношения и намаля 
ване на междублоковата изос 
треност.

ф НА СЪВЕТСКО-ВИЕТНАМ 
СКАТА
равнище съветският дидер Ле 
онид Брежнев и генералният 
секретар на ЦК на КП на 
Виетнам Ле Дуан обвиняват 
Съединените щати и Китай, 
че „се опитват да организи
рат политически и икономичес 
ки бойкот на страните на 
Индокитай". Според оценка 
на двамата държавника, кои 
то имат „пълно единство на 
погледите" — САЩ и Китай 
са отговорни за сложната , об 
становка в света, включител- 
но и за Югоизточна Ази„.

ките партии и всички прогре 
сивни сили в борбата за об

ществени преобразования 
развитието

В атмосфера на приятел- 
и пълно взаимно разби 

лелство, с които се отличават

ство Енрико Берлингуер обшир 
но обоснова становищата 
възгледите на ИКП 
ните 
ската 
ковка в 
сов говори 
на Съюза

на и
ина социализма

по актуал 
въпроси на исономичеПо повод инцидента на 31

ПРЪВ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА 
ГДАНСК

август се състояло заседание 
на Районната смесена ю госл а 
вско-българска комисия 
следване на гранични инци ден 
ти. Понеже

и политическата обста- 
Италия. Лазар Мой- 

за действуването 
на югославските ко 

мунисти в осъществяването на

за из „СОЛИДАРНОСТ"" В

не е постигнато
съгласие за обстоятелствата, 
при които станал инцидентът, 
югославската страна, съгласно 
член 9 ЛО-АМШ ВКЛЮЧВАНЕ 

В ПРЕОЛОЛЯВЛНЕТО 

НА КРИЗАТА

политиката за стопанска стаби 
лизация, по въпросите за по- 

развитие на сиете 
мата на социалистическото са 
моуправление и във връзка с 
подготовките на 12 конгрес на 
СЮК.

в споразумението за 
начина на изследване и раз ре 
шаване на

нататъшно

гранични наруше 
ния, станали на югославско- 
българската граница, 
жила

предло 
бъде

отправен на обсъждане в Цен 
т,рал1ната смесена 
мисия- българската

•случаят да

Също така,гранична ко 
страна не

стана дума за 
възможностите и необходимо 
стта от понататъшно задълбо

се съгласила с това, отказала 
и напу Очаква се най-важните документи 

усгавът и програмата — да бЪдат 
от работата на конгреса, 
ври.

да подпише протокола 
скала

на тази организация —■ 
приети във втората част 

септем

чаване на съпрудни чеството 
между СЮК и Италианската 
КП.

заседанието.
която ще започне на 25

Съжалявайки 
българския 
Петров Антонов,

•за смъртта на *В Гданск, където преди ед 
на година се роди синдикатът 
„Солидарност"", започна пър 
вият конгрес на тази органи 
ция, който ще работи двукра
ТНО.

гражданин Кузман махне лидерството, а 
тенцията за приемане 
шен>ия да не. се 
тесен к|ръг хора 
личност.

среща на най-високо компе- 
на ре 

предостави на

налага се да 
•се константира, че изнесените
факти недвусмислено 
ват, че тримата български гра 
ждани с държанието си пре

или на еднапоказ-

Когато става 
шното устройство ,на организа 
цията от много бройните забе 
тежки, отнасящи се до проек 
та на устава, могат да се 
делят два най-важни въпроса: 
първо, кой и как ще 
ди със оиндиката и второ, как 
ще бъде учредена и формира 
на организацията, 
се искове с устава да се пре

дума за вътре , С олид а рност " " е

.да се включи
длъжна

• Д и зейнаха инцидент на югосла 
века

по-активно в
процеса на 
та и

територия- Следователно, 
напълно произволни

излизане от криза 
реформа,провеждане на 

поддържайки
и не осно 

вателии са доводите на БТА
от-

самоуправител
нюто движение, и да стане фа
*™Р на стайилаиаацията на об 
отал ое ката

обстоятелствата,за ръковопри които 
■инцидентът и за посгтъ 
на югославските грани

•станал
в Полша. Станови

щата във връзка 
он ен иск все

пките с този акци 
още не са

Изразяват
чни органи. съглаоувани.
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Крупна ндейно-полнти- 

задача
20 ГОДИНИ

от БЕЛГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ |4)

НЕОБВЪРЗВАНЕТО, СИЛА 

ТЛАСКАЩА НАПРЕД
ческа

1°Т 1 стр.|
• .десни кръгове" и

Г*с.иа *при на.
ОТДОЛ

обърнат и на 
пен на

о постегната сте 
идейно-п олети ческо 

издигана в собствените среди 
на разви-тает.о ,на социалиста 
ческо то самоуправление 
щеста ено.и кономи.ческите

Срещата в Кайро 
на великите 
разходите за
опасността от ядреното оръ- 
жие и от съществуването на 
блоковете. При

МИв1АТАГЬК ДА СЕ А«ИР- 
Гито ,ИлНИ4ИАТИВАТА на др. 
тито ЗА КОЛЕКТИВНА РАБО
ТА и ОТГОВОРНОСТ

апелира 
сили да намалят 
военни цели, на

ни изпитания, °т които няма 
да бъдат пощадени и неюбвър 
заните. Великите

В течение на тридневното 
заседание доминират три ос 

не- новни теми: разглеждане на 
кризисните огнища в съвреме

и об
ОгТНО

П'0(Д черта Жив кови ч.

оили
зачитаха принципите на необ 
вързаните страни за ненаме 

във вътрешни 
на други и за- зачитане на на 
ционалния суверенитет. Поло 
жението в южната част на А 
Фрика бе заприжващо. Откри 
то се манифестираха тенден-

шения
нн-ия свят, деколонизация и 

расовата дис
криминация - и апартейда и
окончателно

това е изтък 
нато, че съществуването 
кривенето на военни бази на 
великите сили

работи борба противсаИзборите 
нистите 
мент и за

ЗА ПОСТОЯННО УКРЕПВАНЕ 
НА КАДРОВАТА БАЗА

в Съюза на кому 
също са удобен

И .от
МО- създаване на у- 

словия за ускорено икономи 
ческо развитие на неразвити
те. На срещата са пр*ети: Де 
кларацид за мир, независи
мост, развитие, сътрудничест 
тво и демократизация на меЖ 
ду.народните отношения, Дек 
ларация за необвързване й 
икономически прогрес и 14 ре 
золюции.

още по-пълна изя 
■а на инициативата 
то за колективна работа, ре
шаване и 

Тази

на чужди тери 
съгласие наторни, без 

страни, е грубо 
суверенитета на

Едни от въпросите; 
ще залегне в центъра

предизборната и
изборната дейност в 
на комунистите е и

на др. ТиКОЙТО

на вни

тези
нарушаване

отговорност, 
инициатива, която всъ 

щност представлява 
критика на известни слабости 
в досегашното осъществяване 
на кадровата политика във връ 
зка с прилагането 
па на

мамието ма тези страни и 
закана на мира. Изявано 
собено

ции на агресивност и експан 
зиюнизъм към нов освободен и 

африкански страни. Необ
вързаните страни 
жа и Южен Виетнам —

е о-Съюза
усилие за зачитане су

веренитета, за общо и 
но разоръжаване и за 
ване на

теедин видосъществ 
яване-гю на кадровата пот. ти
ка и идейното и

Камбодцялост 
ползу

ядрената енергия за 
цели. Бе 

особено от страна ма Тито, и

стана
ха полесражения, предизвика 
ни от
САЩ искаше

оргамизацио
нмо действуване на първични 
(те организации на СК

мирни потърсено, чуждестранна намеса, 
да заличи Вие

на принци 
ротация и мзменяемост 

на кадрите —• трябва да полу 
чи пълен размах и приложе 
ние. Пълното й прилагане в 
дело е предусловие за пре 
махване на посочените слабо-

като
и деи+ю-политическа 

И покрай

Призив за действие
тнам от географическата кар Успехът на срещата е в 
та. Израел през 1967 година

водеща 
екла. 
забележителни

извършено кодифициране на 
принципите на мирното съвмепостигнатите

голямото единство и в кон- 
- структивния подход към раз 

личните проблеми. Особено 
бяха подчертани правото на 
свобода, самоопределение и 
независимост на народите, за

резултати
досегашната дейност.

в
все пак

в някюи среди в региона е и- 
мало случаи на недостатъчна 
активност на първичните 
низацни на Съюза на I 
спите. Имало е явления 
пасивно, „маблюдателско"" от

сти.
И от укрепването на класо 

во-социалната структура на 
първичните 
голяма степен зависи дали СК 
Ще действува съгласно пра
вата и автентичните интереси 
на работническата класа.

Днес в Нишки регион съще 
ствуват 1872 първични органи 
зации, с 63477 членове. От тях 
19 689 или 32% са работници, 
а 5 379, или 8,7% са селскосто 
лански производители. В пери 
ода от Осмия конгрес на СКС 
до днес са приети 9 022 младе 
жи и . девойки като по този 
начин значително са подмла 
дени редовете на Съюза на 
комунистите. Но я-вно е, че и 
занапред трябва да продължа 
ва тенденцията на подобрение 

на класово —

орга
комуни суверенитета и теричитане

нормалната цялост, правото на 
страните 
ват за: пътищата на своето въ

на организации до
свободно да реша

ношение към задачите и про
6лем*те, с които се бори на
шето общество, на 
чна диференциация и

трешнополитмчеоко, 
ческо

икономи 
и културно развитие.

„През миналата година по
недостатъ 

липса
на самокритика.

Посочено беше, че 
регион има широка 
Основа, афирмираки и способ 
ни кадри, които могат да изне 
сат на плещите си всички за
дачи, които им се възложат. 
Остро беше порицан тезисът, 
който може тук-таме да се 
чуе, „че нямало достатъчно ка 
дри". Този неприемлив тезис 
е рожба на сектантско отноше 
ние към хората, засей дете лст 
вували своята

вече от двесте милиарда до
лара са изразходвани за въо - 
ръжаване. Само десет на сто 
от тези средства би били до 

мо-

Нишки
кадрова

статъчни в настоящия 
мент да се покрият нуждите 
на развив|ащите се страни от 
чуждестранни средства на фи
нансиране. Във всеки случай 
е необходим решителен за 
вой в международните иконо 
мически отношения и еътру 
дничеството, а особено в по 
литиката на развитите страни. 
Нужно е тези страни да прие 
мат тази нова политика на 
развитието и да дадат прмн 
ос в нейното осъществяване 
...„ — подчерта Тмто на оре

Участниците в Ш конференция на необвързаните в Лусака
съществуване.

Една от забележителните о- 
собености на 47-те страни бе 
борбата против колониализма.
Те силно се застъпи-*а за ан 
гажнране на цялото човечес
тво за освобождаване на есе

сттно
започна агресия на ОАР и 
други арабски страни, а 1968 
год. военни части на Варшав 
ския договор направиха интер 
венци я в Чехословакия. Избу 
хна конфликт между Индия и 
Пакистан и т.н. Развиващите 
се и току-що освободени стра 
ни се срещаха с твърде изо 
отрени икономически пробле
ми. Общо взето, световната 
обстановка 
търси изход, да се действува.

■и укрепване 
социалната база на СК, която 
в някои от 15-те общини в ре 
тона е неблагоприятна.

активност с де

ла.

В настоящия обществеко-ло 
на отго В периода до провеждането 

на изборите, беше изтъкнато 
на заседанието, ще трябва да 

дей
на СК

оптически момент
постове в Съюза на ко 

бъдат 
най-

■орни
мунмггите трябва да 
избрани най-отдадени и 
способни кадри, последовател

щата.
Срещата даде отговор на 

всички, «онт-о твърдеха, че не 
обвързаността • е вече надми 
ната. Оптимизмът на онези,

още завиоимите страни 
колониализма, 
ма и империализма, 
бяха подчертани и усилията 
за получаване 
всички народи на икономи че 
ски прогрес.

от
неокол-ониализ

В Кайро
оживенасе разгърне 

пост на организациите 
за действуване на практика, 

постоянно изостряне лич 
колективна отговорност

стабилизация- на правото нани борци за 
По <~ъщото време ще трябва

при 
ната и

налагаше да се които винаги вярваха е нео 
бвързването се осъществи. 
Онези, пък които се съм«я 
ваха в движението — млъкна 
ха. Бе изтъкната необходимо 
стта от укрепване на ролята 
на ООН. Подчертана бе роля 
,та на борбата против колони 
ализма и расизма. Срещата 
показа, че необвързан*те за 
читат принципносгта, ню не 
и -ония, които за временни

да се предприемат енергични 
опит ка

при изпълнението на задачи-
срещата в Кайро на 

стават шест години -на светов
След Мирът е нашата цел

През 1966 год. е Делхи се 
срещат Тито, Насър и Индкра 
Ганди. Две години по-късно 
Тито посещава повече азрат 
ски и няколко 
страни и дава идея за свиква 
не на Третата среща. Подгот 
витално заседание за тази сре 
ща -се проведе в Белград през 
юли 1969. Огромен е прино 
сът и личното ангажиране на^ 
Тито в подготовките, свързани 
с посещението му на някои 
африкански страни през днуа 
ри и февруари на 1970 год.

мерки срещу всеки 
дровата политика да се води

те.
Матея Андонов

ОБСЛЕДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТАТЯЛО ЗАПРИЗИВ НА КООРДИНАЦИОННОТО 
СТАЯОВКА В НИШКИ РЕГИОН африкански

Икономии вместо принудителен мрак
и лични ентереси са готови да 
нанесат

6 до 7 милиона киловатчаса 
15 на сто от необходими 

те количества —- налага навре 
ме да се предприемат мер- 

обезпечат доста-

на собстрадания 
стаения си народ. Затова в Лу 
сака не бяха приети предете 
вители на Лон Половия

в Камбожда, а оевюбо

въвежда
на еденего 1ЕЕГЬ» с 4*4

показва, че Лерктгге -дланите ефекти.
електроенергия не да®

ИЛИ

ре
♦си, за да се 
тъч ни
те стопански и жизнени нуж- 

зимния период. В

жим
дителн-ото движение със Ой аколичества за осноони-

нук начело получи пълна под 
крепа. Пълна подкрепа полу 
чи и Ю жн ов метнем ек от о вре 
менно революционно правитвл 
отво, а бдха осъдени военни 
те интервенции на САЩ, Из 
раел и външната нтмеса в юж 
ата част на Афр*ка. Успехът 
на срещата е и в решимостта 
на всички участнички след са 
мита да се премине от реше 
ния «а дела, към конкретни

Третата среща на ^необвърза 
ни те
8 до 10

ди през 
тази насока се подчертава не 
обходимостта от

за максимално икономи

страни се проведе от 
септември

е снабдя 
ток.

кризи
веието с електрически 

В Ни информация™ 
предприетите

меролр«Я™*
ефекти,

намали с

1970 
палатата 

в Лусака е ко 
ято преди пет подини и поло 
вина бе провъзгласена незави 
аимостта на Замбия- На сре 
щата учестеуваха 54 пълнопра 
вни членове, 9 страни прюъ 
ствуваха като наблюдатели, а 
като гости представители 
повечето освободителни движе 
ния от Африка. Срещата се 
проведе под един общ знаме 
матал! „Мирът о нашата цел",

енергичнаВТели дни Координационно^ 
ма електро- година 

„Мулунгуши ",
все посочва, че 

15 август
акциятяло за следене 

енергийната обстановка 
шии регион отправи ииформа 
ция до регионалните органи

Съюза иа яамуиис- 
съюа»

електроенергията.оване на 
Единствено с домакинско из 

самоо праничаз ан е
след 
не дадоха «в 

вмес разходване, 
и съзнателно 
потребителите могат де 
избегнат принудителните огра
ничения и останалите прину
дителни мерки в рамките на 
Петел на рестрикцията, който

относно
отношение налените 10 на сто,зации «а

то Да с®

по-нататъшно Ув®

. сема електричес- 
с тен-

тнте, Социалистическия 
Съюза на синдикатите, регио 

и общинските скул- 
призовават

кия
ден ции за 
71ИЧ»ввИв'

Фактът*

иалната
щики, е която се 
тези организации да разло
жат широка дългосрочна ак 

на елек

на
акции.по-нататък сече и

«ле ктроенврпийнат»
, сР Сърбия

__ иедостигат от

започна на 3 септември. (Следва|
Васко Божилов

влоша*"
обстановка

Се покрай**ннит«

Ция за икономневане

троен ергия с Аа

Подготви:К. Г.

СТРАНИЦА 3
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ПШ НА ШЛЕПТИТО КАЗА...
ДА СЕ ДЕЙСТВУВА ВСРЕД! МАСИТЕ

ай не само, че не ш® може да изпълнява своята 
обществена роля и да преминава от думи нъм де
ла, но със застарелия си начин на работа може да 
стане спирачка в развитието на самоуправлението 
и демокрацията. Заедно с трудовите хора до се 
приемат решения и да се решават проблемите 
там, нъдето се явяват, да се помага в практическа 
та формулировка на техните мнения предложения, 
да се пренасят от предприятията и учрежденията 
до общинцта и върху терена на нейния обществе 
но-политически живот, да съгласуват, да се участ
вува в изграждането на политиката на Съюза на 
комунистите — това от комунистите изисква пове 
че знания и самостоятелност.

(Из речта пред XX конференция на СК в 
Загреб, 20 март 1968 година)

в койтоВелико Боииици,
13 000 000 дииярл.(От 1 стр.) във

Са °ПОЖ°Ко«ун.лац" за произ 
глинени изделия^ 

157 000 000

се
Гаджин хан, Цьрна тра

др .изнесе председателят
|Ста

ИЗНОСОНИ 
КОИТО- то

цех налаика, 
00 и водстпо на 

в който са вложени
заключителна фяна Общинската скупщина

Илич, бяха динара, а в 
зо о и изграждането

хотел-ресторант в
който обект са

нимир
хубавите резултати 
зи край е .постигнал през из 

почти чет» ри досети

Ш ио-
Звои

вия
ска баня, затеклите 57 000 000 динаизразходванилетия.

