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Трето заседание на Централния комитет на СЮК

Задължение към акция и диференциация
ние Митя Рибичич отдел-^ ЯВЛЕНИЯ 'СКОИТО АНАШАТАКИКОНОМи5?г^ БИЛА ИЗВ0Р НА ОТРИЦАТЕЛНИ 
но подчерта, че с подго- ЧЕСКА КРИЗА А КРИВАТА^ КРИЗА ПРЕВРЪЩАТ В ПОЛИТИ
товката на заседанието се РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАГ^Ж1^пргттамйй?.^? В ИДЕЙН0 НЕЕДИНСТВО НА 
изхождаше от факта. че НА СИСТЕМА НЕЙНОТп'ра лнитмс НА НАШАТА САМОУПРАВИТЕЛ
Дванадесетият конгрес на РЕШАВАНЕТО НА НАШИТ^ГРГлттга А*ИРМАЦИЯ СА ГЛАВНО ОРЪЖИЕ В 
СЮК вече е оценил причи ЖИВЕЕМ БЕЗ ЛИШЕНИЯ нп иЯ.И“™ • НЕ М0ЖЕ ПОВЕЧЕ ДА 
ните на сегашните трудно КОЛАНА" ТРЯБВА ПА КъГГДТ гъпъ.тгтпл^7т^гдИ АКИИИТЕ ЗА „СТЯГАНЕ НА 
сти и определи основните ЯТ ВСИЧКИ КАНАЛИ ЗА ГТРКГ>С КОИТО ЩЕ ЗАТВАР
насоки на действие те да НЕ е В ПРЕЛЛОЖРНИРтп и» пп!:т И СПЕКУЛАНТСКО ЗАРАБОТВА-
се преодолеят. ВДЕ?ТА ЗА НАРОДЕН ЗАЕМ °ПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА СЕ СЪДЪРЖА И

Предложението на тези 
11 заключения се отнася 
до: операционализация на 
„Изходните основи на 
дългосрочната програма 
по икономическа стаби
лизация”, износа, плате 
жоспособността на стра
ната, всички видове по
требление, агрокомплекса, 
пестене на енергия, ак
ция по обществено песте
не, обнародване на народ 
ен заем, разпределение и 
награждаване, отношение 
към обществената соб
ственост и социалните раз 
личия и ролята на печа-

В
По-нататък Рибичич 

своето изказване изтъкна:
— В момента изключите 

лно ни е необходимо пес
тене на всички 
общественото

в

средства на 
възпроизво

дство. Отделно тук бих 
подчертал пестене на еле 
ктроенергия, нафта, ва
лута, суровини, възпроиз 

„„ водствени материали и по-
ки наши материални, при добно. Това в заключения 
родни и други богатства. ха е посочено. Обаче зак 
С това в същността си ще люченията ще остана? 
укрепваме обществената и мъртво слово върху хар

ния, ако с това заседание 
не направим Съюзът на 
комунистите и всички тру 
дови хора крайно отговор 
ни и мобилни.

Напомнил бих, че теже
стта на положението изис 
ква и общо солидарно ре 
шаване на възловите ико 
номически проблеми. В 
този смисъл в заключения 
та в договор със Социали 
етическия- съюз и Синди
катите, включихме и въз 
можността за обнародва
не на народен заем и ут
върждаване на програма 
за неговото реализиране. 
Ако установим ясни це
ли убеден съм, че това ще 
подкрепи всеки трудов чо 
век и гражданин, всички, 
на които е при сърце на
шата социалистическа, са 
моуправителна и необвър 
зана общност.

Обра зла гайки точките
на заключенията Рибичич 
между другото накрая по
сочи:

— Трябва съвсем реши 
телно да прекъснем с я^ле 
нията членовете на Съю
за на комунистите да се 
държат така, сякаш не ги 
интересува нито полити
ката .на стабилизация, раз 
пределението според 
да. но как само да обезпе 
чат своето положение и 
материални блага. Тряб 
ва най-решително да реа- 

от тира ме и да позоваваме 
на политическа отговор
ност, па и изключваме 
всички членове на Съюза 
на комунистите, които не 

би се държат така. Само по 
тоя начин може да дадем 
пример на трудовите хора 
и гражданите и да ги мо 
билизираме да се борят 
срещу деформациите ко 
ито взеха размах в наше
то общество.

По-нататък Митя Риби-

На 24 септември т.г. в Белград се състоя 
Третото заседание на Централния 
Съюза комитет на

на югославските комунисти. Уводно из
ложение изнесе председателят на Председател
ството на ЦК на СЮК Митя Рибичич. След 
това се разви твърде жива, всестранна и до
ста остра дискусия.

Предложението на заключенията на Трето
то заседание на ЦК на СЮК има общо 11 точ
ки: По тях има най-много

икономическата 
на нашата

кохезия 
социалистичес 

ка самоуправителна общ
ност и ще 
корените на автаркия и 
затваряне и ще обезпечим 
съгласуване на парциални
те интереси в общи й об
ществен интерес.

Спирайки Се 
ключенията на ЦК на 
СЮК от 21 септември, Ри 
бичич каза,

— Никакво чакане _ или 
\ оставяне „за утре" в това 
отношение не може да се 
позволи. Илюзия би било 
да се очаква Съюзът на 
комунистите сам да изпъл
ни всички тези задачи. Но 
ако той във фронта на 
организираните сили и де
легатските структури раз
движи всички институции 
на политическата система, 
ако всички тези хиляди су 
бекти на решаване станат 
мобилни, решителни и на 
сочени към главните при 
оритетни проблеми на юго 
славското общество като 
цяло, облагани на инте
ресите на работническата 
класа и сдружения труд— 
тогава това представлява

изкореняваме

изказвания, понеже
целта на заседанието е да се определят опера
тивните задачи на Съюза на комунистите в пре
одоляването на икономическите трудности.

върху за-

Съюза на комунистите и 
на всички субективни си
ли на нашето общество 
върху решаването на круп
ните проблеми, които днес 
ни налягат... В нашата ра 
бота трябва да се възвър
не готовността да изпълня
ваме онова, което се дого
ворим, а това е най-добри 
ят път да сс реализира и 
политиката на стабилиза
ция и ускореното разви
тие на социалистическите 
самоуправителни отноше
ния, които днес са нашето 
стратегическо определе
ние.

на нашето общество.
— Еда от тези съществе 

ни най-крупни задачи в
та.

Митя Рибичич запозна 
членовете на Централния 
комитет с дейността . на 
Председателството между 
двата пленума. Председа 
телството направи ана
лиз на неблагоприятните 
икономически процеси в 
страната, особено на вън 
шната платежоспособност. 
Въз основа на този анализ, 
според думите на Риби
чич, са подготвени заклю 
чения, които да бъдат ак 
ционни, оперативни и да 
бъдат основно напътствие 
за конкретна акция на ко 
мунистите. Тези заключе
ния са ясни и къси. Преди 
всичко се търси прове
ждане на „Изходните осно 
ви" и приемане на цялост 
на дългосрочна програма 
по икономическа стабили 
зация* Но това не значи, 
че трябва да се чака 
зи програма. Увеличение
то на износа е предимство 
над предимствата- Следва
щото изискване е да се 
приемат ефикасни меро
приятия за нашето оспо- 
собяване за плащане на 
дълговете и саниране на 
външната платежоспособ
ност на Югославия, да се 
забавят всички видове по 
требление — инвестицион
ното, общото; съвместно и 
личното, да се ревидират 
бюджетите на всички рав 
нища и решително да се 
установи самоуправителен 
ред в кредитната и валут
ната политика.

Изтъквайки необходи
мостта на трудовите хора 
и гражданите откровено 
да се каже какво е наше
то икономическо положе
ние и какво го е предиз
викало, Рибичич каза, чс 
Съюзът на комунистите, 
като авангард на работни 
ческата класа, трябва да 
посочи същността на зада
чите, върху които тряб 
ва да се мобилизират вси 
чки организирани сили

огромна материална 
па прогреса. Тези предим 
ства на самоуправителна- 
та система, са нашето пър 
во и главно оръжие, 
са може да кажем, днес 
нашите

сила
Митя Рибичич

тру
сегашния момент, па и в 
следващите родини е из
носът, предимно на база
та на увеличението на ка 
чествеиите фактори, по- 
голямо ползуване на всич

това
та

па ртиза ис ки пуш 
ки, които сме отнели
ръцете на отчуждените 
центрове на мощ.

От друга страна автори 
тетът и престижът на Съ
юза на комунистите 
трябвало да се използуват 
за изменение на отрицател 
ния, потребителския и ес
нафски манталитет.

Тези лишения преди вси 
чко означават, чс трябва 
да отстраним в нашата 
и кономическа поли ти ка 
ббщсствеиа практика 
чко онова,

ДА СЕ МЕНИ ПОЛОЖЕНИЕТО 
— НАЙ-ГОЛЯМА КРИТИКА И ПРИНОС

0 Заключенията, които приемаме стават 
закон, който с принципа на демократичния цеи- 

- трализъм задължава всички наши организации 
и всички комунисти на нашата страна 0 Тряб
ва да съзнаваме, че не може да живеем без 
лишения, но същевременно трябва да изострим 
контрола и затворим всички канали за леко 
тюФитерско и опекулаитско заработваме 0 
Трябва търпеливо и настойчиво да се 
обща прогресивна насока и да не 
тенденциите на консерватизъм политически да 
се организират във фронт срещу социалистиче
ското самоуправление и политиката на Съюза 
на комунистите.