Говорейки за значението на 
Народ ©освободители ат а борба 
и революцията, в която и на- 

въстаническа Лу

ря*
Преди

положен
на новата сграда 
колор", за който обект ще 

80 000 000 ди

иа „Текстил
селението от
жиицо участвува рамо до ра 
мо с останалите наши братски 

Илич из
се изразходват 
нара. Построени са и 
метра от пътя Стрслъц —

3 кило•народи и народности, 
тъкна, че лужничани и днес и Мо

Люсуровац, в строеж е пътят 
бераджа — Цървсиа ябука, а 
в гр. Бабушница е в строеж 
1 000 метра 
заключителна фаза е изграж

както вчера ще знаят 
свидните жертви,

утре,
да ценят 
с които нашата страна извюю 

свободата си, като изтъ'
ЗА ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕ СПОРЕД ТРУДА Станимир Илич

в аПринципът за възнаграждавано според труда, 
който постави Маркс, се отнася не само за отдел
ни лица, но и за цели групи, за целокупното наше 
производство, за всички производители. При нас 
не винаги се държеше сметна за това. Имаше 
един период ногато не можеше да се гледа на то
ва ной край колко дава, защото се знаеше, че 
няма навсякъде навици, кадри или нещо друго, па 
трябваше да се дава. Разбира

Вкови улици.никакви опити за комнп, че
щунстване с тези жертви, ка 
къато беше неотдавнашният о

стеото — парична награда от 
10 000 динара получи Драгутин 
Пейчич, селскостопански прои 
изводител от 
вац.

д.жето и модернизирането иа 
лътя Пирот — Блбушница., а 

се още редица кому

контрареволюц конни 
сили на Косово, .подпомогнат 
от врагове от чужбина, не ще 
успеят. Напротив, 
той, това позори о 
ство 
добивки 
свободителна борба и револ

пит на село Д. Стриже
строят 
нално-битечм обекти.подчерта

посегател Награди от по 6 000 динара 
висококвалифицирасе, че развитите ре

публики безпрекосновно и без каквото и да е роп 
таене даваха на неразвитите. Това обаче доста про 
дължи и ние вече трябва да настоим, че всеки 
да допринася на обществото според максимални
те си възможности. Иначе хората ще се разоча
роват и ще загубят интерес повече да произвеж
дат и в онези райони, нъдето производителността 
на труда е по-голяма, а може да се стигне и до 
различни видове на национална нетърпимост.

Трябва да кажа, че всички отрицателни прояви 
в областта на националните отношения имат своя 
икономичесна основа. Хората не са склонни 
някакво абстрактно единство, основавщо се 
ху лозунги, но искат истинско единство във
кидневната практика, следователно как 1------
си да съгласуваме и развиваме икономиката.

(От разговора със стопансни ~ 
във Вараждин, 7 II 1965 година)

получихавърху най-светлите при 
ют ‘нашата Народоо работиик-багеристНА НАЙ-ЗАСЛУЖИЛИТЕ 

СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ
НИ*Г
„Комуналац" Томислав Чирич
и селскостолансю- я7 лроизво 
дител Радисаз Джорджевич.

юция ни дава ио-голЯм тла
сък към още по-тЯсно сплотя 
ване

И тази година, по случай 
празника на свободата бяха 
присъдени традиционните сеп 
темврийски награди и призна 
ния на отделни л> ца и трудо 
ви организации за забележите 
лни' резултати в социалисти 

изграждане.

на нашите редици 
към още по-верен и по-твърд 
вървеж по пътя, начертан от 
другаря Тито.

и
ПОХВАЛНИ ГРАМОТИ полу 

чиха: Любомир Йованович от 
Бабушница, Чедомир Маряно 
вич, преподавател в с. Стре 
лъч, Светомир Петрович, ра 
ботник в ООСТ „Таламбас", 
Милозанка Милошевич, рабо 
тничка в „Лисца" и Сърбислав 
Пейчич от с. Радошевац за ор 
гаяизационна дейност в кому 
нално-битово изграждане на 
селото.

Говорейки за 
постигнати в 
година, Илич посочи 
стигнати крупни резултати.

До края на годината трябва 
да бъде пуснат в строя нови 
Ят 4®* на ООСТ „Балкан"

резултатите, 
тази юбилейна 

се са покъм
Вър
все-

ческото

помежду За хубави резултати в сел 
скостопанското производство, 
предимно в млекопроизвод-

представители

ДИПЛОМИ СЪС ЗНАЧКИ 
получиха: Местната общност 
в с. Масуровац, Душан Ристич, 
директор на оснозно .училище 
„Иво Лола Рибар" е Бабушни 
ца, Станислаз Панчич, техниче 

директор в .Комуналац", 
Б Милое Славкович работник 
I „Лужница", Сава Джорджевич, 
I селскостопански

ДИМИТРОВГРАД

С ТРУДОВ! ПОБЕДИ 1 •

• • •'.
(От 1 стр.)

щини Пирот, Бабушница, Бе 
ла паланка, Гаджин хан, пред 
ставители на Нишки 
Марко Шп и ри ч,

тие на Димитровградска об
щина, Борисов 
гото подчерта, че

и производителността на тру
да — от 19%>, както е надми 
нала планирания растеж 
13,2 процента.
НАГРАДИ НА НАЙ-ЗАСЛУЖИ 
ЛИТЕ

И тази година по

Г- V' -- $между дру- 
през изтек

скиУот врегион, лия период са постигнати за 
бележителнипочетен гра 

Димитровград и 
гости.

резултати. Та? 
ка например, през изтеклия 
средносрочен план

жданин на 
множество

Доклад за 37 
свободно 

развитие

производител 
от Горни Стрижевац, Божидар 
Станкович от Студена.

обществе поводгодини на 
социалистическо

ното производство в община 
• а е имало ръст от 18 
цента, с 2,5 пъти повече 
ръста в СР Сърбия; чистият 
доход е растял годишно със 
17,2%, а доходът с 19%. Зна 
чителен

деня на освобождението бя
ха присъдени СЕПТЕМВРИЙ- 

от СКИ НАГРАДИ.
про-изнесе

телят на Общинската 
щина Борис Борисов.

Спирайки се върху общес 
твено-икомомическото

председа- 
скуп- Най^високо ЕМБЛЕМИ

общност в с. Раков 
ца Игнятович, служител 
Рад.мйло Маринкович

получиха: местна 
дол, Нови 

в ОС, 
от заво

емблема на гр.признание
Димитровград получиха:

. делението на ЮНА на Радо
мир Вуйошевич —

по

разви- растеж е отбелязала за извън
редни успехи в организиране 

% на всенародната .отбрана и об
■ У'?г

....... - .
• ;:уу/,уу- —

„Тигър" в Пирот и Ста 
.ни мир Илич, председател на 
Общинската

р: I ■•шV
^ ществената самозащита, 

Щинският щаб по
защита в Димитровград, 

гостил не-.царската трудова 
ганизация „Балкан" в Димит
ровград, Венко Димитров от 
Ниш, Дамянка Георгиева, ра 
ботничка в Общинския смн|ди 
кален съввт в Димитровград. 
Дипломи получиха: Общност
та но застраховка „Дунав" 
Пирот, младежката 
ция в с. Желюша, 
художественото дружестао

об-
скупщина в Бабуграждан-

шница.ска

■#- т ор-
От тържествената 

Общинската
сеоия на

беше
*5!й

Борис Борисов скупщина
Ща п.олзваема 
25 000

площ от над 
квадратни метра, 

рамките н.а

изпратена приветствена 
прама до

теле- 
Председателств ата 

на СЮК, а® ШИШ~ - : .И
В честву.ване1То 

на Деня на оевюбожд ени ето 
септември в Центъра 

©рганиза ,на култура беше открита из- 
културно- ложба на

|на СФРЮ и ЦК
на 6 след това ку л тур но-худ ожест 

сеното дружество „Младост" 
.изпълни културно-забавна

щ в• 1 •• . -Ш

Шй художници от Ди- 
уитровпрадска общи,на: Сво 

с. I син дол, Живюин Стг-.нисав бодан Сотиров, Методи Пет- 
левич от гр. Ниш, Методи !> ров, Никола Денко® Дими- 
оргиев, Радован Пешич и Пе. ТЪ'Р Илиевшя т&ъъа —

В СЪЩИЯ ден, ло тържес- стрелба за купата на пред- 
начИ1«.беше предадена, седателя, на Общинската скуп.........** «:жа,,пРГиая"ст= д-р-ф.«.

■ про 
положен 
на заги 

в центъра на
към основния 

център беше 
и пре 

нов моде

в
грама. Сетне 'беше

Т ~ 1 венец на паметника 
;налите бойции др-т т

**; 4 а
лен

открита музейна сбирка 
даден ,на употреба

Жилищен блок в Димитровград ,рен ученически стол.
Т. П.

М. АндоновСТРАНИЦА 4
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БОСИЛЕГРАД

НОВД ДЕТСКА ГРАДИНА
(От 1 стр.)

СУРДУЛИЦА

Достойно на празника“Цидта на КоООВ10 
зиранетю 
тази

'и сгабили 
на обстановката 

покрайнина.

празника се проведе на 8 |От 1 стр.|
ланските организации, както 
и онова, което всекидневно 
се постига в извънстопански- 
те дейности) образованието, 
културата, детската защита и 
пр.).

септември пред сградата, в 
която сега се намира Отдела 

а в ко

в днес е от голямо значение, 
каза Александър Митрович, 
председател на Председател
ството на Стопанската камара 
на СР Сърбия, на митинга, 
който се проведе на Власина, 
на 5 септември, по повод пре 
даването на употреба на ов- 
цефермата. Той отделно под 
черта значението на проекта 
„Морава II" за развитието на 
Южноморавски регион, с ог 
лед на условията, обезпечени 
те средства и резултатите, 
които се очакват от него в 
развитието на селското сто 
панотво в тази част на наша

та страна. По символичен на 
чин той пресече лентата, с

наша
По повод п,раз„1Ика 

къдетю
проводи, улици, 
чии, стопански обекти, 
и с полагане 
мТ»к за нови 

Делегатите на

здравни стан 
както 

на основен ка 
цехове.

на сгра 
през 1944/45 го 

настанен Бооилег 
партизански

по вътрешните работи, 
ято през 1944/45 
бил нес-танен Бооиле

дата 
Дина бегодина е

рад 
отРяд, 
на СУ

СЮ-.1ЯТградският
. М'Н(0

населе

лартизански отряд. Пред 
поброймите посетители:

председател 
БНОР

Общинската 
скупщина и изпълнителните ор 
гани на обоцеотвено-пюлитиче

ят на ОО 
Славе Божило

възпоменателна г 
СТВОФО продължи с
иултурно-художествена 
прама, подготвена
т-е от

ПОЛОЖЕНИ ОСНОВНИ КАМЪ 
НИ НА НОВИ ОБЕКТИ

В ютюри 
плоча. Търже 

подбрана

нието, учениците, трудещите 
се,^ младежта, граничарите и 
бойците реч във

ските организации на търже 
ствено събрание на 4 
тември, по случай 
присъотвуваха 1-1 при промови 
ране на книгата „ТЕ ПАДНА 
ХА ЗА СВОБОДАТА" от ге- 
нерал-майор 
евич, за която говори Гради- 
мир Миленкович, 
на ОО на СУБНОР, кюйто и 
издаде книгата.

Събранието започна

връзка с у- 
частието «а 'населението от Бо 
силепрадска

В Бело поле по тържествен 
Й. Петрович, председател на 
ОС в Сурдулица, положи осно 
внен камък на бъдещия цех 
в състава на ООСТ „Кощана" 
0 Сурдулица, а М(-рко Дими 
триев-ич, директор на „Коща- 
на" от Враня говори за пер 
спективите >на тази обувна фа
брика.

сеп-про- 
от ученици 

училище в Бо 
фолклорната

празника
община в НОБ основното

оилеград и 
на Средношк 

На 8

и следвоенното 
не произнесе

изграждане 
Симеон Гри 

поров, председател на Общин 
конференция на СКС 

в Босилеград. Той 
годишнината от 
ето на южната

група
олския център, 

септември бе 
на на употреба и 
ска градинка в 
за чието

Йован Манаси
предадеската

нова дет- 
Босилеград, 

и обору 
са изразходвани 2569 

хилЯДи динара. На 
този

председателизтъкна, 37 
оовобождени изграждане

дванечаст на Сър- 
ЬиЯ се съвпада с юбилейната 

движението

с изпъл
нение на химна от ученицитевечерта на 

прожектиран 
за южната

20 годишнина от 
на необвързаните 
което един

ден бе 
филмът „Двубой 
Жп линия".

на основно училище 
ван Йованович—Змай" и пи

„ Мо
стрени, за

от инициаторите 
и последователните борци до 
края на живота бе 
Тито. Григоров

онерски привет.

ВИСОКА Е ЦЕНАТА НА 
СВОБОДАТА 

Доклад на 
събрание изнесе Йован Пет- 
рович, председател на 
щинската скупщина, 
изтъкна, че от Сурдулишка 
община навред по страната 
ни, в борбата за свобода са 
взели участие около 3 000 ду 
ши, а паднали са 219 бой
ци, от които 20 първоборци, 
32 членове на ЮКП, 87 чле 
нове на СКОЮ, 18 жени. Ви 
сока е цената на свободата, 
каза той, и затуй ревностно 
я пазим, и народът е армия, 
който е готов да пази пости
гнатото. Говорейки за пости
гнатите резултати във всички 
области на живота и 
Петрович подчерта, че 
гнатото е солидна основа за 
още по-големи успехи. Зато
ва е и амбициозна новата сре 
дносрочна програма 
година. През този период в 
Сурдулишка община ще бъдат 
вложени над 400 милиарда ди 
нара, а броят на заетите ще 
бъде увеличен с над 3 000 
души. Той отделно изтъкна и 
резултатите ,постигнати в сто

Освен обществено-политиче
ските 
общината

и стопански дейци отдругарят 
говори и за на тържеството при 

съствуваха и Сима Йованович, 
председател на МОК на ССТН 
в Лескозац, Богдан

тържественотос амоупр а в ит е лното 
ческо
и общината, в

социалисти 
страната 

която днес са
развитие на

Об-
Тривун-

член на Председателство 
то на Между общинския 
д»-кален съвет и Милутин Ри 
стич, секретар на СУБНОР 
Южноморавски регион. М. Я.

който1ИЧ,
над 1300 работници, 

°ще двойно повече 
трешността на страната, 
и за опитите на контраревол

заети а
синвъв въ- 

както
в

ДИМИТРОВГРАД

Наскоро още един 
нов ебект

говори на митинга на Власина
Продължава изграждането на сградата в 

която след около десетина месеца ще бъдат нас
танени около 120 деца, които в момента обитават 
в малката детска градинка ,,8' септември", която 
не е в състояние да побере всички деца в града.

Стойността на бъдещата детска градинка 
възлиза на 17 милиона динара, а 90% от средства
та е обезпечила самоуправителната общност на ин 
тересите по пряка детска защита. Както ни осведо 
миха строителите по време на посещението на 
строителната площадка, обектът ще бъде преда
ден на употреба в предвидения срок.

Работничката Оливера Джор 
джевич от ООСТ „Пели сеп 
тември" от състава не СООСТ 
„Цървена застава" в Крагуе- 
вац, означи началото на реа 
лизиракело на програмата от 
системи за миене на предни 
те стъкла и чистачи на задни 
стъкла. За резултатите 
ООСТ „Пети септември" го
вори Стамен Янкович, дирек 
тор на същата.

Производството на

труда,
пости

което означи обекта за от
крит. От митинга беше изпра
тено поздравително писмо до

СФРЮПредседателствата на 
и на ЦК на СЮК.

до 1985 По случай празника предсе 
дателят на Общинската скуп- 

на 7 душена връчи отличия
от общината, с коилр ги 

е удостоило Председателство
то на СФРЮ. Покрай това 

ПЕТОСЕПТЕМ

на ши

бЯха връчени и 
ВРИЙСКИ ПОВЕЛИ на Драганхрана

Джулафич, ген. директор на 
„Галеника "в Белград: СОСТ 
„Галеника" Белград и СОСТ 
„Цървена застава" в Крагуе

сили и личната и колективна безотговорност излязоха на 
лице. Сега вече тези последици не нарушиха само и 
така неразвитите самоуправителни отношения, но се за 
каниха в таза организация да внесат и неприемчиви форми 
на поведение. Именно, кулминацията на всичко това 
станала на 3 т.м. когато около 50 работнина, роботещи на 
няколко обекти в Босилеград са дошли да потърсят от
говор от отговорните в организацията, защо не им се 
изплаща личният доход за месец юли. Едвам тогава 
ръководните лица в „Изградил” и общата професионал 
на служба в ТО „Босилеград" изнамират решение — 
взаимствуват средства от ООСТ „Слога" и изплащат ли
чните доходи. Но ако „Изградня" моментално не е има
ла средства и ако някои инвеститори не са им прехвъ
рлили средства, то работниците за това е трябвало да 
бъдат навреме информирани. Ако не се чувствуваше 
отговорността на дирекора на „Изградня’, ръководителя 
на професионалната служба и директор на ТО „Босиле- 

, ’ как сега се изнамериха средства? Наистина работ-

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Кой (самоуправлява в 

ООСТ „Изградня“?
вац.

Петосептемврийско общес- 
получиха: 

секретар
твено признание 
Жиаоин Митрович, 
на Регионалната самоуправите

общност по здравеопаз 
Йован Богдановмч, по

лна
ван е,
мощник-републикански секре-

стопанство,тар по селско 
Джордже Трайкович, предсе 
дател на деловата общност 
за животновъдство в Белград, 
Издателство
Ниш, „Кощана" от Враня и 
ППРО „Власинапродукт" 
Сурдулица. Връчени бяха и 22
петосептемврн1Ски награди и 
14 похвални прамоти.

Признанията са присъдени в 
знак на признателност в от
делни области и като насърче 
ние за нови още по-хубави

Кпгато се прекъснат нормалните самоуправите
лни връзки и самоуправителният мвхаиизъм^заночне^да
чувствува слабости, накъвто понастояш ня тп Боси- 

отрицателни тенденции и пропуски. Я|1И оабо-
ТрУДешИ„ТбеектиТавИ в ТеТрад^и-

Тят на няколко обекти в ьоси I м макар че това 
нье и на няколко ^®с/палятелнапричина в тази организа 
не може да бъде оправдателна организации и самоупра-. . обществено-политическите органив дори безде.
вителните органи и тела “а° т. и0{. самоуправлява в 
йствуват. Налага се а5пР°^даНХ въпрос само по- 
тази организация? Не се ловен д д отношения-
нататъшното развитие на самоуправител осъщ0СТВ
И деловите резултати не са ве ° т0 шесТмесечие на 
яваше тази организация- Праз ЪР от Над 590 хиля. 
настоящата година тя отчете в у о6еитивнито трудно- 
ди динара. При това не се °ТР” „иит0 за лошото състо- 
сти в стопанисването и- но ио в. слабата делова
яние в „Изградня пРеЛ^ а°0СТТа „а ръководните лица 
организирарност, безотговорно общата професи-
в основната и трудова °Рга''а;*0рмираност на трудещи 
онална служба липсата на „яяисциплина и лоши делови 
те. Всичко това води към нед
резултати. „„телиците от безЛействУ-Безсъмнениеечепослед 4 и самоуправителни
ването на обществено-поли -

без-
„Братство" в

град
ниците са взели едно несамоуправително оръжие, но е 
сигурно и това че о трябвало да се създадат условия на 
време да вземат и резултатите от своя труд.

Обществено-политическите организации и само- 
управителните органи в тази основна организация имат 
голяма част на безотговорност. Те не са създали усло
вия, с ноито трудещите се да си служат в самоуправи
телната система. В случая обаче и субективните сили в 
общината предварително не бяха на 
изпълняване на ролята и задачите си. Сега пред обще
ствено-политическите сили, особено пред първичната па
ртийна организация стои задачата да се утвърди лична
та и колективна отговорност за състоянието и за всички 
отрицителни прояви. Сигурно е едно: личната безотгово 
рност на отделни лица ще се стреми да бъде заместе
на с обща или слабостите да се квалифицират като нез
начителни, случайни, за пръв път се случили.. Допуска
нето на недоразумения и помирителни становища с по
ложението само ощо повече ще изостря проблемите.

Васко Божилов

Цич

онази висота за 1резултати.
На тържествата на 4 и 5 сеп 

Алексан-тември пршсъствува 
ДЪ'Р Трпйкоаич, делегат в Съ 
вота ма републиките и покрай 

скупщината намините в 
СФРЮ, представители на об 
ществено-политическите

Южноморавски ре 
Смеде -

орга
мизации от 
РИОН,
ревска паланка 
общини.

Щип, Оджаци,
>1 съсеД,нмтв

Б. Костадинов
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ЗЛ КАДРОВАТА ПОЛИТИКА В
СКС В БОСИЛЕГРАД .....

КОМУНИСТИТЕ В ОБЩИНАТАОК НА 
СЪЮЗА НААКТУАЛНО

ЗА ПЪЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦМОИТЕДа няма 

«•наблюдатели» НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ АКТУ
НАВЕЧЕРИЕТО ОТ ЕДНИ ДО ДРУГИ ПРЕ.

КАДРОВАТА 
ТУАЛНА САМО В 
ДИЗБОРИ И ИЗБОРИ

В обс-ьшявнвто на изготве
ния материал и уводното изло 
жение, членовете

че все още има 
конто

Изборите в първичните орга 
низации -на Съюза на комуни 
стике, които ще се проведат 
до края на годината са удо 
беи момент за критически а-п 
лиз
от конгресите 
мент за оавносметка 
правеното в този период.

И покрай хубавите резулта 
Н 1шки реги 

заслуга
и Съюзът ча комунисти 

те като водеща идейно поли 
ткчеека сила, все пак, имало 
е м първични организации, ко 
ито не са дейегвупали доста 
тъчно активно.

Ако се има в поедвид, че

на Съюза 
в Босилеград

членоветеПред
на комунистите 
ска община по време на пре 
дизборната и изборна дейност 

важна задача

на ОК под
чертаха,
отделни лица, 

тази надмината
— пълно 

на основните лрин
стоии оценка на 'извървяния 

насам път Мо
подкрепват
(Практика.

прилагано 
ципи на кадровата политика. 
Демократизацията,

ненатрупваието на функ

Също така те кон 
членовете на СКна на-1 публично статираха, че 

и занапред трябва да разра 
ботватАвтогарата в Димитровград

НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

стта,
ции, ротацията на кадрите тря 
боа да намерят свое м%сто 
в предстоящите избори. При 
тю в а и завъртането на кадри 
то в сдружения труд, на ме

принципите и критери 
политика. Оти. постигнати в ите на кадровата 

ще повече ако се има в пред 
в-яд, че прилагането на кадро

ОТ ЗАСЕДАНИЕТОон, за които гопямз 
има

На отговорни постове 

— най - дейните
вата политика представлява 
една съществена предпостав 
ка за осъществяване ролята 
на СК в обществото.

стата си от които са дошли,
е задача, която 

Това
така да се каже, е едно от 
заключенията иа проведеното 
на 4-ти т. м. заседание на ОК 
на СКС в Бооилеград.

също така 
стои пред комунистите.

Членовете на ОК на СК под
всеки десети жител на регио 
на е член на СК, тогава з яс 
но каква

чертаха и все още недостатъч 
ното ангажиране иа членовете 
на СК, особено иа младите. 
Малко е числото на комунисти 
те, които посещават Общин
ската т,е. Регионалната попити 
ческа школа. Но и онези, ко 
ито са завършили тези школи 
все още недостатъчно са вкл 
ючени в работата и не дават 
оня принос, който ествестве- 
но могат. А всъщност те са го 
лям извор на кадри.

Предизборната дейност, бе

по-голямо довечертано, че 
рие трябва да се посвети иа 

комунисти и лов е
През изтеклата седмица в 

Димитровград се проведе за
седание на Общинския коми 
тет на СК, на което бо обсъ 
дено кадровото състояние в 
.общинската организация на СК 
в общ»ината. Всъщност с това 
започнаха и подготовките за 
изборите в организациите на 
СК. На заседанието, на което 
присъствуваха и представите 
ли на обществено-политически 
те организации и Общинската 
скупщина, както и председа 
телите на комисията за над 
глеждане, уставната и коми си 
ята по кадрови въпроси 
констатирано, че в досегашна 
та практика на избирането 1на 
кадри се е обръщало внима 
ние върху резултатите от ра 
ботата им морално-политиче 
ските им качества. Покрай то 
ва бе изтъкнато, че комуни 
стите трябва още повече да 
се ангажират и мобилизират 
в осъществяването на поставе
и ите

огромна идейно-по
литическа сила представлява. 
Но, както вече изтъкнахме, от 
четени са случаи на пасивно 
отношение на комунисти в -тя 
кои организации. В момента, 
когато се води борба за поо 
веждане на стопанската стаби 
лизация, когато се води бор 
ба за по-качествено и повече 
производство и когато се вър 
ши диференциация с известни 
отрицателни явлениЯ 
случат-’ когато членове на СК 
се държат като „наблюдате
ли

младите 
чето, отколкото досега да 6ъ 
дат избирани на р7,ководнито 

в СК.

На заседанието лрисъствува 
ха *> представители на общо 
ствено-лолитическите оргаииза 
ции, следовете на Комисия 
та по кадрови въпроси към 
ОК ,на СКС, 
секретари към ОК на СКС 
и представители от МОК иа 
СКС в Южноморааски регион.

места
Понастоящем в Общинската 

.организация на СК има 
членове, но числото на рабо 
тниците в редовете на СК не 
задоволява. През течение на 
първото шестмесечие на нас
тоящата година броят на ко 
му ни стите е увеличен с 54 ду 
ши.

1580 изпълнителните

обсъУводно изложение в 
ждането на анализа на актив 
костта и задачите в осъЩест 
вяването на кадровата полити 
ка на СК в Босмлеградска об 
щина изнесе Симеон Григо
ров, председател на Общин 
ската
в Босилеград. Той изтъкна, че 
решаването на кадровата по 
литика в тесни къртове, извън 
първпнчите организации и от 
тяхно име, от позиция на се 
мейственост и подобни инте 
реси бе практика в органите 
на СК в общината през 
лия
ние, подчерта Григоров наме

има
изтъкнато на заседанието, ще 
бъде момент за консултации 
Защото първичните организа 
ции на СК могат в своите сре 
ди‘ да излъчат акционно и 
идейно способи» кадри, 
предстоящия етап Общинска 
та конференция. Общинският 
комитет на СК и отделните 
комисии ще бъдат 8 
връзка с първичните органи 
за ции в с дружения 
стните
щности. От дейността на лър 
вичните организации и оказва 
нето на
Ще бъде в зависимост

Нови членове са приемали 
само 9 първични организации. 
Повечето новоприети членове 
са ученици в Средношколския 
център „Йосип Броз 
(25), Само 13 души са от сдру 
жения труд в общината. Факт

бе
Азбучна истина е, че за ра 

зни „наблюдатели" и опортю 
нисти, няма място в редове 
те на Съюза на комунистите. 
И сега, по време на предиз 
борната и изборната 
ност, трябва да 
ра дебре дейността 
член, да се изостри 
идейно-политическата

ВТито" конференция на СКС

актиз- 
се изнюанс* 

на всеки 
дскрай 

отговор 
по-

напред 8 из 
социалисгиче-

е, че тюва не е в съотношение 
с броя на работниците в Ди
митровградска община. Също 
така все още е 
броят на 
производители в СК. Въпреки 
че е раздвижвана инициатива 
от страна на ОК на СК, 
циално-класовата структура на 
новоприетите не

тясна

труд, ме 
и самоуправителни об

малък и 
селскостопанскитеност, за да можем още 

бързо да вървим задачи. За секретари на 
първичните организации

изтек
период. Такова поведеграждането на 

ските
шения у нас.

По време на 
и изборна дейност 
те във

на
нужната им помощСК трябва да дойдат най-спо 

собните
и сосамоуправителни отно и пъл

ното прилагане на принципитери осъда от повечето членове 
на СК и същото

комунисти.
Не без оправдание бе под

задоволява 
Т. Петров

предизборната е премахна- на кадровата политика.на изискванията.комунисти 
всяка конкретна сре 

да, яоно и конкретно ще бъ 
дат отчетени

то.
М. Я-

СУРДУЛИЦА

ВСЕСТРАННО ДА СЕ ОЦЕНЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ Н НЕДОСТАТЪЦИТЕпостигнатите ре 
| предстозултати и набелязани

ЯЩКТ€ задачи. Предизборната дейност на 
Съюза на

ски 
постигнатите

и всестранно да оценят 
резултати недо- 

статъците, за да се утвърдят 
още по-конкретно 
Щите задачи

Затова ще бъде необхюди работниците зае 
органите и ръко 

територия 
та на общината, членове на Об 
Щин ската конференция, 
Щинския комитет 
делови тела, членове на МОК 
на ОК, делегати за Дванадесе 
тия и Деветия конгреси ще 
се изберат приблизително 450 
комунисти .

структурата 
мат 51%. В 
водствата на СК на

комунистите в Сур 
дулишка община започна. Тъй 
.като изборите

ни отговорни, самоуправител 
ни обществени 
длъжности. Затова е необходи 
ма широка организираност в 
обществено-политическите ор 
ганизацни и

мо и преустановяване на обо 
бщеното посочване на допусна 
тите слабости и носителите

и политически
се провеждат 

в навечерието на Дванадесе
тия конгрес на СЮК и Деве 
тия конгрес на СКС, 
та дейност

предстоя
ло осъществява 

не ролята на СК в политиче
ската система на

им,
а ще трябва конкретно и на 
право да бъдат посочени. Ло 
такъв начин ще бъде стеснен 
или напълно премахнат просто 
рът за

Об-
и неговитесегашна социалистиче всички организи 

сили на 
на комунисти

всъщност предете 
влява и подготовка на

ското § самюуправлет е.
В Сурдулишка община Съю

рани социалистически
конгре чело със Съюзасъществуване на „наб 

и .в редовете на 
комунистите.

сите.
зът на 'комунистите наброява 
1936 членове, от които 989 са 
работници от прякото матери 
ално

те.людатели 
Съюза на

В предизборната дейност
Изборната дейност трябва 

да насърчи всички общесгве 
ни ок'ЛИ към 
най-важните 
тъшно 
етическите

първичните организации и ор 
ганитеМ. А. на ОК трябва кри ти че

Оттук произтича необходи-производство, или в изпълняване на 
задачи: по-н ата- 

развитие на социали- 
самоуправителци 

отношения, политическата си

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД мюстта за последователно при 
лагане принципите 
ватаЖИЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ на кадоо 

политика. Трудът и резул 
труда. действител 

НИЯ принос в изграждането 
и осъществяването 
на комунистическите 
трудовите и други особености, 
трябва да бъдат решаващи 
при кандидатурата и избира
нето на кадрите.

ИА ПРЕДЕН ПЛАН тапите на
Членовете на Председател- 

на Общинския синдика 
лен съвет в Босилеград на съ 
стоялото се на 3 т,м. заседа 
ние обсъдиха повече въпроси 
из дейността ой. Жизненото

да изготви щателен 
въпроса.

Фактът, че Босилеград поч 
ти два месеци няма телевизи 
онна програма и че 
на на РТБ не

«тема и делегатската система, 
осъществяване ,на 
ската

анализ на да съгласуват 
ните си актове.

Членовете на Председател
ството обсъдиха и проектите 
на новите изборни документи 
в Социалистическия 
Съюза на синдикатите в Сър 
бия. Да изтъкнем, 
те до вчера бяха на публич 

обсъждане в 
конференции на ССТН

ството самоуправител
политика икономиче

стабилизация,
с увеличение произво 

дителкостта на труда, икономи 
чността на стопанисване, усъ- 
вършенствуване на технологи

идеали, преди
всичко

от стра
се предприемат 

по-сериозни мерки за премах 
ване на проблема, Председа 
телството взе

равнище на трудещите 
ствено е един от 
което, налагайки се с 
костта си, заслужава внимание. 
Имайки предвид постигнатите 
досега резултати, особено ко

вете- съюз и
въпросите,

Наред с изборите в Съюза 
на комунистите или

ята, икономии, 
инвестиции:, увеличение на из 
носа, чрез по-успешно ангажи

с рационалниактуал че същирешение със съ 
ЩиЯ да запознае Републикан 
СКИЯ синдикален съвет.

На заседанието е 
шение

делегации 
в Общрнската скупщина, в об
Ществено-политичеоките

но местните
ране на кадрите. Тя също тря 
бва

орга
низации, ,в самоуправител ните 
общности на

и орга
низациите на сдружения ТРУД. 
След това всички

взето ре да допринесе за укрепва 
не братството

гато се касае за трудещите се 
с най-малки лични 
Председателството взе реше 

според което Комисия

организациите н'а СДРУ
жения труд в общината да 
разработят

■интересите, в об и единството и 
роля и пРе 

Югославия, като со

предложе
ния, мнения и забележки ще 
бъдат доставени на ОК на 
ССТН

доходи, Ществените международната 
стиж на

•организации. Само 
в местните общности в 79 де 
легации през миналите избо 
■РИ са избрани 783 
Следователно, избират 
ромно число

измененията и до 
пълненията на Закона 
дови

ние,
та за жизнено равнище към 
Общинския синдикален съвет

по тру, 
е в

т.м. и според него

циалистическа, независима 
необвързана

и Общинския синдика- и
отношения, който членове, 

се ог 
хора на различ

лен съвет.сила от 2 страна.
В. Б.

Ст. Н.
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БелградНА СЪРБИЯ

Против безотговорността докрай
!■■

на противс.ист^нияЕПг^г Пн0аРа,11,1„иаЙ'НкВИя СЛучай
нашата общественост,'отразявайки Вп И™а 
троенията на хората от об^стваната ЪЖ»°СТ Нас' 
но по единствен начин пот^оли п,™ б ' сигур' 
белградската Стопанска намаля1 Р1>ковоДствотомм 5»
ната промишленост, но и своя делегат като непм
КамарВща° койтоТк“ веднага остава- Жестът на «амарата, които в Белград и навред из сюаната
бе приет с одобрение, а с последователността си 
успонои хората, действително би бил
пример как се схваща отговорността __
късно не изпадна, че е отзован

движдат и колното е възможно и необходимо да 
ги отклоняват и предотвартяват. А и да не гово
рим за отговорността за нарушаване на самоуправ 
ителните споразумения и обществените договори, 
за дисхармонията между законите и практиката, 
между думите и делата, за опитите да се узурпира 
самоуправлението, за бюрократските и технократ- 
ските постъпки, за групово-имущественото 
ническо поведение, за дублирането на капацитети
те и изобщо нерационалното инвестиране, 
трашаване на единството на югославския

на

Необвързаността през осемдесети
те години

Перо Ракочевич:
и мест

за зае 
пазар

или, на пример, за монополистката и картелна т. е. 
противсистемната игра с цените... За по-хуба» святСЪЩИНСНИ

ако по-
... несъществуващ

делегат (!): тъй канто в Сдружението са застъпе
ни само делегати на републиките и автономните 
покрайнини, пък тук, разбира се, отделно белград
ски делегат и няма.

ЯСНО Е, че не без причина се наехме да 
отнемем пространство и време на читателя, редува 
йки тук горе-долу известния списък на отстъпване 
и снамипане, което заслужава да се намери на 
везните на отговорността. И то такава отговорност, 
която изисква докрай да се изкара на открито, 
пък ако е необходима да се иде и в най-голяма 
тънност. Желанието ни бе с цялото това редуване, 
преди всичко, поне да илюстрираме колко са огро
мни, така да се каже неизчерпаеми резервите на 
човешките и материалните сили, които поради не
последователната отговорност, по-точно поради не 
отговорността, се изгубват за толкова спешната и 
неотложна стабилизация на нашето общество и 
на инономически и на политичесни план. Иснахме

(Обзор върху разискванията около 
кръглата маса в Нови Сад на те
мата „Политиката и движението на 
необвързаността през осемдесетите 
години")НЕ ЗА ПОДСМЕХ споменаваме това очеви

дно недоразумение, но за това щото на един от 
живите примери да посочим до какъв разрез се е 
стигнало между крайната сериозност на спешните 
задачи по обществено-икономическата стабилиза
ция и лабавото опортюнистическо отношение към 
тяхното изпълняване.