и
вси чич каза:

— Това са наши заклю
чения и ако ги приеме ЦК. 
те стават закон, който с

което е не ре
ално. овърхамбициозно, во 
лунтариетичио и което до 
веждаше до това да чжм- принципа на демократиче 
веем и да свикваме да жи 
веем над нашите реални 
възможности, над резулта 
тите на труда.

търси 
позволим

— Нашите предложения 
за изход от сегашното по
ложение 
основа за единна акция на

ския централизъм задъл 
жават всички наши ор
ганизации и всички кому
нисти на нашата страна.

трябва да дадаг

*



НАС |И Н[ ПО СВЕТА
В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПЕКИН И МОСКВА ПЕКИН

Нови крачки към нормализацията Изложба за Тито
новището за първична 
опасност от само един (съ 
ветски) хегемоиизъм. 

Наскоро след това Мое

* ПЪРВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗЛОЖ
БАТА „ТИТО — МИСЛИ, ДУМИ И ДЕЛА" В 
ЧУЖБИНА

В Музея на китайската революция в нача- 
ссдмицата беше открита изложба „Ти

то — мисли, думи и дела", която подготвиха 
Югославският архив и Китайският музей.

Това е първото представяне на тази излож
ба в чужбина. След Пекин, изложбата ще бъде 
открита в Чангчу, столицата на провинцията 
Джиан: В 13-те тематични части на изложбата 
са представени фотографии, факсимилета на 
различни документи и други свидетелства за 
Титовия жизнен път и югославската .революция- 

На тържественото откриване на изложбата 
директорът на Музея Янг Дженя нарече Тито 
„велдо марксист, пролетарски революционер, 
обичан вожд на югославските народи, непоко
лебим борец на международното комунистиче
ско движение и голяма фигура в международ
ните отношения и движението на необвърза
ните.

Сега вече е съвсем известно, че китай
ско-съветските гранични преговори ще започ
нат в началото на този месец в Пекин. Това 
събитие е повод за многобройни „предвижда
ния" на скорашна нормализация на отношени
ята между Пекин и Москва.

ква положително отклик
на. „Когато говорим за 
Азия, заяви Брежнев в Ба 
ку, за твърде важно нещо 

Разбира се, не с нужно считаме нормализацията, 
отделно да се подчертава оздравяването ма отноше- 
значеиисто на евентуално- нията между НР Китай и 
то подобренние на китай- СССР",, въз основа на 
ско-съвегските отноше- здрав разум, взаимопочи- 

ния. Защото тъкмо в Азия таиие и двустранна пол
ее стигна до нарушаване за", 
на мирното съжителство и 
равновесието, и се създа

лото на

Накратко
ф БЕЛГРАД: Тези дни 

в нашата страна пребива
ва. делегация на Либерал
но-демократическата пар
тия на Япония, оглавява
на от председателя на пар 
тията Сусуму Никялдо. В 
разговорите, проведени в 
Съюзната конференция на 
ССТНЮ беше изтъкната 
готовност за усилия с цел 
да укрепват отношенията 
между двете страни във 
всички области, отделно , 
на икономически план.

ф ПЕКИН: Министър— 
председателите на НР Ки 
тай и Япония. Джао Циян 
и Зенко Сузуки изразили 
готовността на своите стра 
ни да развиват двустран
ните си отношения в ду
ха на мир и приятелство 
равноправие и взаимна 
полза.

ф ТЕХЕРАН—БАГДАД: 
На южната част на ирак
ско-иранския фронт про
дължават артилерии ните 
двубои между двете ар 
мии. Същевременно, в мно 
го градове на Иран се 
състояли манифестации, с 
които била отбелязана две 
годишнината на войната е 
Ирак.

ф ПРАГА: В Чехослова-

Тези, засега все още 
малки крачки, създават 

доха твърде кругши кри реални изгледи за разшир 
зисни огнища. Обаче то- яваие на преговорите. Но
ва изобщо не значи, че ме трябва да се имат шпо- 
трябва да се подценят гра зии, че процесът на твърде 
ничните преговори, като полезната нормализация 
първа крачка към норма ще върви лесно, 
лизацията. Чрез тези пре 
говори, които започнаха 
още през 1969 година, а 
се прекъснаха през декем 
ври 1979, когато съветски
те войски влезнаха в Афга 
нистан. се пресичат слож 
ните отношения между Ки 
тай и СССР. По гранична
та линия, дълга 7000 км, 
се намират огромни ар
мии, в които и едната и

ОБСТАНОВКАТА В ЛИВАН

Започна изтеглянето на израелците
Израелската солдатеска 

започна да се изтегля от За 
иаден Бейрут. Вместо . до 
сряда, както беше съобще 
нр по-рано,
та армия ще се изтегли 

си „до края на седмицата". Бейрут. 
Сега вече в това „изтегля
не” може да се вярва до
ри тогава, когато наисти
на се осъществи. Обаче из

американски моряци, 
то заявил Вайнберг, 
да се изкачат на ливанска 
почва все докато Израел 
не се изтегли не само 
Западен, но и от Източен

как тилните, и мюсюлманите, 
желаят възможно по-нал 
ред да забравят неотдавна 
шните трагедии и да запо
чнат изграждане на стра
ната-

Под силата на жестокия 
натиск в самия Израел и 
на острите осъди от целия 
свят. Бегин е принуден да 
приеме раздвижването на 
официално държавно след 
ствие във връзка с маса 
крирането на палестин
ското гражданско насе
ление в лагерите Сабра и 
Шатила. Положението на 
израелския премиер е все 
по-трудно, а неговият най- 
близък сътрудник, минис
търът на отбраната Шарон 
настоява да го затрудни 
още повече. С изявления
та си, Шарон „предвестя- 
ва" нови акции, с коитр 
демантира правителствени 
те съобщения. Това него
во поведение е остро осъ
дено от останалите минис 
три, които тези дни отпра 
вили колективно 
до Бегин с цел да се „убе
ди министърът на отбра
ната в целесъобразността 
на заминаването му от то 
зи пост".

няма

окупаторска от
другата страна виждат за 
плаха за собствената 
сигурност и интегритет.

От мисията на Иличов в 
Пекин китайците очак
ват доказателство за доб
рата воля на Москва, а 
съветите 
за целокупните отноше
ния между двете страни 
без поставяне на условия

Вниманието на световна 
та общественост беше
привлечено и от първото 
изявление на новоизбрания 
Ливански президент Амин 
Джемайел, по-стар брат 

убития пре 
зидент Бешир Джемайел.
В интервю пред „Ей—Би— 
Си" Амин 
обходимо спешно 
не от Ливан

раелският стръвник по 
пространствата на Близ
кия Изток Бегин поставя 
нови условия. Търси „по-

разисквания
на неотдавна

Очевидно е, че перспек 
тивата на преговорите бе ствие" на израелската 
ше открита на 12 конгрес 
на Китайската КП, в кон
текста на новите насоки 
на китайската външна п^

стоянно символично присъ заявил, че е не- 
изтегля-ар- на всички чу

ждестранни войски — из 
раелски, сирийски и пале 
стински.

мия в Ливан и да се даде
кия занапред ще се стиму 
лира селскостопанското 

производство в частния се 
ктор. Секретарят на ЦК 
на чехословашката КП 
Франтишек Питра разкри 
тикувал в „Руде право" 
мненията, според които то 
зи почин
опасност за социализма.
Този прелом в чехословаш 
кото селско стопанство ще „ 
бъде направен с цел да се * * >-неминуемостта 
смекчи дефицитът на отде световна воина и от ста
лни селскостопански про ---------------——
изведения, 

ф МАДРИД: По

възможност на неговите 
единици да държат под 
контрол най-важните бей 
рутски транспортни връз-

Президентът из 
тъкнал, че „не е готов да 
подпише мирен 
с Израел, но

литика: по-нататъшно 
варяне към света, активно 
укрепване на 
въз основа на 
вие и взаимна

от-
договор 

подкрепя 
всяка идея за мир между 
народите на всички 
ни в Близкия 
Амин Джемайел

размяната ки.
равнопра- 
полза, и 

опазване на мира, което 
подразбира борба срещу 
хегемонизма. Ясно е. че 
Китай се отказа от

В столицата на Ливан 
вече се намират умиро
творителните сили от Фран 
ция и Италия, на защитни 
те постове, около палес
тинските лагери. И 1800

стра- 
Изток”.представлява подчер

тал значението на факта, 
че при избирането му за 
президент за него гласува 
ха и мюсюлманските де
путати. Според него, 
дава. надежда за бъдеще 
на Ливан,

теори искане
на

това

междуСсфрю>1и’еиоТЕЛЕН протокол в което и хрис-повод
„деня на баскийската ро
дина", в Сан Сабастиян, 
Витория и Рентириясе съ
стояли масови 
Д емо нстрантите 
ли барикади на улиците и 
нападнали повече държав
ни ведомства. Незадовол- 
ните ^б^скийци възлицава- 
ли „да живее ЕТА", а бас- 
кийският премиер Карлос 
Гараикоечеа пред 130 000 
души
Ц2РОД> ние сме нация".

ф БОН: Изборите 
райнината Хесен били гол 
ямо насърчение за залад- 
ногерманските социалдемо
крати. Само те са получи
ли по-голямо число гласо 
ве по отношение на избо
рите през 1978 година. Ли
бералите доживяли пълен 
неуспех.