Защото, проблемът на отговорността за гре 
шките и несполучливите решения 
често се върти в някакъв омагьосан кръг на рази
сквания, заключения и вербални апели, оставайки 
почти без никакво или едвам символично прилага
не в практиката. Или пък решително се раздвижва 
само тогава, когато се загази в пространствата на 
очевидните злоупотреби и криминала. А това, да 
бъдем съвсем ясни, и не спада в същинския сми
съл в сферата на трудовата, обществената, полити 
ческата, партийна и гражданска отговорност, за ко
ято толкова се говори и за котето трудовите хора 

търсят да стане неразделна част на битка- 
икономическа и обществена стабилизация.
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IV Ч
Съюзът на комунистите в битката 

за икономическа стабилизация
точно е това

да покажем колко поради липсата на отговорност Етап на нанеотвенсе загуби и постоянно се губи по отношение на 
общественото, политичесно и трудовото мобилизи
ране на хората. Колко’'* 
не на отговорността се позволява напускане, чупе 

деградиране на някои основни обществени
възвратно

поради несериозното гледа- тру
не и
стойности и морални принципи, което 
действува върху явленията на безотоговорност в 
цялото общество.

(Разговор в Металния завод 
„Тито" в Скопие)

с право 
та за

предимноИЗОСТРЯНЕТО на отговорността 
на отговорните места, е необходимо не само пора 

за последване, но и заради онова, че са

Д ЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ФРОНТ на борбата за по 
отговорност би трябвало по-добре и

Страница 3
следователна 
по-прецизно да се лоцира, понеже съшият никак 
и по никоя Цена не бива де се свежда на явления 

простия криминал, как в практическия живот 
разбира и работи, особено кога 

отговорността на хората с влиян- 
за избраните и назначените 

за поставяне и раз-

ди примера
тежки последиците от всяка такава непо-вредни и

последователност, всяио несуполучливо решение и 
проектиранетота на 

това често така се 
то става дума за

полипабило вгрешка,
тиката било в нейното провеждане. А според на-

обществени обстоятелства, Третият конгрес на югославските 
самоупрлвители на практика 

Муйо Бйелополяц:

неща-шите настоящи
ие и авторитет, т. е. 
функционери. Пространството 
глеждане на тяхната, както 
всеки друг трудов човек, започва вече от самото 

съзнателното, дисциплинирано и 
всични трудови и обществе 

А от там

почти обратно: колкото един човек имата стоят
по-голяма функция, неговата отговорност в практи- 

ервщв и в по-малка. Оттам ос
и на отговорността на

ката по-малко се се И|ш на аилата 

н армоотта
сменяванията, всъщност, са понятия но 

най*рядк0' а почти
таените и 
ито се прилагатотклоняване от никога поради

опитно изпълняване на способност, деловитост и опитност 
се изпълнява. До оставни и смен 

„по крайна нужда", когато 
е толкова голямо, а греш

недостатъчно 
в работата която 
явания се стига едвам 
несполучливото решение 
ката неопростима, тоест когато се пасе за пълна 
номпромитация или криминал ка отделен човек. 
Вместо сменяванията и оставките да бъдат норма
лен общовалиден и приет начин, с ноято се усъв 
а ошенствува и издига ефикасността и способнос
тта на обществото и неговата система, а кадрите 
на по гъванав начин разпореждат според способно 

обществените потреби.
Раздвижването на най-широка и последова

телна анция за пълен обрат в осъществяването на 
отговорността стана въпрос не само на всяио по- 
° т° шно обемно ■ра».»тие и н.фрелък, но спа- 

мпрос за превъзмогване на наличните общес 
жизнен въпрос за довеждане на

елементарни задължения.
според закона тряо 

стекат, и както 
неизбе

ни задачи като
пън до криминала, който вече 
ва да се гони и изведе, могат да рр

стичат, най-различни елементи на
(Резултатите в осъществяването на 

конгресните определения ще бъдат 
един от основните критерии 
оценка на успехите на прибойските 
комунисти)

често се
жната отговорност, чието 
редствено застарашава 
на икономическата 
на ключовите основи 
не само отговорността 
ваните стоки, за маниирането 
енето, за неизпълнението

най-непос 
на задачите

зазанемаряване
изпълнението

това значи и 
И то

астабилизация, 
на нашето 
за лошата

общество, 
работа и брану- 

и пиле
ех нл село

на работата
и неоправ- Връзка чрез 

кооперацията
на задачите

стите им ии не- 
Но И

съзнателните
решения-

заденопго ,огсъствуване,
несполучливи

за пропуволните грешки и 
за отговорността дето липсва 
скане да се предприемат дел°в” ^ а

използване на к

за не
СЪЩ° община 

СК нас-
(В селата в Свърпмжка 

първичните организации на 
коро трябе.1 ДЛ формират »«аион-
нн конференции)

шен
тесни затруднения,на отговор-достатъчното 

така-особено когато се касае 
ните места и фуннции — 
лост за работата, която се 
дователиостта и деловите 
че прослоутите изненади.

Незнание, иедорасна 
непосле- 
и за ва

и за
изпълнява, за 

несполуки, пън

стабилизацията.
Страница 4
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2 Комунист
НЕОБВЪРЗАНОСТТА ПРЕЗ ОСЕМДЕСЕТИТЕ ГОДИНИ

За по-хубав свят
Обзор върху размекванията око. ,Ка на цялата платформа, която изготви 

ло кръглата маса в Нови Сад, върху конференцията в Белпрад. 
темата „Политиката и движението на В дебатата, също така, бо речон|0 

необвързаността през осемдесетите го че оттогава движението продължи да 
дМНМ'> се развива запазвайки единството си

по отношение на основната си разв,ой 
1на шиния. Основоположниците ги няма 
вече, проблемите винаги и

обаче изходните точки на 
то могат

ПЕРО РАКОЧЕВИЧ
В Нови Сад от 28 до 31 август в 

•организацията на Института за между
народна политика и стопанство и спи- 

„Международна политика“ се 
състоя кръгла маса върху темата „По 

движението на необвърза- 
години".

отново со
претавят,
тяхното решавано са тук и 
да послужат като основа за разисква 
ния и за бъдещето.

Отделно място в разискванията око 
в Нови Сад полу- 

необ-

санмето

литиката и
осемдесетите.ността през 

Основната цел на обсъждането бо да 
обстановката

ло кръглата маса 
чиха автентичните (Принципи на 
вързаноотта. Според мнението на пове
че участници в разискванията изходна 
точка за утвърждаването на тези прин 
ципи представлява съглеждането 
мястото и ролята на необвързаността 
в рамките на глобалните 
и обществени процеси във 
половина на XX век. В своята същи- 
на необвързването е израз и съставна

Затова стабилният мир и разо. 
имат съществено значение 

икономичес- 
всяка

то откриват П7,лна еманципация гз ера.
се разменят мнения за 
• движението, де се осветлят основни, 
те проблеми и дилеми, с които се сре 

членки и да се по-

народите и човека. р'ьжаването
Затова и не е чудно, дето най-голя за новата международна 

мо внимание на участниците в разис- ка система, а същевремеино
насока ще подобри пер 

на световния ’мир и ста-
щат страните 
сочат пътищата и перспективите за ра
звитието на движението през десетиле

в Новина кванията около кръглата маса крачка в тази
Сад привлекоха въпросите за иконом*/ слективите 
че ските отношения в света, относно на билност. Тъй както неравиоправието и 
борбата за нова икономическа систе- експлоатацията довеждат до конфлик- 
ма. Защото, предизвикателството, кое- ти< новата международна

исторически
ти ето, което е пред нас.

И въпреки че тук сегиз—тогиз има 
ше различни тонове, акценти пък и 
мнения, трябва да се каже, че нито 
в едно от изложенията не се подви 
съмнение в ролята на движението и пршщнпм на
политиката на ^обвързаността в раз- н<) ^ 6отени , дефиницията на
шттнвто на международните отиоше- „оттж„а „ д»ижениеТ!0 на „во6вър- 
«ня; напротив, очаква се тази роля в заноотта ,като нв3а.нсмм, извънблоко. и 
предстоящото десетилетие дв бъде гло6ален ф , мвждународнитв от
още по-гол яма, а в никои случай по- г- 1. ношения. Съюзът на тези три елемен-малка. Абсолютно е ясно — бе под чер „м ., _ ^ -ти—извънблоковата позиция, незави-тано в разискванията в Нови Сад, — __ __„ симотю деиствуване и ролята в меж-че и покрай кризите, които го разгьр

втората
икономичес 

глобална поли-го- ка система съдържато очаква света през осемдесетте 
дини, ще бъде, преди всичко, от ико тика, сигурностна и икономическа ди- 
номическо естество. Но, бяха изнесени мензия и търси универсално участие в 
и някои охрабряващи оценки, според тяхната реализация- Пречки на нова- 
коигтю необвързаните страни се засия- та международна икономическа осте 
ват не само политически но и иконо- ма не идват само от липсата на успе- 
мически. Така например, бяха изнесе-

част на световната антиимпериалисти
ческа революция. Затова автентичните 

необвързаността най-яс

шен диалог Север—Юг, макар че това 
че раз- е един неминуем компонент. За уста

новяване на новата система ще бъде 
необходимо и разбирателство между

•ни сведения, които говорят, 
виващите се страни през 
десетилетие са имали относително ви-

изтеклото

аок процент на 
(делко на промишлен 
същите били и твърде „гостолюбиви" 
към траненационалните

икономически, а от- Изтока и Запада, както и 
Обаче,

по-голямо
дународннте отношения — представля 
в а същността <на автентичните принци
пи на необвързаността.

ръст. отсътрудничество между страните 
Юга.

сват от време на време, движението има 
„осигурено“ бъдеще.

Макар че разюкванията бяха во
дени върху глобална тема, можеше 
да се забележат три групи

В такава обстановка необвързаните 
страни подтикнаха глобални преговори 
за международното икономическо сът 
рудничество по развитието, та чрез 
всеобхватен подход да се договорят 
за решенията за най-важните пробле
ми на международните икономически 
отношения и светозното стопанство. 
Всъщност, глобалните преговори тряб 
ва да обхванат най важните проблеми 
на международните икономически от
ношения *’ на световното стопанство, 
чкито решения би били полезни не 
само за необвързаните и останалите 
развиващи се страни, но би означава 
ли принос към по-бързото преодоля

на кризисното положение, което 
владее в международните 
ки отношения и световното стопанство.
СТРАХ ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

Особено

компании и

въпроси,
които отделно привличаха вниманието 
«а участниците а срещата. Касае се СТЕСНЯВАНЕ НА БЛОКОВИТЕ ПРОСТОРИ
преди всичко за анализа на политичес 
кнте процеси в движението и в света 
въобще и перспективите през пред сто 
ЯЩото десетилетие, след това за лро 
блемите ка механизма 
относно новата международна иконо
мическа система и за някои „органи
зационни" въпроси от практиката «а 
действуването на движението на не
обвързаността.

„От омагьосани^ кръг, в който постоянно са застрашени мирът 
в света и независимостта на народите, няма изход на базата на блоко
вото деление и старата система на отношенията, обоснован*, 
билепиите върху при-

и различните облици 
За необвързан остта

на доминация. 
от съществено значение

в преговорите
е дали със своите

определения и акции ще допринася за задълбочаване на 
това деление или ще засилва онези елементи и съдържания в меж
дународните отношения, които стесняват блоковите простори, а раз- 
ширя*ат Сферата на свободата, което значи областите на необвързания

политически

(обществено и икономическо развит*е." ът на своето

^ РвЧТЗ на съюзния «кретар на външните работи Йооип Вър- 
4 при откриването на кръглата маса за необвързването) Р

ЗНАЧЕНИЕТО НА АВТЕНТИЧНИТЕ 
ПРИНЦИПИ

На срещата бе
ване

изтъкнато, че да>> 
жението на необвързването, като 
вече или

икономичестю_
по-малко обединена акциои- 

на сила, възникна по време на сту
дената война. Тогава занимателни разискваниясе появи като 

деление на
около кръглата маса 
кои

се водиха за нЯ- 
съществени въпроси относно по

ложението на движението на 
заността

/отпор против блоковото 
сввта и блоковото разпределение, спо
ред което и получи своето име. Оба- Голелите световни

гЗвГхДсЗДиГ ^ла
торическа тендекция на 
'Човечество.

необвър-
и отношенията между необ

вързаните страни. Защото в 
милиарда необврзаните 

това положение 
в основаването

сили не са спо- рахат се задължавали, така че общи 
те дългове възлизат на 438 
долара. Изходът от

приемливи реше
ния за откритите световни проблеми, 

са в състояние да решават за 
(на останалия свят. Все докато

света на
все повече присъствува 

и дилемата свързана с въпроса — дали 
необвързаността като форма на обедин 

полям брой страни в съвре
менния свят остава и трябва и 
•нататък да остане

съвременното нито 
за най-широко съдбата;гг ггува ~ на ^

тигнат пълна национална свобода н да И ,’н™'рес'ьт 34 ''олитиката
си осигурят правото щото . тази с.о от ? На ,линив- Новат» Ялта,
бода обществено да сГразвГ.ат " “ ”в
ласно собствения ои избор, да не бъ- '
дат политически

Касае се е намерен единствекю 
/върху собствените I 
во икономическо взаимно 
т/во на необвързаните,
|р аз виващите се страни.

сили, /към ноздра 
сътрудничес 

относно /на

ява-не на

по
между народ но по- 

съоцото има, 
'на евюе-

литическо движение, или 
относно

страхува, 
исторически е неповторима, тъй 
международните

получава свойствотоЗадълбочаването на пропастта ме- образна 
развиващите се стра В

изтъкнато в Нюви Сад __
товаря на капиталистическата 
(на стопанисване. Ето защто 
л/ие да се промени 
революционно и антикапиталистическо 
и поради това предизвиква 
/Когато се

както 
ПР*и съществено 

не са
услов/ия са 

в тях така 
не са вече па-

международна
отповор на този

и икономически 
датък на великите сили. Затова 
случайно

*«ДУ развитите и 
ни — бе

организация.променени и 
наречените .„останали" 

думите на Ед- сивия .обекти. ^
„свеггът Няма да се 

промени чрез разформирано 
ковете, но блоковете

въпрос и на офици-от- алноспоменавани 
вард Кардел, че

равнище понякюга 
не обвързаността 

всяко уои което обикновено 
това състояние е

се говори за
организация, при 

се подразбира, чз 
институ а ли за щ- »я както и 

приемането иа 
необвър з аността 

между нар одна

системазащ/о около кръгла 
изтъквано, че не-

катота маса отделно бе 
на блю- обвързаността не е само процесът насиноним наще изчезнат 

резултат иа промяната на света“. 
Участниците в

в независимостта, 
танция <от блоковете, 
трина, която се

нито ефемерна дис- практиката на

позори зв п«ропвкт.Ге°РнИа ^ При6™жавзт
членове-«о цялостна док 

,»»ч. стремя към осъществя
ззне на съществените промени е „еж 
дуяародните ,отношеняя. Необвърза- 

рредлага на света алтернатива-

срещата отделно ти къмма ние посветиха и на понятието на 
ция. Дори, е

разглеждането установяване на организа
нЯкои среди на необвър 

зания- овят се наблЯга върху предлри 
емане мерки, които в практиката ден 
жението на необвързаността биха вн-

новата икономическа 
по-здраво ико/номическо 

сътрудн1ичеста|о между необвързаните 
•страни бе изнесено интересното - 
•ложеняе да се въведе съвместна ва
лута на 'необвързаните 
зува съвместна банка 
мите.

на ролята на основателите в 
ето на необвързаните

движени 
страни, както

/система и на
■и ността

/на автентичните принципи на движени та 
ето. Бе подчертано, че в Титовата 
мисъл — това бе /отразено и в Декла
рацията, която бе приета от Първата 
конференция — платформата на дви
жението е била мнопо

на ново организиране на 
отношения, в

предмеждуна-за родните
^ерувела мощта ,„а оръжиТто, Ге 6н 

“ си™»1 и безонляи, богати 
янн, евдт . койяо не бн 

по-ш. рока от само общ глобален 
взимането на становища към блокове- всички 
те. Накратко, може да се каже, че не- то 
обвързването бе основната предпостав

'страни , и обра- ДЮизменили 
на необвърза-

евоаобразнав междуна-
и гла- 

съЩествувал
мир на

1 чие- 
демокра 

отношения, кои-

родна организация- Този различен 
ход към въпросите

под
/на ИнституализациРазиокв.ани Нови Садята в^ир, но и показа- 

връзка меж-
ха, ченационални 

съдържание би 
тически

съществува тясна Ята на движениетограници, мир 
съчинявали

в досегашната пра 
в изказва- 

участници в разисква

ДУ /световната
военна и световната 1К1,и«а «амври свой израз и

0И^и!Гч' Тв се заоилват иията на отделни отива в полза на Се-
ико н/оми чеока • 
/взаимно, което

равноправни

'ният,а /в Кови Сад.



съюзът НА КОМУНИСТИТЕ Комунист 3в Б°РБА ЗА ИНОНОМИЧЕСН
А СТАБИЛИЗАЦИЯ

Етап на 

качествен труд
Разговор в Металня 
в Скопие завод „Тито" мическата стабилизация. Тези дни 

трябва да проведем това събрание 
Също такаТези дни конференцияЖедаеМизвъНршиГ^аНла^ 
за осъществяването на тези

талния завод^ТиГ 8К0^;
ктив които в последно вре-ье пости 
га все по-добри резултати за отноше 
нието на комунистите нъм задачите 
на икономичесната стабилизация В 
Р^г°в°Р.а Участвуваха: генералят ди 
ректор Иван Панайотович, 
ът за план и 
Великовски,
„Алатни

задачи.
Зоран Спасоевич: При

ООСТ ..Съоръжения за
нас в

л спирачки"
стана навик всеки месец на събран
ие на първичната организация да се
анализират постигнатите резултати, стабилизация. Така е и в ООСТ 
иРт^еиаИ,п1 КЗо Са се отнасяли члено „Леярна". С един систем на органи- 
то ® о3р:?ъю3а на номунистите. На зираност, с подготвени производстве
кровено иаможеедаГОсеРчИуеТВДоРбАр0оше- н°-техничес™ ^дри, с добра коор- 
лателна другарска критика. динация вече осъществяваме своята

програма.
Ламбро Пеов: Когато се касае за

стабилизацията в нашата ООСТ „По- Искам да подчертая още нещо: 
мпи", чрез всекидневната работа, то ние сме такава трудова организация, 
ва мога свободно да кажа, членове- Ч6 МОжем веднага да отделим по ня- 
те на СН са най-конкретно ангажира- л
, ,, глпппп-и., илиипдтил. ипгатп Ц9МП, нолко лични дохода. Миналата годи- ни. говорейки конкретно когато наши на за СъВре“енн“ машини отделих
ят екип трябваше да извърши мон- ме 4 8 а тази година 20 милиар“а ди. 
таж. не се поставяше въпрос за ра нара ц бъдеше те още повече ще 
ботното време. Също така, когато подобрЯт нашите резултати, 
нещо трябва да се извърши в прои
зводството за по-нратко време от Значителни са и „дребните рабо- 
нормираното .не се поставя въпрос. ти- които направихме: събирахме и 
Може би наи-поназателен последни- цел0КуПНИя опадъчен материал и 
ят пример с жалната' отново го ползуваме, въведохме сис
на ротора пред началото на про темно почистване и подобно, 
та работа на ТЕ Осломеи- От сряда
до понеделник всичко трябваше да дц0 ст0^чевсни; Нашите работни 
бъде завършено. Екипажът и остана- ци на С80ите плеши съзнателно но 
лите другари с извънреден труд пр сят бремето на стабилизацията, но 
ключиха с тази задача. 1 'п^ооко неразбираемо е нак се отнасят оста- 
е положението и ногато тряова да налитб1 като напоимер Сдружение- 
реализираме други производствени то на пр0ИЗВ0дИТеЛите на вкусово- 
програми или отделни задачи на ня- хранителните продунти на Стопансна 

инвестиционни обекти, които за
късняват поради наши изделия-

директор 
Стоян Размисляме нан да раздвижиме вс 

ички хора. Развихме система на ин
формиране. Целта ни е нашите ра
ботници да бъдат по-непосредствено 
информирани за онова, за което ре
шават, за да могат по-отговорно да 
изпълняват онова, за което сами се 
договориха. Основен носител на та
зи акция е синдикалната организац
ия- Значителен вид на информиране 
са и събранията по трудовите едини
ци, вместо някогашните сборове на 
трудовите хора, на които заетите 
най-малко четири пъти годишно ра
зискваха по най-важните въпроси.

Тук най-много се изявяват членовете 
на СК. Редовно провеждаваме и ан- 
ционни нонференции на СК — 4 
до 5 пъти годишно. На тези конфере 
нции най-често обсъждаме реализа
цията на производствените задачи. 
По този начин изграждаме единство
то на комунистите на по-широн план. 
Въпреки че тези форми все още са 
обременени със стар метод на ра
бота, комунистите обсъждат целоку
пната политика и дават конкретни 
предложения и мнения- Редовно се 
провеждат и събрания на секретари 
атите на първичните организации на 
СК, на които се подготвят събрания
та на първичните организации.

Внедрихме система на стимулацио 
нно възнаграждаване, ноято се при
лага за всички заети. Основните при 
нципи са общи, но зачитат се и ра
зликите между ООСТ. В тази борба 
за възнаграждаване влизаме напъл
но отнровено. Но съществуват някои 
критики отвън, от места, нъдето за 
възнаграждаването само се говори, 
а то не се прилага. Не бягаме от кри 
тиката, но искаме да ни се каже 
какво друго трябва да направим. Хо
рата са заинтересовани, добре зара
ботват и веднага могат да забеле
жат накво им донася всяка работа. 
Заработват и до 30 на сто от средн
ия личен доход повече.

анализ,
директорът на ООСТ 

машини" Иван Богда
нов директорът на ООСТ .Леярна” 
Ламбро Пеов, техничесният директор 
на ООСТ „Помпи” Тодор Барзов, ди 
ренторът на ООСТ „Зъбчаници" „Ив 
анчо Яовановски, секретарят на пър
вичната организация на СК в ООСТ 
„Помпи" Никола Коловски, секретар
ят на първичната организация на СК 
в ООСТ „Алатни машини", Зоран 
Спасоевич, секретар на първичната 
организация на СК в ООСТ „Съоръ
жения за спирачки". Публикуваме 
извадки от разговора.

Стоян Велковски: Изхождайки от 
предишното неблагоприятно положе
ние в нашия колектив си поставихме 
за задача до максимум да намалим 
разходите в работата. Считахме, че 
това ще осъществим чрез пълно из
ползуване на мощностите, 
така наблягнахме върху това, че но
гато се приемат плановете да се при 
еме и програма от вероприятия за 
тяхното осъшествяватне. Ангажирах 
ъе всични членове на СК, синдика
та, а на първо място професионално 
-Ръководните кадри. Макар че пла
новите задачи бяха високо поставе
ни, успяхме да намалим разходите и 
да осъществим лобри финансови 
резултати. Тана през 1975 година, та
ка да се каже, всички ООСТ стопани 
сваха със загуби, а днес, според ре
зултатите от първото полугодие поч
ти всички те имат отделени средст
ва във фонда резерви и за разшире
ние на материалната онсова. При вс 
ички ООСТ резултатите, естествено 
не са еднакви. Някои от тях още 
могат така бързо да преодоляват оп 
ределени проблеми. Неблагоприятни
те условия на стопанисването, осо
бено цените на суровините и възпро 
изводствените материали, влияят и 
върху нашите изделия- Но благодаре 
ние анагажирането на всички заети 
и обществено-политическите органи
зации успяхме да постигнем солид
ни резултати. Проведени са много 
събрания: по отдели, с високолрофе 
сионални кадри и прочие.

Никола Коловски: Първичната орга 
низация на СК в ООСК „Помпи пр
ие стабилизацинна програма Още 
февруари настоящата година^. уведи. 
тогава се договорихме иа Д ждаме 
чим износа, навреме да 0’ствеНите 
проблемите с в'Ь^Р°нин30ВОАдСа снлю- 
материали, св°е®р®^ споразумениячим самоуправитвлни спор *доотав
с организациите, «сито н ™ д пла 
ят. Особено се ангажирахме н ^
на на цените. Почти до' А®^®иза уве- 
работихме система от мер ^ тру
личване производителност

Също

та камара на Югославия с исн за 
повишаване цените на олио, захар

Иванчо Ивановсни: При нас борба и мляко' 
та за стабилизация започна отдавна. Иван Богданов: Считам, че при 
С приемането на самоуправителните нас правилно 0 разбрана борбата 
актове, въз основа на Занона на сд- 
пужрния тоуд, дойдохме до нова ор-
ганизация' която ни дава възможно- жби и институции, например самоуп- 
ст подговени да решаваме нашите равителните общности на интереси- 
проблеми, Днес ногато се погледат те ноито денларативно се отнасят 
цифрите ще излежда можеI би неве НъМ стабилизацИяТа. Средставата, но
?елнмтта0ЛН°апример, в нашата ООСТ ито се отделят от дохода са по-голе- 
Зъбчаници” по отношение на мина- ми от договорените. Ние се стремим 

” година, чрез пълното използува да увеличим износа, но съшевреме- 
мошкостите производителнос- 

увеличена с 89 на сто.

кои

за стабилизация. Но има отделни слу

лата 
не на 
тта е

нно дохажда до някои ограничения-
тпои ПЙПИ ИЛИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЗАДЪЛЖЕ 

Много важно е, НИЕТО ИЛИ ДА СЕ НАПУСНЕ РЪКО
на нашите кадриод работехме на

^СрПаГтГциИРтаеНхвници и инженери.
ВОДНОТО място

Йован Панайотович: За нас борба 
С обезпечаването на възпроизвод- Та за стабилизация е трайна задача, 

отвени материали и по-нататън има- съДържаша се във всени производ 
проблеми. Особено ® изрЛ3®алур ствен план. А онова, което желаем 

облемът с отковки и нов на™ояшпл да постигнем е увеличенитето на пр 
гичният завод. ■> т от 6 до 8 хиля- оизводството, качеството и 
дГтона отковки, а през 1982 годи Н0ТО на срои0вете. Считам, че тук 
двойно повече. Все още не мож кат0 номунисти не сме достатъчно 
да се намери съ8*"®®™0 р манедо- ангажирани, макар че постегнахме 
останалите организац ^ новачница. добри резултати. Трябва предварите 

въпрос, лно на поставим алтернатива: или 
е да се извърши задължението или да 

се напусне ръководното работно мя
сто.

ме

спазва-

Нашият колектив навлиза в етап 
на борба за по-качествен труд. До
сега се занимавахе с въпроси във 
връзка със загубите, неизползувано
то на мощностите. В предстоящия 
петгодишен план се превижда уско
рен темп на развитие. Тук се раз
крива простор за инициативи и^спо- 
собностите на всеки зает. По-същес 

на членовете на

ния за изгоаждане на 
Това завен нас е осно 
ъГяпоиъеР о една наша леярна,
?2 000 тона на успяхме да премах
нем липсата на сиви отливки.

се Металният завСтремим
„. ПРОИЗВОДСТВО — и од „Тито" да строи по-сложни обен 

БОР^ЧЕСТВО-Е ООЙВАНА НА ти. 0ше през 1977 год. оценихме, че

да.

РЕДОВЕН АНАЛИЗ В ОСЪШЕСТВЯ 
влДето НА ДОГОВОРЕНОТО

На заседание на свиРв1м^тТ в 
равихме договор още ®Д ан0лизи- 
първичната организация Да 
раме докъде сме стигнали 
ствяването на програмата

твеното ангажиране 
Съюза на номунистите неразделимо 

развойни амбиции.

нашият колектив е голям но затворен 
себе си, оностенял. Затова се оре 

_ „ бгюбата за непосре нтирахмо за оспособяването му за
Тодор Барзов. д на производст- изграждане на по-сложни обекти. То- 

дствено реализира бор6а за ва отнрива големи перспективи.
ВОТО ВСЪЩНОСТ е н«

ШЕТО
ЦИЯТА В

от нашите
Подготви: 3. Сайевски

осъш0’ 
иа иионо-
в



4 Комунист
ТРЕТИЯТ КОНГРЕС НА ЮГОСЛАВСНИТЕ САМОУПРАВИТЕЛИ В ПРАНТИНАТА _ ^

Изпит на силата и зрелостта
ствоШТрябва по-голямо внимание да 
се посвети и на зашитата на консти 
тч/нипмните права на работника, за 
1 мото има много примери на нару-
ване, пън и на незачитане на реше- 
нията на с-ьдилищата на сдружени 
трду. Синдикатът не бива да минава 
ппез тези въпроси.

РВ рамките на разискванията за лр 
овеждане на становишата на Конгре 
са на самоуправителите, комунисти 
те в Прибой изтъкнали необходимос 
тта, че и метод-ьт на работа в първи 
чните организации много повече тряб' 
ва да се приспособи към сегашното 
състояние и условия. Приведен е 
примерът на прибойската индустриал
на конфекция ,,Инкоп”, къДвто също 
ствените въпроси се поставят на 
дневен ред на събранията не да се 
решава, но партийните оргаизации 
да „отчитат” как са обсъждали тези 
въпроси. Затова комунистите тук, ве 
че сега, много по-гласно и решител
но търсят повече работа, за да 
изпълнят производствените планове 
и п

Резултатите в осъществяването на конгресните определенин та. 
ще бъдат един от основните нритерии за оцениа на успехите на прибо 
йените номунисти 
Муйо Бйелополяц

целонупмата синдикална активно 
Прибойска община о насочена 

на становищата ист в 
щ,м реализация

В реализацията на становищата на 
Третия конгрес на югославските са- 
моуправители 12-те хиляди работни
ци в Прибой имат отговорни задачи. 
Запланувано е до края на годината 
Автомобилната фабрика да произве
де осем хиляди товарни 
индустрлта „Полиестер" ще произ
веде над 200 хиляди автомобилни 
седалки и повече доуги стоки от по 
лиестер-маса. Това, разбира се, е 
голямо задължение с оглед на хода 
на производството в първото полуго 
дие, на положението със снабдява
нето и дргите проблеми, съпътству- 
ващи производството и стопаниства 
нето.

— Задачата не е лесна. За изпъл 
нението на съшвта трябват маскимал 
ни услия всеки един човен в органи
зациите на сдружения труд в общи
ната. Това, всъщност, бе подчертано 
и от Третият конгрес на камоуправи 
телите, като една от най-значителни
те във веригата на акциите, които 
работничесната класа и останалите 
обществени сили трябва да поведат 
— заяви Божно Цвийович, сенретар 
на Общинския комитет на Съюза на 
комунистите в Прибой.

За осъществяването на конгресни 
те определения във всекидневната 
практика тук се говори сериозно и 
отговорно на събранията на организа 
циите на Съюза на номунистите, на 
синдикалните заседания, събранията 
на работниците. Ето защо работнин 
ът от ФАП Сулейман Чивгин казва:

— Изпълнението на плановите за
дачи трябва да бъде дълг и на ра
ботниците в производството и на за 
етите в режията и подготвителните 
служби. След това, трябва колкото 
е възможно по-добре да изполузва- 
ме работното време. Не може вече 
да позволяваме здравите да „боле 
дуват", докато завършават нянои св 
ои частни работи. Повече внимание 
трябва да-обърнем и на напускането 
на работното място, разходките по 
двора и подобно. След това, трябва 
да подобрим начеството на труда, 
да увеличим икономисването на ма
териалите, да изострим отговорнос
тта и отношението към средствата 
на труда. Това не са лозунги, това 
всички трябва да имаме предвид; да 
се разбере, че фабрината ни е втор 
ият дом.

Конгресът на самоуправителите по 
днрепи разграничаването с носители 
те на отрицателни явления, изтъквай 
ни на пръв план отговорността. И то 
ва на работниците от Прибойска об
щина даде сила в своята среда да 
премахват натрупаните слабости. Та
ка след Конгреса в прибойската ин
дустрия „Полиестер" разпределение 
ето стана твърде честа тема на ра
ботническите разговори. Работникът 
от този колектив Драган Йеремич 
заявява:

камиони.

се

одобрява производителността на 
труда. При това, те се застъпват за 
ло-голяма трудбва дисциплина, пре
разпределение на средствата за лич 
ни доходи на Съюза на комунистите 
в Прибойска община, която има поч 
ти пет хиляди членове, се намира 
пред изпита на собствената си идей 
но-политичесна зрялост. Резултатите 
в осъществяването на нонгресните 
определения, в практиката, отделно 
отнасящите се да 
ще бъдат един от основните крите
рии за оценката на успехите на при- 
бойските комунисти.

Резолюцията на Третия конгрес 
самоуправителите. Приета е и отде
лна програма за антивността, чиято 
първа задача е съществено инфор
миране на работниците за когресни- 
те теми, но и за състоянието в тях 
ната среда. Синдикалният активист, 
работник във ФАП, Латиф Шпиртов 
ич, във връзна с това назва:

— Един от въпоосите, които в на 
стоящите летни месеци търси по-го 
лямо внимание от страна на синдина

случай

на— Трудно птб може да обезпечим 
производителност на труда ако и по 
-нататък според сегашните нритерии 
бъдем възнаграждавали производст 
вения труд. Защото, работникът нога 
то работи иска това и да му се вър 
не чрез дохода. Не може да се при
еме заетите в режията по-добре да 
се възнаграждават от производстве
ните работници. Такива неправилнос 
ти в разпределението спомагат за 
увеличенеито броя на работниците 
на непроизводствените работни мес-

стабилизацията,

евсекита във

СК НА СЕЛО

Връзна чрез кооперацията
В селата в Свърлижна община първичните организации на СК 

насноро трябва да формират акционни конференции

Анционното обединяване на селс- новете на СК в общината. И, което 
ките първични организации на СК има отделно значение, най-голямо 
още не дава по-значителни резулта- число от селските първични органи- 
ти. Затова, изглежда заслужава вни- зации редовно приемат нови членове 
мание инициативата на Общинския от редовете на селекостопансите 
комитет в Свърлиг да се организир- производители.
Я|Ня"™° акционни конференции на тези добри резултати почти „нака- 

направляват и обедин- рали” Общинския комитет на СК по- 
чест0 Аа разиснва за работата на се 

4И?опоТоК0Н?ереНЦИя би ”П0 лските първични организации. Едно 
кривала селата от територията на такова разискване се проведе през
пятппмте*°"нпртп^СРвДвТв Нв ЗВГуСТ, НОГВТО Св ВОДИХа
раторите, което представлява нова разговори за анционното организи- 
практика в организирането на Съю- пане. н
за на комунистите. Че акционните нонференции са не-

Донато в най-голям брой общини обходими .— няма дилеми. Обаче, 
в Нишки регион партийните ръковод на кой принцип трябва да се форми 
ства раздвижват акцията щото във рат? Изглежда, че преобладава мне- 
всяко селище да формират първич- нието — за същото ще се изясняв- 
на организация на СК, свърлижани ат първичните организации на 
вече размислят как да направяват и на село, — че акционната конферен- 
обединяват тяхната работа. Именно, ция трябва да координира работата 
в тази община всички села, освен на няколко първични партийни орга- 
едно, имат вече формирани първич- низации от територията на една ор
ни организации. В Съюза на комуни- ганизация на кооператорите. Защо 
стите има 421 селскостопански про- точно така? 
изводител, което представлява око
ло 30 на сто от общото число на чле

СК

нейната основна организация, тряб
ва да бъде центърът, около който 
ще се обединяват селскостопански
те производители. В кооперацията те 
трябва да се сдружават или договар
ят за сеитбата, изнупуването, обезпе 
чаването на минерални торове и сел 
скостопански машини. Това бе най- 
важната причина членовете на Общи 
нския комитет да предложат форми
ране на акционна конференция 
територията на основната 
ия на кооператорите. Обаче, не 
ясно дали акционната 
трябва да съчиняват

На заседнието се чуха мнения, че 
земеделсната кооперация, относно

Комунжзт на
организац-

е

мун^ГК.«Х;-и*г- - ни'°
Н» Издателския чнт (редакционна отбор!