В ОБЩОТО СЪБРАНИЕЗА УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ТЕКСТИЛ НА ООН

Води се дебата за светавълнения.
повдигна Тези дни в Брюксел беше подписан прото-

ф СЪЮЗНИЯТ СЕКРЕТАР НА Ръттттт

ЩА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБСТАнЖ

влява-една четвърта част от целокуп ни 
промишлен износ,-Същевременно, това Тобласт 
в която отношението в Т: 
гоприятно за нас.

Фактите, че Общността се отказа от право- 
то си да въведе рестрикции в случай на ппе- 
калено увеличение на нашия износ и че смекчи 
приложението на каузата за строг контрол и 
допълнителни ограничения, са насърчение пред 
подписването на основния протокол за взаимно ■сътрудничество. ' -ад им но

В седалището на свето 
вната организация в Ню 
Йорк тези дни 
годишната редовна сесия 
на Общото събрание 
ООН. В

извикал „ние сме намират международните 
политически и 
ски отношения

икономиче 
и ще изне 

изхода 
трудности.

започна тазв пок
размяната е най-небла- сат сюгжестии за 

от сегашните 
В дебата та

на
генералната деба Ще участву 

съюзният секретар
та, която ще 
три седмици, шефовете на 
Делегациите на страните — 
членки на ООН

продължи ва и
на външните работи ЛА
ЗАР МОЙСОВ, който 
вява югославската делега 
ция. Неговото Изложение 
пред Събранието се оча 
ква днес (в петък).

оглаще изне
сат оценките й становища 
та на своите страни, за 

което сеположението, в
СТРАНИЦА 2
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°„аЛл_ючемия на Централния комитет на Съюза на югославските комунисти

НЕПОСРЕДСТ
НА у

„ д , тГи^тЛИ ,011 Да Се увеличи износът, особено за обшо производство за износ на тролираното изнасяне на динарите
Д Ия кон' на конвертируемите райони. За базата на участие в осъществени от страната; също. трябва решите-

к™ активн°стите, ко- целта трябва решително да се те валутни средства; работничес- лно да се осуети явлението на
™ “ в ход в съюзите на- кому- борим за увеличение на производ- ките съвети, органите на самоу- частния клиринг в страната, като 

на Репуоликите и покрай- сивото, преди всичко иа базата на правителните контроли, държав- твърде сериозна деформация в 
6 ТТ °°шите усилия в ооще- домашни суровини и възНроизвод ните и другите органи са отговор- стопанството и обществото; 

стао о, .централният комитет на ствени материали и' рационално ни да осуетяват и да спречаваг яв- — час по-скоро да се извъР- 
изтъква следните непосред- използуване на материалните и на ленията иа обуславяме на набавка ши ревизии на платежния ба- 

ствени задачи пред комунистите, другите възможности. Съшесгве или продажба на произведения във ланс на страната и пл&тежобалан- 
организадиите и Ръководствата на но значение в това има развитие- валута с орочаване на средствата совите позиции на републиките и 
ьъюза на комунистите: то-на доходно свързване и сдру- за' инвестиции, увеличение на це- покрайнините и те да се доведат

1. политиката на икономичес- жаване на труда и средствата на ните и под.; в съзвучие с реалните възможно-
ка стаоилизация трябва решител- производителите във .възпроизвод — в стопанските камари в съ- сти; да се обезпечи последовател- . 
но и отговорно да се реализира в ствените цялости на единния юго- трудничество с изпълнителните съ- но провеждане политиката на 
социалистическата самоуправите- славски пазар и по тоя начин ук- вети. общностите на интересите реалния курс на динара и енер- 
лна практика-с ^единна акция, ко- репване на самоуправителната со- за икономическо сътрудничество гично да се осуетят явленията на 
ято тряова да обхване цялото об- циалистическа интбграци» в стра- с чужбина и други обществени заплащане в страната с валута,, ан 
тнество и всички негови субекти, ната. Това е и пътят за успешно фактори във всички обществено- газирайки се върху приемането 
Затова трябва: , надделяване на явленията на а в- политически общности въз основа на решения, с които това ше се

— да се извършй ревизия и , таокия и съгласуване на общите и та на доходна взаимозависимост осигури, 
неооходимите изменения в средно- всеобшествените интереси. и свързаност на организациите, на
срочните развойни планове ^от Комуноистите във възпроизвод- сдружения труд, да се засили ан- ^БЗ ОТЛАГАНЕ ДА СЕ ПРЕРАЗ-

година, които трябва ствено свързаните организации гажирането върху увеличаването ГЛЕДАТ ВСИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ 
да се обосновават на реални ос- на сдружения труд. Стопанската- ка- па износа, особено на конвертиоу 
нови и да изхождат от решенията, маоа на Югославия и в други сто емия район1 в органите на Феде- 
съдържаши се в документите на лански камари и обши сдружения рдцията, републиките и покрайни
дългосрочната програма на пко- трябва л.а раздвижват акции за ните веднага да се разгледа не- кв<з от всички комунисти, органи- 
номическа стабилизация и от ос- осъществяване на плановото и де обходимостта от допълнителни зации и ръководства на СК непо-
новите на само\т1равителното пла- лово сътрудничество на единни,-, стимулативни .мерки за увеличение средствено и конкретно да се ан-
ниране; югославски пазар с пел да се под за износа, особено на организаци-

4. Централният комитет изис-

гажират върху реализацията на 
политиката на привеждане на всич 
ки облици потребление в стеснени— навреме да се утвърди ико

номическата политика и да се 
приемат всички необходими ус
ловия и .мерки за стопанисване 
на съществените сгбекти 
1983
веждаики политиката по, икономи
ческа стабилизация;

— необходимо е да се ускори 
работата пп приемане на цялостна 
дългосрочна програма на икономи 
ческа стабилизация; изпълнител
ните съвети, органите на управле 
ние, стопанските камари и други 
обществени субекти трябва вед
нага да пристъпят към разработка

.материални възможности и в рам 
ки на реалния доход. За целта е . 
необходимо:през

година, последователно про без отлагане отново да се
преразгледат всички инвестиции, 
които са в течение и да се приве
дат в реални рамки, а са в уни
сон с ревиди раните планове1 бан 
новите кредити да си сложат във 
функцията - на сдружаването на
труда и средствата и развитие на 
съвместен приход и съвместен до
ход;

— в самите обществено-поли
тически обш^ости и самоуирави- 
телните общности на интересите 
да се съчинят и осъществят про- 
'гралщ по привеждане на общото 
и съвместно потребление в реални 
рамки .при последователно прове
ждане на закона и мерките на ико 
номическата стабилизация; тряб-

и конкретизация на. становищата 
от ..Изходните основи" и от -досе
га приетите части на дългосрочна
та програма в плановете, иконо
мическа политика, инстру.мента- 
рия на системата, споразуменията 
и договорете; 
се ускори
ботката и опеоиализацията 
на дългосрочната програма по 
икономическа стабилизация- от- тиква увеличението на износа, 
насятгт се до развитието на иконо- да се обезпечава контипуитет и 
мическите отношения с чужбина, стабилност на производството, но 
при което между другото трябва необходимост трябва да сс орга- 
да се изхожда и от принципа, чс пизират акционии конференции 
неможе да се установява задължа- па комунистите от ®СГ, ко1\то вза 
ване в чужбина без задължението имно са свързани във верижною 

страда на онези об- възиск/изводство.
птествени субекти, които ее задъл- ________________ _
жават; организациите и органите ОСУЕТЯВАНЕ НА „ВАЛУТНИЯТ 
на Съюза на комунистите редовно тдг-ггАЖ" 
ше разглеждат актйвността и по
ведението на комунистите в посо
чените тела и органи по тези въ
проси.

особено трябва да 
работата върху разна 

дяла
ва да се преразгледат и ревиди- 
рат всички позиции на съюзния 
бюджет и бюджетите на републи
ките и покрайнините, градовете и 
общините;

— да се затворят всички кана 
ли. конто дават възможност за по 
требление извън договорените

От заседанието па ЦК иа СКЖ
итс да сдружения труд, осъщес
твяващи по-юлум износ от заплану 
напия;

— да се -обезпечи остра селек
ция па внос за неговото преди 
ствено насочване за производство, рамки н без реално покритие; в 
предназначено за износ и за задо- този смисъл необходимо с креди- 
оолявапс иа потребностите на на- тио-мо нетната политика съшестве- 
сслсшщто; ма базата на суфпциг, 1Ю 11а се рсвидпра съгласно иконо 
Н-Г..В външнотърговския обмен па' мнчееката стабилизация и да се 
клиринговия район да се поло- сложи под контрол и надзираване 
жат усилия да сс осигури по-гол- па сдружения труд и обществено- 
ям внос на суровини от този ра- политическите общности; 
йон; _ — трябва да се засили общес

републиките н покрайнини- тпепата акция за прилагане црин- 
тс с пълна отговорност да пред- ципа на разпределение на средст- 
прпемат спешни и конкретни мер- вата за личните доходи, утвърде
ни за изпълнение на техните за- ни в Закопа за сдружения труд и 
конти задължения в отделяне иа върху тази основа да се съгласува 
валута за в «ос на пафта, външна ръстът на личните доходи с ут-1 
платежоопособност и други лого- върдеиата поли^жа на разпреде- 
вории цели; председателите иа лепне; при това трябва, да се ока 
ЦК и ПК трябва да продължат с жс цъдна 
акцията ио решаване на тази за- па Синдикатите и нл 
дача п вт,з основата па съблюдава обществени фактори за съгласу- 
не в хода на обществената акция ване на отношенията в разпреде- 
за това да поднесат информация лсписто на средствата за лични 
па Председателството иа ЦК на доходи; там, където това не дава 
СК)К; съответни резултати, органите иа

— всяка ОСТ и обществено- обществено-политическите общно-, 
политическа общност да Утвърди <6ти трябва да предприемат 'мерки.
и ригорозно да провежда програ- предвидени с Конституцията и За- , 
ма по пестене .на валута, особено копа; Ъргаинзацшгге и* органите 
на иестокови' разходи, при което па Съюза на комунистите ц среди, 
изпълнителните тела и други ор- в мрито е дошло до откланяваие 
гаии съгласно законите трябва 
иай-енергичмо да осуетят нр^он-

м-

за връщане от

3. Централният комитет търси 
от комунистите да бъдат носители 

• и инициатори на най-широка мо
билизация иа работническата кла 
са и на всички трудови хора вър
ху последователното 
ма заключенията иа Скупщината 

СФРЮ и на Председателството

сгабилизашп “иче регщбликмте и автономните пок-
мон са райнини да се изготви програма

по обезпечаване ма външна -плате
жоспособност иа страната за след
ващия период;

— във всички организации ма 
сдружени», труд, обшилите, рспуб 
ликиге и покрайнините и в пяла 
та страна въз основата иа комкрет 
пи програми да се води акция за 
сдружаване на труда и средствата

ДА СЕ ПОЛОЖАТ МАКСИМАЛ
НИ УСИЛИЯ ДА СЕ УВЕЛИЧИ 
ИЗНОСЪТ ______________

провеждане

на
подкрепа на акцията 

останалите

на
номическа 
но на онези, чичто 
ски позиции с такава политика 
застрашени или се явя ват в труд- 
постите по осъществяване иа таз
политика. ____

2. Централния^ комитет ,ъРсР 
от комунистите и призовава труд 

. вите хора в •организациите * 
сдружения труд и обществено* 
литическите общности ла гшпра 
ят максимални усили» зиачител

(На 4-та стр.)
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1Непосредствени задачи на комунистите
. ■ ва да се окаже кадрова, професи си основно да со разгледат в <*б- за„^оса социалистичесвд-

оналиа н техническа помош. при «ниските «яс^шни то само “правлеше° с“ дства^ на
от политиката на разпределение по-редовио изпълняване на утвъР- ^‘ т"3°и задача под поето- информиране трябва да имат иавгя* *=—гг вгамЛвж? пвве.щаггл.ш9 жягъвггмй»; „ — ~™- Ц-1ДНМ-РДЖДД8Д- - аятаеваг ая кгявгулвягг

НЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ В„т |т»Г литиката па икономическа стаби-
ПО-ГОЛЯМО ИЗКУПУВАНЕ НА ТРУД И ТВОРЧЕСТВОТО Р п™пиите органи па нашата лизания. На тази основа тряова
ПШЕНИЦА И ЦАРЕВИЦА —------------------------------------------------------- система — работнически контро- да сс премахват явленията иа сен-
^Ъ^ГГЛСКОТОВСТОПАНСТВОК Ю. Централният комитет посоч ла инспекции. Службата по обще-ТИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ условията па големи ико- отвело счетоводство, съдовете. оР ^ане па есмФеадта психоггогм и

иомически трудности, висока ип ганите на преследването и други гю^игелскиманталитет което
5. Централният комитет посоч- флапия и разходи жизнени оше — трябва организирано реши гс девапвноа V гопиалистиче-

в сегашния момент от първо повече се изострят социалните про по и безкомпромисно да осУе*яв хора 1
значение е да се поло- блемп, особено на материалното явленията па обсебяване на обше окото самоуправление,

положение иа работниците и гра- стаено имущество, злоупотреоага
на жданите с низки приходи, проб- иа праната и пълномощията, мито-

напълно да се лемите на заесготта, социалните то и корщши-ята. нарушаване на ТТритпяпнивт „ГШМТРТ
различия и др. Тези въпроси тряб закона и другите предписания, оо Централният комитет

Изхождайки от огромното зна чва-да се решават иа първо място шсстдспитс договори и самоупра-) че тряова да1 се изостри с' р
чение на изкупуване на необходн с последователно прилагаме прии- вителии споразумения и наруша- ността на, всички^ органи и ор 
мите количества пшеница и царе- ципа на разпределение според ре нане ма деловите и моралните нор- заиии и инегптуши на пол е 
вица за стабилизиране на пазара зултатите иа труда, а в рамките ми ма социалистическото самоУШ ката и икономическата система 
и съвкупните икономически про- на това с преразпределение ма равителио общество. Хсзи органи ефикасно да осъществяват‘ своите 
цеси. Централният комитет на средствата за лични доходи в пол- на пашата политическа система функции и задачи в реализацията 
СЮК се обръттта към всички кому за на по-голямо материално вьзна трябва да действуват отговорно, на закона, договорите и споразу- 
нисти и организации на СК, към граждаваие на производителния последователно, самостоятелно и менията и икономическата полити- 
трудовите хора в селското стопац- труд и творчеството. Изхождайки навременно иа базата на Колети- ка. итиошението към тези задачи 
ство и на село. към частните сел от това, социалните проблеми туцията. закона и другите предни- тряова да оъде същественият кри- 
скостопанскн производители, как трябва да бъдат предмет на пър- самия- Те трябва решително да терий за оценяване работата на 
то и към другите обществени. Фа востепениа отговорност, преди премахват явленията на натиск и всеки орган и организация и от- 
ктори, максимално да се ангажи- всичко ад организациите и оъко- пречено в осъществяването на те- делиите лица в тях за диферен- 
рат и да дадат свой принос за из- водствата на Съюза на комунисти хнитс задачи от страна на отдел- циация .вътре в СК, за кадровата 
купуването ад оше по-големд. ко- те, самоуправителнйте и иа други- ни лица и други фактори, които политика. Всички онези, които не 
личества пшеница и максимално те органи в трудовите колективи сс месят в тяхната работа. Съюзът осъществяват с Конституцията, със 
изкупуване на царевица. Централ- и местните общности, общините на комУиИстите и всички остана- законите и с другите самоуправи- 
ният комитет счита, че това е ико и градовете и с предприемане* на ли обществени фактори трябва да телни актове своите функции и за- 
номическа необходимост и длъ^- съответни мерки и акции. Особе оказват подкрепа на та?и акция, дачи трябва да бъдат подведени 
ност на всички обществени субе- но внимание трябва да се посве- Същевременно трябва най-реши- под отговорност, а ръководители- 
кти в селското стопанство и на се- ти върху решаването на проблема телно да се противопоставят сре- те да бъдат сменени от функци- 
ло и на останалите. Мерките по на заетост в духа на становищата щу еснафската стихия, уравнилов- ите. За такива няма място нитс в 
икономическа политика тази акция на Дванадесетия конгрес на СЮК ката> неоснователните нападения Съюза на комунистите, 
трябва решително да покрепят. и в съзвучие със сегашната обета- СрешУ личния труд в собственост

6. Централният комитет изтъ- новка и възможности. на гражданите и под.
ква. че във всички обптествено- 
политически общности трябва

на борбата за ло-нататъ-
(От 3*та стр.)

ва, че 
степенно
жат максимални и организирани 
усилия в обществото планът 
есенната сеитба

/
*

изтъква,реализира.

\

Нашето общество е способно 
със социалистическата самоупра- 
вителна систе.ма и с неговите су-

_____ бекти и с големите неизползвани
ДА СЕ ИЗОСТРИ ОТГОВОРНОСТ- .материални и други възможности

ШШШШ ШШШШ.
на населението, а също така и значение е да се изостри въпро- бекти. а особено на ‘сдружения 
усилия снабдяването да се подоб- Сът за отговорност и по-успешно трто_ за усьвършенствуване на са- 
ри в рамките на материалните въ- стопанисване със средствата за дюуправитетните обществено-ико- 
зх.ожности и по-рационално да се производство в обществена соо- нол1Ически и политически отноше- 
разпределя и изразходва само оно- ственост. да се обезпечи постоянно Ж]Я с,твт.рдени с Конституцията 
ва, с което разполагаме. Не сме- усъвършенствуване и възобновя- закона за сдружения труд и с 
ят да се толерират различни спе- нане на обществените средства. другите закони на системата В 
кули с отделни дефицитни арти- постоянно да укрепва позицията това трябва ^ участвуват единчо 
кули, задържане на стоките в на трудовия човек в сдружения и организирано всички сили на на- 
складовете, различни шантажи. труд и със стопанисване на сред- шет^ общество — Социалистичег- 
изкуствено предизвикване на раз- ствата на миналия труд и разра- кият Синдикатът Съюзът нл
лични видове недостиг. Такива „в- ботка на системата на разпреде- МЛадежта и другите в което ко-
?ееН^уеТяЯвбаВтас^оЙс=аеЛН^кт„Два “ ** ^ ~
ност на съветите на потребители- Централният комитет счита, че вадчки “битеотенГ фТк
те. самоупоавителните органи на с по-решително прилагане на ме- тори върху осъществяванетоФ ня 
местните оощности, работнически ханизма на системата на социалис- определенията щ Дванатг.тш 
контроли, инспекционни, правосъд тическото самоуправление тряова конг
ни и други органи на нашата по- да СПречи с обществени средства осъпщсгвя1Нането ено ВъР^
литическа система. В съблюдава- да управлява и стопанисва про по ,°
нето на тези проблеми трябва да ?ивоположно на Конституцията, „ Г Г
се включат активите на работни- заКоните и нормите на социалис- шаването «я
дите комунисти, непосредствени ТИЧеското самоуправително обще- &Гемн Ъ за Те
производители. СТво. Също така трябва да се пред- На нашето обшост^

Комунистите в организациите приемат законни санкции срещу ттРНт.г,огт т
на сдружени^ труд, самоуправи- отделни лица, които не изпълня- п 1Г трални5т комитет на СКЖ
телните общности на интересите ват трудовите си задължения по *>аоотническата
и обществено-политическите общ- отношение на средствата обще- Хооа и всички
ности, са длъжни да предприемат ствена собственост. «ски самоуправителни
политически акции за последова
телно провеждане на приетите 
мерки в областта на цените и да 
подвеждат под отговорност всек/й, 
който тези мерки нарушава.