"* «"-и. „Комунист": д-р Антон

нонференция 
и комунистите,

заети в нооперацията. Имаше 
ния, че и те, понеже са заети, не 
трябва да бъдат членове на акцио
нната конференция. Все пак когато 
се приема: годишен план, 
баланс

Адрос но редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
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не мне-

Дмроктор и главен н отговорен редактор .. 
ни иадаиия на „Комунист": ■еаке Мияадииоиич'

Редакция иа иадаиието м „Комунист" аа Сърбия- 
Сме Кържамц (главен н отговорен редактор); д-р 
Жннерад Днсорджович (ацместннк главен и

организация „Кому-на асич- нист".
годишен

или решава за пролетната сей 
тба, добре би било 
събрания на всички 
риторията на една организация на 
нооператорите.

Печата се на сърбеаърмтснн, относно 1ъраатсно- 
сръбенн (кирилица и мтнница), на слоаански, маке
донски и албански и в съкратени кадмия на българ- 
син, унгарски, словашки, румънски Р

Иалиаа в петък.

редактор), Бояна Антуимнч. Белнмир •илнпович. Рас 
тве ■ овети ч, Слободии Кяякич, Миаайло Комч Об- 
род Коамч, «еео Марковнч, Зорнца Станнмнроанч н 
Ммлентио Вунмновнч.

да се провеждат 
номунисти от те-н русинскк език.

С ума м президента на Репуб: 
арн 1964 годим. „Комунист" •та от 22 декем- 

о отличен с Орден на
ОнончателноИздателския съвет не Изданията 

СР Сърбна Мария Тндороаич.
становище по 

предложения ще дадат 
месец комунистите от селските пър
вични организации.

Прадидатая 
м „Комунист"

тези 
през този1 »*■* •» 12 данемири 1974м редакцията: Сяомаим Томлоаич. с «рдее братство и единство *** зявтея веноц.

В. Ф.



от „АВТОТРАНСПОРТА" В БОСИЛЕГРАД

Пречат 81 субективните слабости
ФОТО-НРИТИНА

Сьс скоростта 

на охтов...
Автотранспортната органи за 

ция е «Босилеград есе още Не 
може да намери мястото си 
и пътя в стабилазията. По-к- 
рай обективни тук съществу 
ват и доста субиктивни слабо

лизаше ,на 1940 
ра, трудещ:Ите в 
та, ако

хиляди дина- 
о р г а ни з а ци я- 

надежди, 
очакват да 

година. За 
товарният тра

Фондовете 
хиляди 
*рая на годината, както 
ЧК)И ДРУги обстоятелства, 
ректорът на 
Любен М ито в

! и непокритите 250 
Динара, времето до 

и вси 
Д*'

организацията 
изпъкна:

че с големи 
то с оптимизъм 
завършат 
губа не

деловата
отчетоха

Ш Нима има нужда да се говори за радостта, 
която изпитаха всички дерекулчани, когато преди 
2 месеца в този край дойдоха бригадирите от 
МТА „Пирот 81” и само за десетина дни прокараха 
канала за бъдещия водопровод от село Вучи дел 
до Звонска баня.

г»Все; докато не г. 
субективните слабости 
жем успешно 
и обективните

премахнем

шг не мо 
да разрешаваме

трудности. Ми

1§1%йй
сля, че е необходимо 
Дигнем отношението 
да и трудовите задачи. Без 
Пълно

да из
Бригадирите с доброволен труд изнопаха на- 

нала и си заминаха..

След тях дойдоха работниците от строител
ната организация „Пироградня” от Пирот, които 
трябваше само да заровят водопроводните търби. . 
Но уви! Вече два месеца работнищите от „Пиро
градня „заравят” водопроводните търби — на едно 
и също място, в самото село. А как може да се 
говори за някаква си работа, ногато тези работни
ци от „Пироградня”, работното си време пренарват 
бездействувайки нрай канала, което говори и на
шата фотография, направена тези дни в Звонци.

Тенст и снимна Т. Петров

към трут ■

осъществяване на мер 
икономическаШ:: ките по

билизацня 
ме подобри делови 
ти. А

ста
не може да очаква 

резулта
тук има още пропуски".

Една от трудностите в които

II№ шиш*
11ЙГ«%Ж

И
се среща организацията е, че 
тя постоянно се бори с конку 
ренцидта в товарния 
порт ют други организации в 
общината.

I1
тракс-

г5? Договорът за обединяване «а 
този транспорт е общината не 
даде никакви резултати.

- -■

в двора на „Автотранспорт" М. Янев

сти: трудова недисциплина, не 
уплътняване на работното вре 
ме, личните доходи не се раз 
преде лят според резултатите 
от труда, недостатъчна актив 
ност на самоуправителките юр 
гани, отпуски по болест...

ДИМИТРОВГРАД

Изгладен спор
Всички недоразумения свързани с местотъ 

ргването на автобусите од Димитровград най-сетне 
са разрешени.Според шестмесечния бз

ланс
ция е осъществила общ до 
ход от 44 635 хиляди динара 
и същият в сравнение с мина 
логодишния е увеличен с 43 
на сто. Но, изразходвани са 
34 687 хиляди динара или 52 
на сто повече от тези в мина 

което въздейству

тази трудова организа
Именно на неотдавна проведената сесия на 

ОС, делегатите заеха становище, автобусите собс
твеност на АТП от Пирот и автобусите на „Ниш- 
експрес' от Ниш за в бъдеще ще трябва да тръг
ват от новопостреоната Автогара, 
бусите в 6 часа и 10 минути, в 14 часа и 10 мину
ти и в 22 часа и 10 минути, които ще тръгват от 
площад „Освобождение”.

освен авто-

Т.П.
лата година, 
ва и 
лиза на 
и отбелязва увеличение

върху дохода, който въз 
9948 хиляди динара 

с 13
бензиностанцията.

те са отде
нспорт и

Във фондовете
1661 хиляди динра. Път 
транспорт и ремонтната 

загуба

СРЕЩА С АЛЕКСАНДЪР БАСОВ, БУЛДОЗЕРИСТ ОТ ДИМИТРОВГРАД

на сто.
ЛИЛИ Бори се със скалитепият
работилница 
<уг 1911 хиляда динара, от ко- 

тракспорт

Чистият ДОХОД отчита увели 
14 на сто и възлиза 

на 7228 хиляди динара. Сред 
ният личен
се (заети са 165 души) е 
динара. Всъщност това е и 
най-малък среден доход в об 
щината.

изказаха ■ ■ Шчение с

само пътниятито
1456 хиляди динара.доход по трудещ 

4992
Когато неотдавна, по най- 

тържествен начин, бе преда
ден на употреба пътят Пога 

Логаново

Александър Басов е на по
стоянна работа в-Самоулравй 
телната общност на интереси 
те за местни и -некатегоризи 
рани пътища в Димитровград.

Една от причините за загу
бите на пътния транспорт о 
конкуренцията от страна 
други- организации намаления 

в общината, ви 
услуги (2300

новски манастир 
— Драповита, между мноаин 
ството жители от Бурела беше 
и Александър Басов, булдозо 
рист от Димитровград.

Нима трябва да се 'съмня

на

Освен споменатия път, зае 
дно с помощника му Недко 
Василев построиха, освен спо 
менатия път, и пътя от Трън 
ски Одоровци до Латачинци, 
а също така прокраха и пътЯ 
през село Трънски Одоровци 
и още някои Други 
край река Ерма, е всичко то 
ва в рекорден срок са- 
м|о за 2 години.

■Същевременно загубите въз 
250 хиляди динара.

брой пътници 
соките автогарни 

динара).лизат <на 
Но, имайки предвид деловата 
загуба ма края на 
тримесечие, кодт,о

хиляди
Имайки предвид покритието 

на загубите със средства от

ваме, че в този миг когато за 
пръв път в село 
пристигна автобус, «някой от 
жителите в тюзи край не бе 
ше безкрайно радостен и ща
стлив, Обаче все лак един чо 
век сред тях бе по щастлив 
10Т дру-пите — -това бе нашият 
днешен събеседник Алексан
дър Басов.

първ0^0
тогава «въз

Драговита

пътища
МНЕНИЯ

Причина: несъгласуваните цени
Лазар Иостич, ,^р|д0Оу^ница:3еМеДСЛ

ИоопеР1ц^прБеУ^Нч°еТТ
ниски от миналогодишни производството на
ски центнера на единхе р дОСТатт,чно да се за 
пшеница в нашата обЧ1"„е„ието от брашно. Оба 
доволят нуждите на насеплеочем и досега, полови- 
че и тази година, както р брашно ше тря-
ната от необходимите ноли понеЖе половината
бва да купим °тЛру™0М1С добитъкът, 
от пшеницата ше изЯД са насъгласува-

А основна причида затов^ С0ЛСКОстопанс- 
ните цени на пшеницата ш>голяма сметка да «У
ките производители има фураж за д
пуват брашно за себе си, а онъ К.1.
т-ьна да заместват с пшеница.

— Така е това при нас бул 
Борим се със 

скалите, планините. Но и те 
нас не ни щадят. Тааи голяма 

част

дозеристг-те.
— Щастлив съм, че дочаках 

и този ден, когато «по 
трасе, което аз правех нЯкюл 
ко години, вече -могат да се 
движат автомобили. Тук, и не 
само тук, -с мъка разбивахме 
твърдите скали. Но и те „раз 
биваха" булдозера... 
пъти се разваляше, и аз се 
разболявах обаче аз никога не 
исках да взимам отпуски 
болести въпреки, че много лъ 
ти бях истински болен.

това

машина разтърси всяка 
от тялото ми всеки мускул. 
Ню ме ми е жал. Важно, е че 
строим нови пътища. Това не 
що ми доставя голяма радост 
— казва Басов.

Много

по
Т. Петров
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НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДНАЧАЛОТО НА 

СКА ОБЩИНА

УСПЕШНО И 

ПОДГОТВЕНО
* В ОСНВНИТЕ УЧИЛИЩА ВЕЧЕ РАБОТЯТ И УЧЕНИ

ЧЕСКИТЕ СТОЛОВЕ * В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР 
БОСИЛЕГРАД СА ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРАК 
ТИЧЕСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

В

то се провежда почти от про 
подаватели със съответна про 
феснонална подготовка. Във 
висшите класове обаче в ня-

Ученическите занятия в пе 
в Боситте основни училища 

лепрадска община и Среднош 
полския образователен цен

в Босилеград започнахатър
навреме и доста подготвено. 
В началото на годината, за ра

■кои училища се чувствува ли 
пса на' кадри по физическо 

изозлика от предишните години, 
училищата и учениците нямат 
по-значителни трудности в об 
езпечаването на учебници и 
учебни помагала.

В петте основни и подведом 
стаените им училища 
стоящем се учат 1523 учени 
ка, т.е. с 30 ученика по-малко, 
отколкото миналата година. В 

училища работят 109 про 
работника и обучение

възпитание, домакинство, 
бразително изкуство и във вси 

музикалночни училища по 
възпитание. '81"СЛЕД „ФИЛМОВИТЕ СРЕЩИ НИШ

През настоящата година, по 
рздилипса на ученици подве
домственото училище в с. Го 
леш няма да работи. За раз 
лика от миналата година, кога 
ради липса на ученици подзе
то училището в с. Ресен, тази 
година същото щ© работи. И 

настоящата година мя 
подведомствени учили 

ща ще работят с малък брой 
ученици, даже с 4 до 5, какъв 
то е случаят в Явор и Ресен. 
В училищата пък вече залоч 
«аха или започват с работа и 
ученическите столове.

п,он а. Присъдени награди за 

най-високи постижениятези
еветни

СИГНАЛИ радата за мъжка дебютант- 
сна роля Зиях Соколович.

Грамотата за особен при
нос в развитието на югосла 
вския игрален филм тази го 
дина бе присъдена за пръв 
път, и то на артиста Драго
мир Фелба.

На „филмовите среши" 
бяха раздадени и неофициа 
лните награди и признания- 
Наградата за най-хуманна 
роля. която присъжда Скуп
щината на самоуправителн 
ата културна общност на 
Нишка община спечели Ми 
ра Баняц, наградата за най- 
-добра роля на революцио
нер, която присъжда НИРО 
„Народне новине" — Беким 
Фехмиу, 
поетична

* УСТАНОВЕНА СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА ЗА ПРИ
НОС В РАЗВИТИЕТО НА ЮГОСЛАВСКИЯ ФИЛМ

съответни награди на Шес- 
тнадестетия фестивал на по 
стиженията на артистите на 
югословския игрален филм 
бяха провъзгласени и стана
ха носители:

Предраг Манойлович на 
наградата гран-при „Челе ну 
ла” за роля във филма „Са 
мо веднаж се люби’, Гоои- 
ца Попович на „Царица Тео 
дора", Слободан Алигрудич 
на „Цар Нонстатин”. 

Останалите
лучиха: Голямата грамота за 
женска роля — Божидарка 
Фрайт, Голямата грамота за 
мъжка роля — Драган Нино 
лич, Грамота за женска ро 
ля — Мерима Исакович, Гра 
мота за мъжка роля — Ду 
шан Яничиевич. Наградата 
за женска епизодна роля 
— Лиляна Кръстич, награда 
та за мъжка епизодна роля 
Мето Яовановски, а награда 
та за женска дебютантска 
роля Ядранка Селец и наг-

през
колкощш от

ММРСКА
След прожектирането на 

16-те филма на тазгодиш
ната филмова продукция 
на родното киноизкуство, сп 
ециалното жури, оцени пое 
тиженията на артистите и 
присъди наградите. В обра- 
зложението се казва, че таз 
годишната филмова продук 
ция се характеризира с гол
ям брой постижения на ар
тистите. Освен това и зана
пред продължава прониква
нето и успешната афирмац- 
ия на млади артисти.

Журито изтъкна, че имай 
ки предвид пионерската ра
бота на някои наши артисти 
и континуитета на тяхното 
творчество, е предложено и 
прието установяване на Гра 
мота за особен принос в 
развитието на югословския 
филм. Тази грамота занап
ред ще стане традиционна 
и ще се присъжда всяка го 
дина.

За най-добри артисти и

ТРЕСКА
Иманярството (търсене на 

закопано злато) е стара бо
лест в Дерекула, която през 
последно време особено се 
чувствува в село Звонци и око 
лността му. Има група (може 
би има и повече), която тъР 
сейки закопано злато унищо 
жава и природата. При това 
все още не се предприемат 
конкретни мерки за да се 
обуздаят похитителите.

На повече места по Асено 
во кале. Стража и по допи 
ната на р. Блаташница се ви 
ждат изкопани дупки, превър 
нати камъни, а пресъхнаха и 
няколко извори.

Най-груба постъпка на има 
нярите е с извора „Цедилка", 
който вече не съществува. По 
следицата е обаче по-болез 
немя понеже, този извор се 
намираше пред самата Звон- 
ска баня, там където е и ат 
рактивния мост на теснолине 
йката. Това място гостите и 
туристите смятаха за едно от 
най-привакателните 
на Звонска баня-

В Средношколския образо 
вателен център се школуват 
570 ученика. И тук учебната 
подина започна на време и 
почти подготвено. Трудностите 
обаче в следствие на органи 
чеките възможности за прак 
тическо и професионално обу 
чение на учениците и сега са 
налице.

признания по

а наградата за най- 
любовна роля на 

в-к „Двойе” Горица Попович 
и Гойно Шантич за роли във 
филма ,,Доротеи”.

Неофициална награда пр
исъжда и загребския „Вече 
рни лист” под название „За 
най-добри натуришчици (не 
професионални артисти). Но 
сители тази година са: Емб
лема на „Вечери лист” и ди 
плом за женса роля Таня 
Курсар и Емблем на „Вече
рен лист” и диплом за мъж 
ка роля Мирсад Зулич.

Наградата „Она и он” за 
най-популярната двойка на 
годината, която присъжда 
в-к „ТВ новости” от Белград 
е присъдена на Здравка Кр 
ъстулович и Младен Барба 
рич за роли в ТВ 
„Вело мисто”.

Специални грамоти, 
то присъжда Съветът на фе 
стивала бяха 
Ирена Колесар и Мариян Ло 
врич, носители на 
роли в първия югославски 
следвоенен игрален филм 
„Славица”. Специални гра
моти за 30-годишна плодотв 
орна работа в областта на 
киноизкуството бяха присъД 
ени на Велко Мандич и Бо 
ра Бегович, а Специална гра 
мота на чуждестранен арти
ст на Алан Нурий, артист от 
Франция- Ст. Н.

В. Б.

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ВУК КАРАДЖИЧ"

СЛАБ ИНТЕРЕС ЗА ЛЕЯРИ
В Образователния център 

„Бук Караджич" в Бабушни- 
ца в първият за писвате лен попълнена във втория записва 
срок са попълнени всички ме телен срок.

Трябва да напомним, че при 
машинката професия за спе-

сали още пет души. 
Текстилната специалност

ние всички евидентирани уче 
ници машинна професия 
бъдат приети.

Критериите за прием на уче

е да

ста за правно^бюротехническа 
професия и машинна профе
сия, специалност бравар-мон- циалността леяр и в първия,

и във втория запиователен 
запиователен орок не са се обадили нито

срок, който се проведе от един ученик. Затова на съща
26 до 28 авпуст, попълнени са та професия за специалност

ниците по специалности 
били същите, — 
общият успех ' на

„са сериятакакто и преди:
края на 

годината, успехът по отделни 
'Премети и удостоверение от 
медицината

кои-тьор.
Във втория

бисера
връчени на

на труда.
Образователния 

„Вук Караджич"
В главнитецентър 

са завършени
Ако нищо не се предприе

ме против тази незакона „про 
фесия" съвсем естествено е, 
че може да се очакват нови 
атаки на природата и преле 
стите й.

та 6рав1ар-'Монтьор има учени 
чеока професия, специалност ци над предвидения брой- 
лабораторен техник по биоло 
гиЯ- На същата професия — 
специалност лабораторен

и местата за природно-техни
и поправителните изпити за

Според думи-те на предсе
дателя на комисията за при- 

тех- ем на ученици Славолюб Ми-

редовни и задочни ученици.
Новата учебна 

на на 1
година запои

септември и в първи 
курс на средното 
образование от 
256 са приети 192

ник по химия, в първия срок 
са приети 8 ученика, а 
има

ладинович, с оглед че се ка 
сае за производствени профе 
оии, от с а моуправи телната об 
щност на интересите по зае
тостта ще се търои одобре-

насочено 
запланув ан ите 

ученика.