Икономическите трудности обу 
словиха, че в бъдеше ше имаме 

спешно да се утвърдят и осъшес- проблеми със снабдяването на на- 
твяват програми на рационално

димо да г.е утвърдят предимства.
Трябва особено да се провеждат 
ригорозни икономии на нафта и 
нафтови изделия. Икономията на 
енергии трябва да получи хара- 

- ктер на широко движение в об
ществото- Да се направят макси
мални \^силия по-бързо да се за
вършат енергийните обекти в из
граждане и субституцията ад вно
сна енергия с домашна.

С договори на самоуправителни 
те общности на интересите по еле 
ктростопанство в републиките .и 
покрайнините трябва да се обеЪ 
печи равномерно снабдяване с 
електроенергия на всички райони 
в страната.

7. Централният комитет счита, 
че трябва да се осъществява най- 
широка обществена акция, на 
пестене във всички колективи и 
във всички среди. Трябва още по- 
решително да се върви към намал 
яване на режийните разходи в 
стопанството и в обществото като 
цяло и да се премахват различни 
непроизводствени разходи и за
плащания, намаляваме разходите 
на стопанисване, разходите за ре
кламиране, представителните раз
ходи, за различни събрания, да се 
осуетяват ненужните пътувания в 
страната и в чужбина и др.

8. Централният комитет изтък 
ва. че в Съюзната - конференция
на ССТНЮ трябва политически ОСУЕТяЖАТТР ъгд ъгртрупгштт 
да се оцени и разгледа инициати- ДОХОДИ - УСЛОКИР ^па°гр 
взта за обнародване на всенаро- ИЗКОЙНЯТ СОЦИАЛНИТЕ РАЗ ден заем и да се определят цели- пичия? сицидлпшд гас*- 
те във връзка с това.

9. Необходимо е по-решително 
да се. продължи с акцията на сдру 
жаване на труда и средствата 
самоуправително

на политиката

върху ре- 
про- 

напредък

класа и 
социали-

Трябва да се изостри отговор-' изисква от_Съюзана
ността към труда и осъществява- ^« с ангажиране на ця- 
нето на задачите, на всяко раоот- то Са.\гоСуправщ.ни?ЗЦ, 3 ИСТИЧеоко" 
но място, във всички трудови ко делегатската системя „ ТОВа 
лективи и институции и организа- всичко Д напоавят
ции на нашата система. Въз осно- “б^гопри™ ^ ” сега™»ите 
ва на прилагане принципа на раз- мически процеси Вен°'ИКОНО
пределение според резултатите на следователно4 досока на п°-
труда трябва да се засили ангажи- деленият ^ Пк^и|СТВЯВане оппе 
ването .на работа, максимално да трес СТПК оголГ^СеТия кон' 
се ползуват вътрешните резерви. на вс>лити'
по-добре да се организира работа- а 'д тммТ стабилиза-
та и дейностите, да се въведе пе- ,нне‘ рпзкМтиетг.РиШаВаш0 значе" 
стене на всички средства на въз- ,Социалистичеткп?о 3 системата на 
производството. Само на тази ос- псамоупювле-
нова е възможно да се обезпечи ВПГ)НГ1ГТ ъдната „е<^икасност и отго 
по-голяма производителност, до- ч., .,)гтБс:гчки негови субекти,
ход и ръст на жизненото равнище. *яължават се членовете, орга-

и по 12. Централният комитет изтък н зациите и Ръководствата на СК 
спекулативен начин. Инспекционни ва, че в печата и другите сред- своите акции да обезпечават 

икономическата стабилизация на те и други отговорни органи на .ства на масова комуникация, ка- последователно провеждане ... 
Косово, необходимо е да се заси- политическата система преди всич- кто и в изказванията на отделни „ заключения. Централният 
ли обществената акция за по-добоо ко в общините трябва в корен да лица. трябва аргументирано, прин- *1итет редовно те следи осъще-■ 
ползуване на производствените мо съсекат и' отстраняват тези явле- ципно и конструктивно да се ин- п^«анет0 на тези заключения, 
птности, за чиято цел на органи- ния. Комунистите трябва да раз- формира общественогття Особено отговорност в тази насо-
запиите на сдружения труд тряб- движат инициативата тези въпро- ствено-иконо^ок®Гполож^ Предсадателство™^ цТнаСЮК.

и

Комунистите трябва най-енер- 
и гично да се борят за осуетяване и 

доходно свързва изкореняване явленията на нетру- 
сдруже- дови доходи и на спечелване нане на организациите на 

ния труд от стопански развитите доходи без резултати на труда с 
и недостатъчно развитите райони, ползуване на рента, с обсебяване 
и отделно САП Косово. С цел за на обществена собственост 
по-успешно осъществяване на

на те-
ко-
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Председателството на ЦК на СКС за констмтуцмонността, законността и соцналнотмческня морал
I

ПОД РЕФЛЕКТОРИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Не смеем да затваряме 

•очи пред факта, че сме из 
правени пред различни об 
липи на нарушаване 
конституционността, зако
нността и 
кия морал. Увеличи 
лото на углавните дела» с 

■ които

Чребич, които се грижат 
за порасналите деца, но 
тази грижа те не могат 
да осъществят чрез инсти
туциите, в които работят 
Тези деца трябва да се 
включат в работата и по 
този начин да разрешават 
жизнените *
роси. Днес съществуват 
много проблеми в заетост 
та. Младите поколения ра
збират, че не можем да 
увеличим много ръстта на 
заетостта, но се дразнят от 
злоупотребите с конкурси
те, връзките, личните ин
тервенции.

Ръководните хора тряб
ва да знаят, че всички ре 
флектори на общественост 
та са насочени към тях, 
че не смеят да нарушават 
основните предпоставки 
на социалистическия мо
рал. Създаде се една про
слойка хора, които 'свобо 
дно се движат в простран 
ствата, в които • осъществя 
ват различните си интере-

иНИКОЛД КОМУНИСТИЕР03ИЯТА НА М0РАЛА ЗАПОЧНА ДА ЗАХВАЩА
на

„ Д™АН ЧКРЕБИЧ: РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЛИЧАВАТ 
БИ™ЛСКШКР°МА1?ТАЛИТЕТ 0ТСТ0,ЯВАТ НА ИЗПИТАНИЯТА НА ПОТРЕсоциалистичес-

се чие

непосредствено се
посяга срещу, обществе
ното имущество. Увеличе 
ние отбелязва също 
и числото на стопанските 
нарушения.

въпси
не с ефикасна обществе
на акция. Крайно е вре 
ме, каза Драгоййч, да се 
изнесат

на ните носители и да се съ
общи на народа всичко, 
което се случва.

рание, каза Любичич, 
ражда

се остър курс против коруп 
надежда, че сега цията, митото и останали- 

ще тръгнем към решител те неправилност във вой 
имената на ней- на битка. И ако в тази чки среди. Ръководните 

борба не тръгнем решител хора в стопанството, орга 
но всички, ако от днешно ните на властта, които ре 
то събрание и от днешни- шават по много въпроси, 

дори и* за човешки съдби, 
трудовдте хора. тога трябва да водят сметка и 

за собствения си престиж 
и авторитет, обосноваващи

така

особено 
малверзации". 

В някои ОСТ незаконното 
, стопанисване става прави

ло на поведение. Създава 
се мнение, почти е поз 
волено всичко, 
преживее”.

„полезните

те решения се разочаро
ват
ва това няма да бъде на 
добро.

Добривое Видич напра 
ви забележка, че нещата 
проектираме дългосроч

но, а когато трябва да 
тръгнем в действие, ведна * — Дали лентяйството е

контрареволюция? Ако не 
е, тогава й е близък сът-

за да се
се на труда и честното от 
ношение към него. Тряб
ва да развиват и 
скромност, да 
на изпитанията на потре
бителския манталитет. Не 
става дума за 
но за изострена отговор
ност,
докато се намират на по
стове, но винаги в работа-

По същото време — ка
за в уводното изложение га се привежда оправда

нието. че не може всичкс лична 
отстояватна състоялото се тези дниш-ш 1Ш11§зш

нощи. . работа имат неприкосно

рудник и непосредствена 
йован

аскетизъм.
ституционността, законно
стта и социалистическия 
морал, в обществото се 
повишава загрижеността 
от тези явления. Тази за 
гриженост е съпътствувана 
и от неверие, че тези на
рушения могат да се осу 
етят. Докато мнозинство 
трудещите се и граждани 
търсят енергични мерки, 
насочени към истинско ра 
звитие на самоуправление 
то, някои хора и гругоши 
а особено вражеските 
елементи, настояват да до 
ведат под въпрос цялата, 
наша система и да я дес
табилизират. Би било опас 
но ако се подценят тези 
явления-

не в къси периоди.
вено право на труда, . до
пи и тогава, когато не из 
пълняват трудовите си ра. 
дължения.

— Имаше много

— Все повече се раз
пространяват вредни об си.

Във връзка с всичко то-
В републиката трябва да ва, каза в заключение 

се преразгледат явленията Чкребич, становища тряб 
в жилищната област. Раз ва да изгради Централ- 
бирам родителите, каза ният комитет..

та.ществени прояви, каквито 
са корупцията, митото и 
плячкосването — каза Ни 
кола Любичич. — Наруша -чаи младите да отправят

критики по адрес на по
каза Ми

ел у-

ва се законността и се до
вежда под въпрос автора 
тетът на закона. Стопан-

възрастните.
лан Обучина. — Твърдя, 
че младите нямат нищо 
против революционерите,' 
които изградиха тази 
страна, но са против оне
зи, които успяха да осъ
ществят всички собстве
ни прищявки, прищявки- 
те на децата си, па дори Горското 
и на внучетата си.

СТОПАНСКИ НОВИНИ
ските нарушения са все по- 
многобройни. единствено 
успешно се борим про
тив класическата престъп
ност. Може да се каже, че 
онези, които се богатят 
без работа, настояват да 
подмитят и отделни хора в 
органите, в които се при
емат решения. впоследст 
вие на което трябва да 
се постави въпрос как, за 
що и кога настъпи еро
зия на морала, къде са 
направени пропуските, и 
през кои отвори се про
мъкват тези явления- Тряб 
ва да изучим как и защо 
се стигна дотам, че да нс 
се уважава обществено
то имущество, което все 
повече минава в частни 
джобове. «

Неизпълнение на плана
Въпреки, че Горската 

секция в Босилеград, коя
то действува в състава на 

стопанство от 
Враня, е преизпълнила по- 

физически

тра, а от индивидуални 
селскостопански произво 

1450.дители са изкупили 
Според същия план е тряб 
вало да обезпечат около 
1500 кубически метра дър
во за отопление от соб
ствени гори и 1000 кубиче 
ски метра да изкупят. И 
тук планът не е цялостно 
реализиран. Досега е обез 
печено само 1300 кубика 
дърво и то 570 от собстве 
ни и 730 от частни гори.

лугодишния 
обем на ' производството

АВТОРИПРЕСТИЖ И
ТЕТ — 'ВЪЗ ОСНОВА НА ,ца иа настоящата делова
ТРУДА

си, за първите шест месе-
ВРЕДНО Е ВСЯКО 
КОЛЕБАНИЕ година цялостно не е реа-

сечене 
техничес-

лизиран плана по 
и изкупване на 
ко дърво — трупцм и дър-И останалите участни

ци в разискванията дос
та говориха за «нарушава
нето на основните прин
ципи на социалистическия 
морал, за богатенето без 
труд, за дългогодишно то 
лериране и за приупособ 
яването към еснафския на
чин на живот. Срещу то
ва не са имунни и хората 

‘на най-отговорните посто
ве. Такова поведение на 

които

В заключителната си реч 
Душан Чкребич подчер- отопление,
та. че във всич1со това Съ-юзът на комунистите не Именно, в тази стопан- 
с и нс може да бъде само ска организация според 
наблюдател на явленията, плана за първите шест м 
но нашата целокупна по се«а на годината е тряб- 
литичоска и ико.юмичео мло Д? обез"ечат,1;2“00 «V 

Опасно с, че този вън- ка обстановка изисква бически метра трупи о 
рос не йи пробива път в активността на СК да бъ обществени тори и толтео- 
комунистическитс среди, де много 'по-голяма. Не на да изкупят от инд 
че в това полека се лодлъг обходимо е да се задълбо дуалния сектор, досега те 
ват и, някои комунисти чи изпълняването на всич- от собствените гори о 
До каква степен може да Ки обществени задълже- пенили 1100 кубически ме 
се стигпр, когато сс толе пия, да сс види как работ 
рират двойният морал, ят съдовете, СВР, инспек- 
най-добре показаха събити 
ята в спорта, а мис го то

Причината за това, както 
ни осведоми Драган Ми- 
цов, директор на секцията 
в Босилеград е. че до голя 
ма степен е извършено се- 
чщце в горите, до конто 
са направени пътища. За 
нови пътища необходими 
са и нови средства, които 
засега тази организация 
няма. м. я.

някои хора, сред 
има и членове на СК, дра 
Ини всеки честен човек — 
каза Бранко Пещич. — 

съгласи да бъдат

БОСИЛЕГРАД
циитс.

Чкребич заяви, че , се 
увеличава числото на оп 
лакванията и жалбите, че 
п най-голяМа степен същи 
те са конструктивни, фи
ксират нечий морал, раз 
плата, бездушно отноше
ние, слабости в обществс 
ните ореди. Съюзът нп ко 
мунистите трябва да съз 
дава условия и подходя- 

атмосфера, така че 
гражданите да говорят за 
всички слабости навсякъ
де и откровено. Хората 
имат доверие и нашите ип 
ституции, каза Чкребич 
и е нормално, че общес
твото ни е чувствително

Няма закъснение «издаването 
иа иови лични карти

като се
премахнати материалните лерираме и в стопанство- 
привилегии на функционе- то, и в останалите дейно 
рите... Според него, ма- сти. Затова първо нещо, 
териалните. привилегии на каза Любичич, е да се ор 
функциите получиха ле- ганизираме по-добре за да 
галитет, поради което в обърнем събитията в поло 
много случаи тази рабо- жителна насока, А ако 

компрометира. Фун- спечелим битката за тези 
бъде въпроси, по-лесно ще я 

спечелим и за останалите, 
каквато е например иконо ща 

стабилизация.

В Секретариата по вътрешните работи в 
Босилеград е било запланувано до края на на- 
стояща-ва година, когато «стича срокът за под
меняне на старите лични карти, да се подменят 
и издала}' около 8 хиляди такиа* документи. 
Досега са издаени около 500 лични карти пове
че и както подчертава Раде Пенев, служащ в 
Оосилеградския СВР малък е. даже и беззначи- 
тейен броят на онези, а това са преди всичко 
стари и изнемощели лица, които не са подме
нили старите си документи. Единственият про
блем. който е сълътствувал досегашната рабо 
та в тази 'област е вписването на магичния но
мер в личните карти. Поради технически при
чини същият с записан на над 4170 лични кар
ти. Същите са премахнати и този номер ее впи
сва и на вече издадените документи. В. В

та се
кцията трябва да 
чест и доверие. Ако функ
ционерите трябва да имат 
някакви привилегии, 
ва това трябва да бъде из
вестно иа обществеността.

Живорад Мишич и 
Кърцун Драгович се зас
тъпиха за уреждането
отдел.ш афери, преди вси това ком на ерозията на морала,
чко аферата във връзка път^&’ ^ ^ ата п0 Чр03 всички „„ституции.
със Сдружението на пу ? СК. с това съб СК е длъжен да раздвижи
лицистите, и това да ста-

тога мическата
Нс смеем да позволим ог 
долни хора да правят гре 
шки, да ползуват поста 
си за някакви частни це
ли, зв да разрешават ли
чни проблеми — това иароиа
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ЗА ИЗВОРИТЕ В ССТН В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ
ОТ СКУПЩИНАТА НА МРО В НИШ НА

От бъдещите делегати 

ще зависи и рабатата 

иа конференцията
ПРЕВИШЕНИЕ В ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

Предложени бяха два ва 
риаита, но тъй като се 
очаква тези дни да излез* 
нс и
по този въпрос» не 
съждани конкретно разме 
рите на общата сума. Спо 
ред единия вариант, иа ', 
регмонал ните само уира ви 
телим общности на инте
ресите в 1983 година щс 
бъдат необходими към 
800 милиона динара пове 
че от настоящата година, 
като по такъв иачиц об
ецата сума ще надмине 2 
милиарда динара.

Делегатите обсъдиха и 
информация но оргаиизи 
райе па нротивградна за 
щита. за подобрение па 
животновъдството и др. 
акгуални въпроси.

• ДЛ СЕ ПОИСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ СТО
ПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И НОСИТЕЛИ НА 
САМОУПРАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

закононрсдписание .
бяха обАко тю помогнат полити 

ческите мерки, ще бъдат 
наложени и администрати
вни. но незаработеното 
трябва да се върне. Това 
в най-къси черти е основ
ният извод от състоялото 
се на 23 септември в 
Ниш разширено заседание 
на Председателството на 
Скупщината на Междуоб 
щинската регионална об
щност. В организациите 
ма сдружения труд и в 
обществените дейности в 
региона в първите шест 
месена на годината са на
правени множество нару 
шения на нормативните 
актове по разпределение
то на дохода и чистия до-

под отговорност и за смей 
яваие .от пост на ръковод 
ни лица, или иа лица 
пълияващй самоуправител- 

функции.