места
за още 22 ученика. Бъв

Йордан Миланов втория запиователен срок в 
тази специалност са се запи Д- Глигориевич
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НЖЗГССМР ВС БАБУШНИцТ4' ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК

1 Да се усъвършенствуват 

методите на действуване
В резултат на идейно-политическото образова

ние значително нараства интересът у младите към вси
чки области и процеси на социалистическото самоуп
равление — заяви Миле Цолич, когото тези дни по
молихме да отговори на няколко въпроса във връзка 
с обществено-политическата дейност на младите в Ба- 
бушнишка община.

ВЪПРОС: До ВЪПРОС: Често се констан 
тира, че известно число млади 
остава извън акциите на . Съю 
за на социалистическата мла 
деж. Коя е основната причи 
на за това)

каква степен
бабушнишките младежи и де
войки общестса включени в
вено-политическия живот 
общината

на
и доволни ли сте от

активността им в него)

ОТГОВОР: Засега ОТГОВОР: Съществуват пове 
от числото на младите, вклю че причини, субективни 'И обе 
чени в работата на (органите

сме доволни

ВЪРАНА ЖОТ Т ТВУТпоп?г^ БРИГАДА . БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" ОТ ДИМИТРОВГРАД 
ВЪРНА ОТ ТРУДОВАТА АКЦИЯ „КОЗАР А 81", КАТО

ктивни. Според мен, основна 
та е: младежките ръководства 
не намират ефикасен метод 
за пренасяне на акциите «а 
широк кръг млади. Освен то 
еа, в младежката дейност най- 
често пробладават периферни 
въпроси, за сметка на. съще
ствените. Комисиите, с изклю 

в чение на комисията за рабо 
жи та с пионерите и комисията 

за доброволен младежки труд 
да главно бездействуват. Има и
се явления, някои членове да и- 

интерес мат мкопо функции и задъл
жекия (тази слабост трябва 
да преодоляваме със съще
ствено внедряване на колек
тивната работа и отговорност).

и телата на обществено-поли
т|ичеси»-те организации и в са 
моу п,р ави тел ни те органи в тру 
довите колективи. Почти всеки 
трети член на ССМ е избран 
в някои от тези органи и теНай-добра в СР Босна 

Херцеговина
и

ла.

Активността на младите 
обществено-политическия
«от на общината все още не 
е такава, ( каквато може 
бъде. Напоследък обаче 
забелязва увеличен 
на избраните младежи и де 
'войки. към проблемите на про 
изводството и самоуправлени 
ето. Изобщо, увеличава се ин

води и прочие. 
Както бяхмеДимитровградската бригада „Братство 

-единство” е в обществените активности в 
цяла република Босна и Херцеговина и по
лучила златна лента на Републиканската 
конференция на БиХ, завоювала общо 16 
ударнически значки и 14 похвали.

осведомен*'', 
бригадата от Димитровград, 
както впрочем и оотаналите 
10, е била организирана вър
ху принципите на колективна 
та работа и отговорност.

Самият пък живот и рабо тересът на младежта към вси 
чки области на живота. Ние ВЪПРОС: Наближават изботота в бригадата са били ор 

ган изпрани върху принципите 
на равноправното участвува 
не и решаване във всички ва 
жни въпроои, отнасящи се до 
живота и работата в младеж
ката трудова бригада.

Не можем да отминем и 
факта, че димитровградската 
бригада на Козара имаше и 
свое Културно-художествено 
дружество, което всъщност 
действуваше като дружество 
на цялата трудова акция „Ко 
зара 81".

е резултат, рите. Как се подготвяте за ре 
° апизацията на тази твърде ва

жна задача!

считаме, че това 
на ионтинуираното идейно-хю- 
Л1’Тическо образование, на ко

Четвърта подин$ наред бри 
гадата „Братство-единство" от 
Димитровград, твърде успеш

взето заехме трето място, от 
възможните единадесет за
яви Веселин Димитров, ко
мендант на димитровградска 
та бригада- „Братство-единст
во".

ето и занапред ще посееща 
ваме поляко внимание. На то 
зи план очакваме помощ от 
Съюза на комунистите и оста 
налите обществено-политичо 
оки организации.

но участвува на съюзните тру 
дови акции (Лалич, Ясеновац, 
Шабац и т.г. Козара). Тази го
дина димитровградските бри
гадири работеха на историчес 
ката планина Козара, където 
в третата смяна, от 1 до 30 
август, освен тях работеха и 

Бзп-

ОТГОВОР: Запланували сме 
да посетим всички- първични 
младежки организации и на 
място да се запознаем с ре 
зултатите в досегашната им 
активност, с проблемите, с ко 
ито се срещат, с кадровите 

материални възможности. 
Основната цел ,на тези събра 
ния и разговори е идейно. 
толитическо, организационно

В потвърждение на думи
те, които чухме от Димитров, 
сочат и 
те бригадира

кай^редовно са «адхвър

фактите/ че петдесет 
от Д имитров- ВЪПРОС: С какво се карак 

теризирл дейността на млади и 
те по селата! Какво е сътруд- 

им с останалите

град
ляли нормата си средно със 
190%.

младите от градовете:
Бйелина, Бела Църква»град,

Зазидовичи, Сараево, Оряхови 
ца, Жи винце, Кавадарци ,Кла 
«ЯЧ, Баточина и 
„Младост — Югославия"» ко
ято е сформирана от младе
жи и девойки временно жи
вущи а град Щутгарт — 
Г ФР.

ничеството 
субекти в МО!Трябва да споменем, че 

тази година -много бригадири 
не пропуснаха възможността 
да завършат някоя школа ка 
то: фото-школа, 
школа и школата за екскурзо

и
На края да споменем, 

димитровградчани са се сбра- 
тимили с младежите и цочой

че ! и кадрово укрепване на пър 
(вичнитебригадата ОТГОВОР: Общо взето, ач 

тивността на първичните мла 
дежюи организации по селата 
може да бъде много по-резул 

Понастоящем тя глав 
но е насочена към културно- 
забавния и спортния' живот. 
На този план се изтъкват мла 
дежките организации в. Калу 
джерово, Извор и Ракита. ПО < 
на ССМ в Звонци се изтъкна 
три посрещането на Съюзена 
та щафета на младостта.'

(Сътрудничеството с първич 
иито организациции на 
10СТН и съветите на местните 
общности е незадоволявощо.

В някои села се случва всяка 
организация да води отделна 
акция- Все още е малък инте 
ресът към дейността на мла 

. дите, затова малко нм се по

мага да преодоляват бездей 
ствуването.

организации и дого 
вор за по-резултатна ло-ната 
тъшна дейност.

ките от град Живинце.есяеранто-
Т. Петрол

татна. Интервюто взе: 
Д. ГлигориевичПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ’81

Заедно с младите от посоче 
ните градове, димитровградча 
ни, работеха върху построя 

комплекс Напразно Младежи и 

девойки, 
сътрудничете

ването на спортния 
на планина. Козара, по-точно,

Напразно гори кръвата 
и Т'ьрся езера.
Напразно очаквам и 
копнея за небесната дъга.

Напразно — „ „
когато не мога да мириша твоя Дъх, 
да се топя в твойта усмивка 
и да умря в прегръдните

на радо'стта ти.

строяха футболен стадион.
— В обществените дейиос 

ти нашата бригада бе далеч 
иай-добрата и затова не тряб 
ва никой да се изиекада, че 
именно иие бя*>*е провъ^гла 
сеии за най-добрата трудова 
бригада, която през това ля' 
то е работила иа територията 
иа република Босиа и Херце 
говииа.

СК,

В
Напразно

да те сънувам. 
Напразно

да те любя. 
Напразно

Напразно — 
Лудо...

„Младежка
трибуна“

И ■ първидт, и ВЪВ втори
ят етвп нашата бригада бо 
провъзгласена за ударна, а 
*дии Път за извънредно уда
рна. В трудовите 
заехме пето място или общо

1

Стефан МАНАСИЕВ
активности

X.
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отопанотво»
БОСИЛЕГРАД:
МИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

ПЛАНОВИТЕ ЗАДАЧИ И ИКОНО-
------- - ***иш&м*ж- -■»“« •'

ДИМИТРОВГРАДНЕДОСТАТЪЧНО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ

Износ на кашкавал
на сдруже- 

все повече сиЕЩпосшат станция, а нв!с думи организацията
ния тРТуРдУАСтоИчТаер"ев Димитровград 
.пробиват"' път на ^^транния ™™%естраии- 

През първите 6 месеца т г на^ужд

повеПчае3анРашНиаИваМлНОи0сирене в сравнение с минала-

Та ГОДЕс?ественно, че с това и производството се 
увеличило. Тана например в „Сточар през пъР 

пето полугодие на тенущата година са произведе 
ни 8 вагона сирене и над 12 ваКиа кашкавал.

До нрая на годината ше бъдат произведени 
още Звагона сирене и още 4 вап°«з “ашнавал, с 
което планът значително ше бъде преизпълнен.

По обем. и структурата на к»пнтапопложония,а и «об*. по,
.ойни цели, нвстоящмят сред»юсрочен ппан може Ря ^ 3„ЦИ)1 „ „„роа

обаче не дава надежди, че планът що бъде осъщенствон нацяло.та и 
на лктмвност е

а .повече •органите от труда, 
зоции нарушиха законната про 
порция „лични доходи — •ма 
термална основа“ — разбира

276 на сто, чиетруд сТази оценка за осъществява 
икономическата стаби 

задачи

мия
лото ,на заетите да възлозне 
•на 1450 души, всички села да 
бъдат електрифицирани...

нето на
лизация и плановите

ПО СЛЕДИТЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТТАсредносроченот настоящия 
план изнесе председателят на 

Боси

БОСИЛЕГРАД:на личните дюхо-со в полза 
ди. Всичко това поктзва, из- 

Симеон Захариев, че но
Сегашната активност на ня

ма реализацмя-Общмнската скупщина в 
леград Симеон Захариев в ра 
зповор с представители на ор 
гаммзацикте на сдружевия труд 

еамоуправителнм об 
обществен о.-политичес

Нарушени междуличностни 

отношенин
кои носители 
та не

тъни а
дават надежди, чо пла

нът ще бъде осъществен <►« 
цЯло. Закъснява или се оггеро 
чава

основнитесе осъЩвотвЯват
и кон оми чос к ат а ст а -цели на 

билизация и плановите зада-
изграждането на няк°и 

стопански обек
местните и чи за тази година.

Изнесеното от председателя 
на Общинската скупщина 
достатъчно 
за всички субективни социали 

общината, 
за комунистите

щмости
ккте организации, инспекционни 
те служби и Електроразпреде 

от Леско

запланувани 
ти, което допринася Да се пре 
аишават проектосметките, 
това разбира се никак ме пред 
ставлява борба за стабилиза 
ция. В трудовите 
недостъпно е заживял Законът

о
а предупреждение

лието предприятие 
вац. В разговора, който беше

е подобрение на снабдяване- 
населението със стоки 

потребление, 
подобрение в изкупуване

преди няколко го 
обстойни анализи

- «Когато
то «а 
от широко 
то и
то, като се прилагат единст
вени и гарантирани цени, кои 
то би трябвало да стимулират 
за по-обемна и по-качествена

етически сили в 
Най-много 
в обществено-политическите ор

дини, след 
и разисквания се стигна до
заключението, че интеграция73

организирам с цел да се на
прави сериозен обзор върху 
досегашните слабости и да се 
посочат носителите им, както 
•и да се направи първата от 
редицата крачки в технотопре 
махване, йе участвуваха пред 
•ставители на ООСТ за селско 
стопанска Дейност „Напредък“ 
и на строителната организация 
„Изградня" — на оргакизаци 
ите, от които най-много 
очаква през настоящия разво

колективи как

сдружения труд особено в •ганизации <и организациите на 
сдружения труд, в обществе
ните служби и самоуправител 
ните общности на интересите.

М. Янев

за на земеделските кооперации и 
„Слога" в една трудова орга 
низация предлага редица *ко 
комически предимства н по- 
интензивно развитие на стопа 
'нството в Босилеградска об
щина, тогава всички очакваха, 
че предложената организацио 
нна структура ма бъдещата ор 
ганизация, 
предимства.

•областта на разпределението 
■на дохода. Личните доходи не 
се заплащат според резултати

селскостопанска продукция-
Вече 5-6 години стопанските 

организации работят като ед 
на, а резултати от предвижда 
нията са съвсем незабележи 
телни. Нито една от четирите 
организации, не изпълни оча 
кванията.

Селскостопанското

ДИМИТРОВГРАД:

Рационално да 

изразходваме тока
се

ще даде редица
ен период.

' Развитието на Босилеградска 
> община в периода от 1981 до 

1985 година, посочи Захариев, 
главно ще се основава на ин 
тензивните капиталовложения, 
възлизащи на 1 389 796 хиляди 
динара, от които 1 277 996 хи

В рамките на едно 
сдружено 
сдружени материални и кадро 
ви потенциали, без конкурен 
ция 'на организациите има ре 
ална възможност за укрепва 
не на материалната база на 
стопанството в Босилеградска 
община.
такова предприятие 
и по-ефикасно ще се лреодол 
яват стопанските проблеми. В 
„Комбината", както се нари 
ча днес, основните организа 
ции на сдружения труд имат 
възможност много по рациона 
лно и по-пълно да ползуват 
съществуващите мощности за 
производство, оборот, услуги 
и транспорт. С обединението 
особено много се очакваше

такоаа лроизво 
дстао вместо да се подобря
ва, от година на година стаг 
нира. Изкупването също така. 
В различните 
трове и цените са различни,

предприятие, със
ССЪР ЮгоНа заседанието, което бе всички жители на 

славия- В противен случай е-проведено през изминалата 
седмица в Димитровград, а 
по инициатива на Общинския 
синдикален съвет, най-сериоз

лектроразпределителнате ор
ганизация ще бъде принуденз 
да изключва -отделни, кварта 
ли, фабрики па и села. Наисти 
на тази „непопулярна крачка" 
може би е прекалено остра, 
обаче електроонабдителите из 
тъкват, че това е обективна 
причина, ако се придържа
ме към призива дотам ня^а

районни цен-

изкупаачите определят цената 
на добитъка според собствени 
ка, а не според добитъка. Съ 
веем малко се осеща подобре 
ние и в снабдяването.

Върху причината за това, по
вече пъти е разисквано

ляди динара ще се реализи 
рат а стопанството. Само за ‘но ^ разгледана информаци

ята, -във връзка със спестява 
нето на електроенергия. Меж 
ду другото бе съобщено, че

Също така с едно 
по-лесноразвитие на селското стопан

ство, ло-точно за развитие на 
животновъдството в 
сектор
291 318 000 динара. С тези сре 
дства трябва да се създадат 
242 мини-ферми за овце, 
ви и

частния
въпреки призивите, електрое 
нергията и по-нататък не се 
използува рационално, 
може да доведе дотам, че 
електроуредите и осветителни

са запланувани
и об

•което взаища констатация е, че
м отношенията•да се стигне.

Изводът се налага сам: да 
спествяваме, ако не искаме да 
останем без ток.

между отго
ворните в „Комбината", осо
бено между най-отговорните 
(директорите) са лошг. Лоши 
взаимоотношения на отговор

кра
смесени мини-ферми за 

•овце и крави. За залесяване 
на голини и опазване на съ-

те тела по домовете да оста 
нат без ток. Още по тревож 
но е съобщението, че поради 
неотзивчивосттв за спествяване 
на ток, може да се случи ди 
митровпрадските фабрики да 
останат без ток. Ни спин а, ако 
и по-нататък електроенергията 
не се използува, рационално 
фабриките ще бъдат изключ 
вани от електросистемата по 
2-3 часа, което естествено, ще 
доведе до загуба.

Тъкмо заради това още е- 
Д1>н път най-сериозно се аг:в 
лира до всички жители, на те. 
риторият а на общината, 
намалят в разумни граници из 
лолзуването на слекфоенергн 
ята. В тази акция са включени

щеотвуващите пори ще се изра 
з ход в ат 106 755 хиляди дина
ра. Но реализацията -на тези 
инвестиции, ’ които трябва да 
обезпечат всестранен 
на Босилепрадска община, изи 
еква всестранни и интензивни 
подготовки, в рамките на кои 
то трябва да се проведат мно 
гобройни . акции. Необходима

Т. Петров •ните лица се отрзя®3 и ® де 
ловите резултати. Затова ня 
кои от тези организации тър 
сЯт работа във вътрешността 
на страната, а пък в Босилег 
рад идват работници от вътре 
шността. Съвсем е оправдате
лна констатацията на Общин 
смия комитет, че някои лица 
•които сега се намират наче 
ло на тези организации имат 
личен интерес, докато да се 
извърши обединението бЯха 
много активни. Но след пости 
снагата цел те кат.о че 
спряха с дейност. Все докато 
трудещите се в обед* мените 
ортанизации не схванат вед- 
наж завинаги, че съвместната 
работа, договарянето и взаи 
могтомощта са необходими, нЯ 
ма да им а и резултати. Обще 
ствено-политическите организа 
ции членовете на Съюза на 
комунистите трябва по-ефикас 
но да действуват в това от 
ношение. Защото недоразуме 
нието между отговорните 
организациите чувствуват тру 
дещите се, т.е. населението в 
общината.

VСУРДУЛИЦА
подем

Положителни резултати на „Зидар“
Строителната трудова орга

низация „Зидар" има 420 зае 
ти, от които 70. са на време 
•нна работа.- Полугодишните ре 
зултати на тази трудова орга 
низация са солидни. В сравне 
ние с миналата година, общи 
Ят доход е увеличен с 85 на 
сто и възлиза на 81 200 000 ди 
нара. Трудещите се от „Зи
дар", чийто среден личен до 
ход е 6 700 динара, през из 
теклите

обезпечили работа и за след 
вещата година. Ще 
върху разширяването и постро 
яването на втората фаза 
„Галеника"", ще строят 
жилищен блок, хлебопекарни 
ца и пр.