ОБСЪДЕНИ И ИЗХОДНИ 
ТЕ ОСНОВИ ЗА СЪВМЕС 
ТНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Съгласно договора в Ме 
ждуобщинската коиферен 
ция иа ССТН в Южномо* 
равски регион, а въз осно 
ва утвърдените и приети 
правила, Общинската кон
ференция на ССТН в Бо
силеград, в новия състав 
щс наброява 71 делегат 
от които 46 щс бъдат из 
брани в местните .общно 
сти, 12 ще излъчат общес 
твсмо-политическитс орга 
иизации, 12 обществените 
сдружения и дружества и 
1 делегат ще даде Гарни- 

граничното подс-

организация, спортното * 
дружество „Младост" и 
Сдружението за борба 
срещу алкохолизъм и нар 
комания, щс изберат ло 
един делегат.

От това кой ще бъде 
избран за делегат на ОК 
на ССТН до голяма сте
пен ще зависи по-нататъш 
пата дейност на тази 
най-масова организация в 
общината. Затова при из
бирането «а делегатите 
пъв всички среди трябва 
цялостно да бъдат спазва 
ни общоприетите и дого
ворени принципи на кад
ровата политика, социал
ната структура и демокра 
тичния подход. Трябва да 
бъдат избрани лица, пока 
зали се на дело във всеки
дневната си обществена 
работа, последователни и 
безкомпромисни борци за 
самоуправлението и по-на
татъшното усъвършенству 
ване на делегатската си
стема.

Да посочим и това, че в 
някои среди делегатите 
за ОК на ССТН вече са 
избрани, а' в някои това 
ще се направи тези дни. 
Учредняването на същата 
е насрочено за 1 ноември 
тази година. Тогава ще бъ 
дат избрани и 4 делегата 
за Междуобщинската кон
ференция на ССТН в Юж- 
номоравски регион, Пред 
седателство от 11 членове 
и председател. на Предсе
дателството, както и. чле
нове и ръководители на 
контените и секциите при 
Конференцията.

из-

Също така Председател 
ството иа Скупщината на 
Междуобщинската регио
нална общноСт обсъди и 
изходните основи иа про 
ектопредложението за сьп 
местно потребление на 
регионалните самоуправн- 
телни общности за идна
та година.

зона иа 
ле и ис.

Именно, 
пости:

М. Андонов местните общ 
Райчиловци, Дол

на Любата, Дукат, Горна 
Любата, Горна Лиси на и 
Горно Тлъмино ще избе
рат по двама, местната об
щност в Босилеград чети
ри, а останалите 30 мест
ни общности по един де
легат. Общинският ко
митет на Съюза на кому
нистите, Общинският син 
дикален съвет. Общин
ският
и Общинската конферен
ция на Съюза на социали-

ход. ДИМИТРОВГРАД
От данните, изнесени в 

анализа на заседанието, ка 
кто и в уводното изложе 
ние на Станко Ивкович 
директор на СДК в Ниш,

С|моуправител1ш работнически 

контроя (издействувасе вижда, че е дълъг спи 
съкът на организациите 
направили превишения в 
изплащането на средства 
за лични доходи и съвмес 
тно и общо потребление.

В 701 организация на 
сдружения труд в стопан
ството 169 са направили 
превишения, или всяка 
четвърта организация. Над 
позволената граница са 
изплатени 439 милиона Ди 
нара, или два пъти в пове 
че в сравнение със същия 
период на 1981 година.

В обществените дейнос 
ги — от 325 организации 
— 86 са направили преви 
шения като изплатената 
сума на 48,5 милиона ди
нара, или 50% в повече, 
приравнено към същия пе 
риод на миналата година.

Почти ВЪВ всички тру
дови организации функци

равителен контрол и да 
се завърши работата. Ни 
то в една трудова органи 
зация самоуправителният 
контрол не знае на

ята на самоуправителните 
контроли е сведена до не 
значителни въпроси, 
го контрол на оолничари-' пример как се ползват слу 
те. Факт е също, че по-

отбор на СУБНОРка-

жебните автомобили. 
Налице е впечатлението, етическата младеж ще из

берат по три делегата, а 
Общинската конференция 
на Съюза на запасните воек 
ни командири. Общинска
та организация на Черве
ния кръст.. Общинската 
организация на пенсионе 
рите. Сдружението на ча- 
ртните занаятчии. Добро
волното противопожарно 
дружество,- Общинската ор 
ганизация на Съюза на 
инвалидите по труда, Лов 
ното дружество. Съюзът 
на рибарите, Горанската

вечето от членовете на
контролите не знаят какво 
точно трябва да работят и |г‘ 
какви права и задължения 
имат. По член 556 на Зако 
на за сдружения - труд се 
казва, че самоуправителни
ят контрол в ООСТ вър
ши контрол по провежда 
нето статута и другите са 
мбуправителни общи акто 
ве и т.н., а в член 559 се 
казва, че има право б да 
упражнява контрол на 
целия процес от' обществе 
на репродукция.

че повечето от членовете 
_:а контрола се страхуват 
да не дойде до конфликт 
с ръководните хора. което 
също се отразява върху ра 
ботата им. Този страх се 
чуетвува и когато говорят 
за работата на самоупра
вителните контроли и зато 
ва не може да посочим ни 
то един положителен при
мер от тяхната работа.

А. Т. М. Я.

БАБУШНИЦА: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКДА СЕ ПОДВЕЖДАТ ПОД 
ОТГОВОРНОСТ

НА СКСОт това произлиза, че 
този орган има право най- 
напред да посочи конста 
тираните неправилности, 
да търси източниците им. 
От друга страна в ин
формацията на службата 
при секретариата на вът
решните работи, който се 
отнася до стопанската пре 
стъпност в Димитровград
ска община се казва, че 
за първите 6 месеца на го 
дината стопанската прес
тъпност е увеличена. До- 
като през 1981 е имало са 
мо един случай, през съ
щия период на настояща
та година е имало десет 
такива случаи, от които де 
вет са открити от страна 
на органите при Секрета
риата по вътрешните 
боти.

Есенната сеитба да приключи навреме
ф В Бабушнишка община шестмесечният ба 

ланс говори, че доходът е бил по-голям с 31*/.
• Загуби при ООСТ „М^такрилат” ф Необходимо 
е веднага да се прибере реколтата и да се засеят 
с есенници нови площи. В работата участвуваха Але 
ксандър Йованович и Десимир Йович.

На разширено заседа- динара прикод. който по- 
ние на Общинския коми- голям с 30,Т% в сравне- 
тет на Съюза на комунис* ние със същия период на 
тите в Бабушница, прове- изтеклата година,“ но е 
депо на 27 септември, на по-малък в сравнение с 
'Което взеха участие ръко плана с 0,4%. 
водителите на 
те организации и общес
твено-политическите орга 
иизации в общината, 
разисква

В разискванията, които 
станаха при обсъждането 
на анализа недвусмислено 
беше заключено да се поис 
ка политическа и матери 
ална отговорност от ръко 
водителите на организа
циите на сдружения труд, 
направили превишения в 
изплащането на лични до

на производствени матери 
али, което предизвиква за 
стои в работата. Такова 
положение се чувствува и 
в настоящия момент,, за 
което 
довата
общината търсят 
ни решения., 
на Общинския 
особено подчертаха отго 
ворността и задачите на 
Съюза на комунистите в 
трудовите организации за 
осъществяването на прог
рамите по 
стабилизация.

Взимайки

отговорните в тру 
организация и в 

съответ 
Членовете 
комитет *

ходи и нарушили пропор 
циите по отделяне на сред 
ства за общо и съвместно 
потребление.

Именно, някои дискутан 
ти, като Станислав Нико- 
лич, Александър Йовано 
вич и др. наблегнаха от 
ръководителите във въп
росните организации не 
са използвали

стопански- Осъщественият доход 
възлиза на 208 149 000 00 
което е с 16,4%- в 

се а в сравнение с плана — 
по-малко с 12%. И

повече. икономическа
върху шестмесера- ръстът

чните стопански резулта- е по-бавен от ръста на об 
ти, които - преди това об- щия доход, поради това че 
съди Съюзът на синдика изразходваните средства 
тите. Изтъквайки според отбелязват по-ускорен ра 

в някои стопан- * стеж. Доходът срещу ра 
ски организации на общи- ботник възлизал на 1424

динара, и е по-голям с 
са 12,4%. I

Отрицателни финансо
ви резултати са имали са 
мо ООСТ „Метакрилат"

. състава на „Лужница", за ' 
губата в която

участие в ра 
зискванията Десимир Йо 
вич, председател на Скуп
щината на Междуобщинс
ката регионална общност 
изтъкна на

пълномо
щията, кояго им дава за 
конът. Не е им&ю случай, 
както се изнесе, някой ди 
ректор, или председател 
на работнически съвет 
например, да се е противо 
поставил на тези нереал
ни искания. Налага се об
ществено-политическите ор 
ганизации, преди всичко 
Съюзът на комунистите и 
организациите на синди
катите да раздвижат ак
ция за подвеждането им

Какво е работил самоуп 
равителният контрол и 
има ли тук място за дей
ствие? По член 559, обаче 
нищо не е предприето. А 
знае \ се, че в „Братство", 
„Стойар" ц „Кооперант" е 
имало кражби на общест
вено. имущество, 
този факт достатъчно 
вори за тяхното бездей
ствие. Не 
мо да се формира самоуп-

данните,
предстоящите 

задачи в' областта на \релс 
кого стопанство - 
ка с прибирането на 
колтата и засяването 
нови площи с 
Тази задача 
трябва да се 
време и, нито едно дома
кинство не може да ост?] 
ви необработени

ната, тези резултати
през юли и август не 
съществено променени. За 

работника, ко 
ето .е в повече от ‘,3,5% в 
сравнение на шестте 
сеца от изтеклата 
на, в първото 
са осъществили 987 678 000

във връз
ре

етите 1885 на
Самият есенници.