„Зидар"" кредитира трудо
ви организации, моито строят, 
при същите условия, както и 
банките. В развойните плано 
ве на „Зидар" се предвижда 
да направят фабрика за изра 
ботка на дограма, която ще

работяте дългосрочна и непрекъсна 
та, задружна дейност на вси 

трудещи се и граждани 
изобщо, а особено на 
телите

вчки
нов•носи

на конкретните задъл 
жения в реализацията на пла
на. От обществено-политиче-

Да
ли

ските организации и, 
органи се търси да носат ак

техните

цията си към перманентно и 
критическо следене реализа- 

на плановите задачи и шест месеца на годи 
ната, са превишили мин а лого 
дишните трудови резултати от 
първото деветмесечие.

•цията
•навреме да водят енергична 
борба срещу слабостите. Са- произвежда изключително по 

поръчка. Проектът е готов и 
стойността му възлиза на 200 
милиона динара. Този 
ще способствува да бъдат за 
•ети 100 работника в една смя 
на. Да напомним

мо така сега заплануваните це 
ще могат накрая на 1985 

•година да се отчетат като по- 
стижения: общественият про 

. дукт да бъде два пъти по-го 
лям, доводът да нараегне със 
108, чистият доход със 111 и

В опоменатата трудова 
низация
квалифицирани работници, 8 
•с виеше и 4 с полувисшо об
разование. Залягането

орга
работят 110 високо

ли
обект

на вси чеи това, 
понастоящем „Зидар"
100 рботника 
бота в ГФР 
прап" в Белград.

вчии. е — резултатите да бъдат 
по-големи и дава

вече са спечели 
ли признание за това. За това 
нещо говори и факта,

средствата за разширение ма 
термалната основа на сдруже

на временна ра 
посредством „Ком

Б. К.че са М. Я.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
БНОР В «ими„о.„жг“";„АОРГАНИЗАЦИЯ

НА СУ

БОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ" —СЕРИОЗНИ ГРИЖИ 

ЗА БОЙЦИТЕ
„МОРАВАЦ"'- (ПРЕДЕЯНЕ)

Щ:- щщт
1:0

ш

Първа победа в 

новия сезон
/I

г.
В Общинската организация

на Съюза на бойците — гус 
НОР в Димитровград почти 
не съществува семейство на 
боец, което

,се (мисли 
Наи-М1ного

и а Цветния
се.дто грижи мъчат пред
свдателствюто___

Дом и

членове ^ членове, които живеят в
всички , л
Щината.

Ла има 
ЖИЛИЩЕН въпрос.

нерешен
В недели Футболистите на когато съдията Троянович от 

,, ладост от Босилеград МаГурица присъди единадесет
спечелиха първите точки в но метров наказателен удар в пол
вото първенство. В срещата за на домашния отбор, койтю
от втория кръг те се наложи успешно реализира 6. Тасев.
ха„ над .отбора на ФК „Мора Мачът между „Младост" и

®т Предеяне с [резултат „Морав-ац" започна с динамич
1:0. Победата бе спечелена на на игра на двата отбора, а 

минути пред края 'на мача, 'особено силно атакуваха гости 
те. Това юбърка домашните 
футболисти, -които очакваха ле 
она победа. Затова правеха 
много грешки в играта си, 
а отделно в наказателното 
поле пред вратаря ’не гости
те. И двата отбора успяха да 
създадат няколко добри голо 
ви положения, «но вратарите 
отлично изпълниха задачите

почти
местни общности в обТази година 

чителна. Преди 
юбилея, заради 
най-тежките, 
дни на нашата

отделно
всичко

•е зна Илид Раич
заради 

спомените на 
•но и най-славни

'Обаче 
евте в

бота иактивността на члено
Организацията на бой Н°ВИНа’ боЙ1*ите „свързват""

Димитровградска об 'И ДРУги промени, коити видно 
става дума за 

юбилея, не е 
само към ескурзии 

те. Напрот.ив. Заплануван 
тук и много 
Изключително 
се обръща 
Щелите

отговорност. За тази

•история- Въпре 
години

Ците от 
1Дина, когато 
отбелязване на

ки че са изминали 40 дават и резултати.
от започването на 
та мнозина 
НОР в Димитровград 
са надхвърлили .и 
татй, все още са 
сега те се борят —

революция
членове на СУБ.

Т. Петров
насочена

макар че 
седемдесе- ЗА НАШИТЕ МИНл са

други активности.
активни. И много внимание 

на вече изчемо 
другари, които освен 

трите дружества в града 
членуват и в селата Трънски 
Одоровци, Погаково, Долна 
Невля, Желюша, Омилозци и 
Каменица.

за самоу 
правление, за братство и е- 
динство СИРОПИмежду всички внаши 

за то
те по с 1,750 литра вода и го 
смачкайте. Изсипете получена 
та каша върху двойно сгъна 
та марля и Я оставете да се 
отцежда 1 нощ. Премерете от 
цедения сок прибавете 
1,500 кг захар, 40 грама ли
монена киселина и 1,5 хапче 
аспирин, стрито на прах.

народи и народности/ 
следователно 
Титовата

Измийте 1провеждане кз 
колек 

отговорност, 
такава каквато.

кг дренки и ги
инициатива за 

тивната работа и 
за Югославия,
Тито

изчистете 
лейте ги с 3 — 4 чаши 
и ги сложете да врят, 
омекнат. Прецедете ги

от дръжчиците. За
вода

докато
си.

Тази г 
■Пук&вица, 
дат сформирани 
на бойците.

Отделно ни радва факта, чз 
и тази година наши другари 
ще получат нови жилища. Ис 
кам да кажа, че и тази годи 
на в банката притежаваме 42 
милиона, предназначени за 
построяване на жилища заяви 
ИЛИЯ РАИЧ 
Председателството на СУБНОР 
в Димитровград.

Трябва да подчертаем и то 
ва, че Общинската организа 
ция на бойците в Димитров 
градска община между първи 
те премина на колективна ра

Във второто полувреме игра 
та се много измени. Футболи 
стите на „Моравац" се насочи 
.ха към

година и в Белеш и 
също така

по
Я създаде. прзз

тънко платно или двойно сгъ 
сната марля- Прибавете 
прецедения сок 2 

Сварете сиропа 
ън. Прибавете една 
монена киселина 3 — 4

ще бъ- 
Дружества■

ПРОМЕНИТЕ ДАВАТ РЕЗУЛТА дефанзивна игра, ка
то на всяка цена настояваха 
да спечелят поне една точка. 
Те позволиха на босилеград 
чани да установят теренско 
надмощие, а сгъстиха защитни 
те си редици. В тази обст-ано 
вка се редеха възбудителни

към
кг захар, 

на силен ог 
лъжчка ли 

мину
ти преди да го свалите от огъ 
ня.

ТИ
'Оставете сиропа да престои 

6— 7 часа, като по рззбърк 
вате от време на време, за 
да се разтопи захарта напъл 
1но. Налейте го след това в 
бутилки, запушете г.и и залей 
те запушалките с парафин.

По същия начин се приго 
твя сироп от къпини и касис.

На списъка на Димитровград 
организация на бойциската

те има много изминати мар 
шрутв--. Малко лично участие, 
малко общи средства и разба 
кртелство — па екскурзия. Та 
зи година е трудно да се ре 

замине. В го

Нао-лете го горещ в затоп 
лени, добре изсушени бутил
ки. Запушете ги на Другия ден 
и ги приберете.

сцени пред вратата на „Мора 
вац",председател на но топката никак <не на
мираше път до мрежата.

И когато нЯкои зрители за 
почнаха да напускат стадиона 
край Драговищица, 
наказа гостите с дусоа за ед

ши къде да се 
дината сме на юбилея. Йоди 
ха димитровградските бойци в 
Срем, ходиха на Власина, бя- 
хгГ'и"на Шумарице край град 
Крагуевац... Все пак най-много

СИРОП ОТ ФРЕНСКО ГРОЗДЕ 
ПО СТУДЕН НАЧИН СИРОП ОТ КАЙСИИ съдията

но нарушение в тяхното нака 
зателно поле. 
те започнаха

.Измийте един килограм кай 
сии и ли разполовете. Изв ад е 
те костилките и ги счукайте. 
Обелете ЯАК|И'те, окълцайте ги 
едро в хаванче и ги прибаве 
те към кайсиите. ‘Поръсете 
плода с един килограм захар 
и го оставете да престои ед

но денонощие, 
след това през двойна марял 
отделения сок и 
да ври на .оилен огън, докато 
се гъсти като сироп за спад 
ко. Обирайте непрекъснато пя 
ната. Прибавете една равна 
лъжичка лимонена киселина 3

Изчистете 3 кг грозде. Сло 
жете го в дълбок съд, залей Тогава гости

да протестират
на начин, който няма нищо 
общо със спортсменството. Но 
съдията беше неумолим,

крило Тасев сигурен ра

одунти — хляб, тестени произведения, 
зеленчуци, плодове и варива. Те се огра 
ничават във вече споменатите горни 
граници.

Мазнините трябва да се огранича
ват при всички възможности и да не 
надвишават 60-80 г дневно. При напред
нала възраст, при сърдечни и бъбреч
ни увреждания, те се намаляват под 
50 г. Ограничават се преди всично жи
вотинските мазнини.

Белтъците са важна съставка на бол
ните от диабет. Белтъците са леко пови 
шени при диабетно болните. Дневно 
болният се нуждае до 1 грам и полови
на на 1 кг тегло. При децата и бременни 
те количеството им се повишава над 100- 
120 г дневно. Към тази група храни спада 
млякото, млечните продукти, месото, оиб 
^та, сиренето, кашкавалът и яйцата. Заб 
ранени храни: захар, захарни изделия, бо 
нбони, шоколад, локум, халва, мед и 
др. Тестени продукти: бял хляб бани
ца, юфка, торта, сладкиши, пасти. Пло 
дове: грозде, банани, мушмули, стафи 
ди, сушени плодове. Мазнини: краве 
масло, мас, лой- Напитки: подсладени 
сокове, алкохолни напитки.

Какво трябва да знае диабетно боли

Съвети на лекаря
а ляДИАБЕТ Н 

ДИАБЕТОПЕЧЕНИЕ
ОНОТО

елизатор.
„МЛАДОСТ" игра в състав:

М. Чипев, Ивков, Ивкович, Ва
Прецедете

сев, Иванов, Крумов, Тасев, 
Златков, Георгиев, Захариев, 
Цветков.

Непосредствено пред мача 
между „Младост" и „Мора
вац" се срещнаха младежки
те отб

го сложете

ЗАХАРНАТА болест е сериозно ен
докринно обменно заболяване. От нея 
болдуват всични раси от всички нонти 
ненти но най-често цивилизованите 
роди. Основни правила за лечение са. 
диетично хранене, правилен и съзнате
лен медикаментозен режим; правилен 
дневен режим на живот, запознаване 
с методите на изследване — яръв°3гапха 
рни профили, събиране диуреза, въгле 
хидратен баланс.

на „Младост"ори
— 4 минути преди д свалите „Морава" от Владичин хан. Го 
сиропа от огъ^я- Насипете го стите бяха по-добри и се нало 
горещ в добре изсушени и жиха с резултат 3:2.
затоплени бутилки.

и
на-

М. Янев

БАСКЕТБОЛ

Пирот" 68:91.Отбода“ и
Диетата е основното и задължител

но лечение за всеки Диабети*и той е 
длъжен да организира храненето си Сь 
образно лекарските предписания и съвр 
еменното разбиране на Дие™™“" 
то. Храната трябва да бъде■ б°\а™ НБ 
витамини, особено от ФУпата ^ *
Хранителните дажби трябва правилно
да се разпределят съобразно медикаме 
нтозния режим и да отговарят на нало

Е8Г. КЖ КК
те нужди се определят, ми™ сладв
при нормално тегло - поаат^ ш
мално тегло; при наднормено тегло 
ограничаваща диета от 18 до 25 калор 
ии на 1 килограм тегло.

Въглехидратите са важен калориен
източник в диетата. °ъзра тегл0
се нуждаят от тя* ррипон°Р наднорменог
дратите" сДпадат° следните хранителни^

ДИМИТРОВГРАД, септем- 
В първия кръг на

едната на другата страна. Та 
ка беше и в началото на вто 
'рото полувреме, все докато 
отборът на домашните беше 
комплектен. Но когато някои 
баскетболисти от първия съ
став напуснаха играта пора
ди пет лични нарушения, тех 
ните заместници не бЯха в 
състояние равносилно да се 
противопоставят на почоггит-

ври.
състезанието за Купата 
Югославия пю баскетбол тук 

'Схт борите

на

насрещнаха 
„Пирот" от 
прад и на „Свобода". Баскет 
болистите от Пирот бяха про

се
едноименния

ият?
I. -

Физическата антионост укрепва мус
кулатурата, поддържа нормално кръво
обращение за всични органи и тъкани 
укрепва сърдечния мускул и пориферн 
У Р съдове, предпазва от натурпване на 
излишни тлъстини, подобрява усвоява
нето на въглехидратите от мускулната 
тъкан. Болните о1 захарна болестс н°и 
то водят активен начин на живот, боле
дуват по-малко от съдови усложнения. 
За болните от диабет все пак е подход 
яш лек спокоен Физически труд на ди- 
бпт се нуждае от пълноценен сън 8 9 
б® Особени грижи трябва да полага 

ножата, често къпане,

|ВЪЗгл&оен|И за полеми фаво- 
р(ити, но победата завоюваха 
с много труд и то през пое 
леднито пет минути. ните гости.

Най-добри и -най-ефикасни 
в отбора на домашните бяха 
Захаров, чДж>окич и Николов.-

» ите Цялото първо полувреме 
премина при постоянно меня 
не на резултата, фи което 
предимството преминаваше от Д. С.

ПОПРАВКА

В миналия брой на вестника допусната е 
грешна в една част на честитките от Сурдулишка 
община. Вместо 5 септември е отпечатано 6 сеп- ‘ 
тември.

Извиняваме се на читателите и публикували- 
те честитки, трудови организации.______^^

а
часа
дори^ежедневно, на частите, изложени 
на замръсяване.

Д-р М.Н.
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Не мрдаю и не думаю
Нуде нас у Бусилиград, каже .бая-Вене, нено 

йи йоще не може да сейте стабилизациюту, па 
се прин«димо да им одржавамо часове. Топа ие 
арно и йега се побрже оправяме, но йош по-арно 
йе стабилизациюту да уведемо кино предмет у 
чнолете. та младата поноления йоше од малециа 
да се уче кино да се стабилизую-

тияА сега че ви расправям за йедън от
часове.

Омрзло на председникатога стално да гово- 
ри кино у оную народну „думам ти черно, сети се

Й снао" ( а „снайете" — ....... .. ™ ипю“'т
ук си назуйе кино що йе. Тека и тека смо се догово 
* рили, това требеше да се завръши — не йезавръ- 

Яб шено, това и това требеше да се уработи — не йе 
■ ;> уработено, това и това требеше да се започне —

г >5 не йе започнено.
А кига човекат почну да посочуйе с пръс 

3 — за това йе винован тай и тай това йе требал 
: да уработи тай и тай, за това су одговрни тия и 

** тия, я си помисли сега представителйете на пред- 
щ приятията и общинебете организацийе че се изщре 

цаю, та столицете че се люляю- И я се мално 
^ щрецну. стра ме вати немой да се прекъсну чове- 

ците, они не су научили с пръс да би посочую-
Арно ама они ... _____ _ _______

: човекат, а они йем не мръдаю, йем не думаю. р 
' ^ Сал се джабе изнада, реко си, по туя критину ни

та започну да се самокритикую, та от бев слъзе 
да ти потечу.

Мъдростта говори...се ич не сечаю). па човекът ■,

ТИТЛИТЕ и сливата на пред 
ците придават блясък на 
то, носено с достойнство, но 
правят още по-лрезряио 
позореното име.

ЕДИН баща значи 
от сто учители.

повечеОТЕЧЕСТВОТО е създадено от 
праха на мрътвите.

име

О*Дж. ХербертЛамартин

«
Дж. Адисън

НЯМА по-топла стряха от 
бащината и ло-успокоително 
небе от родното.

КРЪВТА вода не става.

т
да мръдну. Завърши I 
аю. йем не думаю. кп

*Народна поговорка
ни

П. К. Яворов

За смехаш||
Тия йуту и не мрдаю. но берем се съгласую. 

а нво да правимо с ония от „Изградню” и „Напре- 
Мш дан”? Они и не дооде, а од гьи се най-млого тражи.

Бая-Вене, не закачайте тия човеци. И да 1}и 
викате на тия ваши часове, вайда нема. Човеците 
су оглувели за нритинуту, нече и они .да се щре- 
Цну. Я откико знам вийе све Т)\л нритикуйете, по 
н>и винаю и човеци и руководителе, и весници 
се сУтинаше писувайечи. Од таквую тарапану че 
пунне-цигански тупан, та камо ли 
тия у ььините уши. А на н>и нища им не фали, да 
же прияе им — „не чую”, та си спокойно седу у 
вотел>ете.1

ИСТИНСКИ честният човек е 
длъжен да предпочита пред 

I себе си семейството, пред се 
| мейството отечеството,

отечеството си — човечество-

. еКолиба, в която всички се 
смеят е по-добра от дворец, 
в който всички плачат.пред Смехът поправя нравите.

Народна пговорка Ж. Сантелто.
* *Ж. Даламбер

тънката тупанче-
Хуморът е’ спасителен по

яс върху вълните на живота.
8 усмехнагто лице стрела не 

пускат.

*
СЕМЕЙСТВОТО е едно от 

най-висшите постижения 
природата.

В. РаабеНо бая-Еане, чини ми се и вийе си 1)и чува- * тш 
те та да имате нога да критнуйете и ниной вас Нг 
да не нритикуйе. И да не речу кино не умейете ! 
да отправите ноннретну и конструктивну критину. Ш

Народна поговоркана
* *

Дж. Сантаяна Смехът е слънце: прогонва 
зимата от лицето на хората.

Кажи ми на какво се смееш, 
за да ти ка)ка какъв си.иИ , *ш

В. Юго
МАЙКАТА е единственото 

божество на земята, което не

Народна приговорка
НАПРАЗНО се хвалиш със 

своите предци, ако твоите по 
томци няма да могат да се 
похвалят с теб.

*
познава атеисти. Красотата на смеха зависи 

много от искреността на радо' 
стното настроение.

Човек, който се смее до 
бре, е добър човек.Е. Легуве
)
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