в непременно 
извърши на

го-. ме-
годи- възлиза на 

1 223 000 динара. Причи
ната за това е недостигът

е достатъчно са полугодие

площи.
Б. К.СТРАНИЦА 6 *
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Година ХЬ 

1 октомври 1962 
Белград

Г

Искаме и обезателно трябва
Т ™сани ® навечерието на трябва бще по-силно да насърчаваме износа 
тет Г с ^дание на Централния коми- и постоянно да увеличаваме собственото про- 
„ на югославските комунисти изводство на суровини за стоките, които се

^ осъществяване на политиката изнасят, тъй като това е най-сигурният път
н икономическата стабилизация. Ако се съ- към по-уравновесен платежен баланс на стра 
Д по онова което предшествуваше на то- ната. Всичко това, и програмата по иконо- 
ва заседание, абсолютно бе известно че съ- мическата стабилизация/ и външата плате- 
щото в своите заключения ще бъде поюпре- жоопособност на страната, подразбират по
делено и политически по-оперативно. Не са- ригорозни мероприятия за обуздаване на 
мо поради това, че Централният комитет за- препаленото потребление, особено на инвести 
седава в новия си състав, така да се каже ционното, което и по-нататък е причина за 
непосредствено след Дванадесетия конгрес нестабилността и инфлацията. По-последова- 
на СЮК, но затова дето нашата икономи-

Това. дето се озовахме в 
че някои неща (потреблението, инвестициите, 
износа-вноса) трябва по-бързо да решаваме 
не значи, разбира се, че нашият субективен 
фактор, ролята му, политическа и организа- 

— е по-малко важен. Напротив. В 
настоящата обстановка, която не търпи 
какви отлагания особено важен е редосле- 
дът на политическите, икономическите и тру
дови начинания, тяхното осмисляне и напра
вляването на дейността на хората, които — 
без съмнение са готови да работят и повече 

телно разпределение според резултатите на и по^добре. 
ческа обстановка е такава, че не търпи ко- труда е потвърдено подтикване за по-шляма Колкото повече искаме, следователно 
лебание и отлагане на решенията, от които и качествена продукция, която, единствено колкото по-добре се организираме и ангажи- 
зависи стабилизацията на стопанството и от- сигурно води по пътя на стабилизацията. раме, по малко ще чувствуваме потребата 
ношенията в обществото. Всяко колебание и И така нататък. обезателно да направим нещо. Бремето на
отлагане, както се вече уверихме, усложнява Можем така още да привеждаме задачи- обективната обстановка ще бъде по-леко по-
и без това сложната обстановка и застра- те. пред които се намират членовете, орга- бързо ще я променяме в по-добра, 
шава с последици, към които, макар и само низациите и ръководствата на Съюза на ко- Тук, в този широк спектър на задачите, 
замислени, никой доброжелателен не може мунистите и които — убедени сме — наме- произтичащи от програмата на икономичес-

риха място в поръченията и заключенията на ката стабилизация, има място и работа за 
нашето най-висше партийно ръководство. Те- всички политически и обществени субекти. 

Макар, следователно, че оценките и по- зи задачи не са нови и толкова са по-теж- като се почне от Съюза на комунистите до 
ръките на споменатото заседание на ЦК на ки, защото относително дълго време си пра- останалите политически и обществени орга- 
СЮК още не бяха проникнали до всички вехме оглушки или не ги достатъчно уважа- низации и органите на самоуправлението, 
членове на Съюза на комунистите и оста- вахме, тъй като бяхме заети с някакви дру- Всички тези субекти са и длъжни повече и 
налите трудови хора, бе възможно, че въз ги, лични или частични интереси и искания- по-ортонизирано да се включат в битката за 
основа на онова, което почти всички знаем. По този начин се озовахме в положение, че стабилизиране на стопанството. Важно е, съ- 
така да се каже по ред да приведем слаби- по-бързото изпълняване на тези задачи е що така. по кой начин да се включат, и 
те точки на стопанисването и отношението, повеление. Повече и не се поставя въпросът какво и що да се работи, .всеки да работи 
върху които ще бъде съсредоточена полити- щем ли или не щ$м да намалим инвестици- своята работа. Защото, в обстановката, как- 
ческата активност. Известно е, например, че ите и да увеличим износа, но — това е обе- вато е нашата моментална обстановка не са 
трябва да ускорим работата върху оформя- зателно. И едното и другото, и още много изключени нито заместване на ролите и ос- 
валето на дългосрочната програма на стаби- задачи ще трябва да изпълним, ако не иска- тавяне на определени обществени фактори 
лизацията и повече да се ангажираме върху ме и самата система да компромипираме и. по страни. На пръв поглед може да изглеж- 
конкретизацията и осъществяването на съ- я предоставим на политически искушения. А да, че прякото превзимане ролята на дру 
шата При това не бива да се забрави, че това, обсолютно, нашите хора не искат. Те, го е полезно и плодотворно, обаче това, на 
укрепването на позицията на работника в в огромно Мнозинство, искат и могат да ра- по-дълъг период от гледна точка на нашата 
сдружения труд представлява основата на ботят. повече и по-добре ако са благовре- самоуправителна система, е нежелателно _ 
този, документ. Без да чакаме, формално, менно. вярно и цялостно осведомени и реал- вредно. Наи-добре е когато всички работят, 
цялостната програма на стабилизацията, ние но възнаградени. всеки сво а ра т

положението,

торска
ни-

да остане равнодушен.

г
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цн. които изпълняват безупречно 
трудовите си задачи, да пазят об
щественото имущество, да се дър
жат като примерни самоуправите- 
ли. да осъществяват не само по- 
впсокн лични доходи, но и да по
емат отговорността в самоуправи- 
телните органи, делегатската сис
тема. организациите на Съюза на 
комунистите и на останалите от
говорни обществени постове. Твър
де често това не е така. Вместо 
тях „се пробиват” фразьори, съобра 
зителпи и послушни хора с връз
ки, хора, които в избирането за 
определени отговорни постове ви
ждат преди всичко полза за себе 
си, а нс за обществото като цяло 
и в тезн рамки за себе си. При 
такива обстоятелства 
личния пример, най-меко казано, е 
ограничена. Добрият работник 
сред компанията на кръшкачи гЛъ 
глежда наивно.

Делотворният личен пример, за 
който правилно се бори Съюзът 
на комунистите, е-»ъзможен само. 
ако с всички разполагаеми сред
ства се насърчава афирматшята на 
основните обществени 
за които се застъпва социалистиче 
юкото общество. Не става дума са
мо за създаване на условия, в ко- 

оаботник те бъде въз-

Рззбира се. никога, а съшо Та- хора се намират на отговорни об- 
ка и сега. не е спорно, че иокре- ществени постове. Напротив. Тех
ните последователните, скромните пият пример е деструктивен. До- 
и храбрите революционери се пол ри може да се каже, че без остра 
зуват с голямо уважение см'Д хо- борба сремтУ всички видове прн- 

а особено сред младите по- аилегии, обсебяване на общесгве- 
облъчват лото имущество, отчуждаване, ко-

Отколе е имало хора, които са 
правили . впечатление със схваща
нията и поведението си и служи
ли на другите за пример. По вре
ме на войната и социалистическо
то строителство комунистите се 
изтъкваха повече от другите с ли
чния си пример. Изтъкват 
повече от другите и днес.

Може би най-напрод трябва да 
се каже. че мнозина комунисти ги 
спомнят с носталгия за времето, 
когато член на Партията беше си 
ломим за честност, революционна 
преланност към_ борбата за социа 

всеотдаиност към изграж ^ по-го.^еми
по-добър жи 
Носталгията

рата, 
коления, 
хората
вярата о революцията, 
дължана. Обаче актуален е 
лросът: с какво днес може да се 
служи за пример?

, положителнооколо себе си и укрепват ито V нас взеха размах, призи- 
която про- ват към действуваме с личен прн- 

въ- мср може да звучи като демаго-
ли се

тия.
Човек, който иска да служи за 

пример, който желае да го следят 
В социалистическото самоупра- другите, трябва да бъде морално 

питслио общество определихме и политичеоки чист. В Съюза на 
труда като пай-съшествепо мери- ' комунистите такива трябва да бъ- 
ло за' оценяване на човека, следо- дат мнозинство от членовете, за 
вателно всеки член на общество- ла може той, като революционна 
то трябва да се потвръждава с ра- организация, да бъде то 1РЯям ма всичко, водеща сила на обществото. Ако

положение в Съюза на комунистите
влизат е цел по-лесно да си на
мерят работа, по-бързо да напред- 

.. службата си, да си обезпс- 
по-удобио положение в обще-

лизъм,
дането на общество с 
социални правдини и 
вот на всички хора. 
не е без основание, защото дожи 

когато да се дси 
ствува с личен пример яа мнозина 
изглежда старомодно, п°чти р 
тично-наивио. За съжаление, 
птествената реалност пааага яа 
размисли дали личният примерна 
комунистите, като облик и® 
жително въздействие на ДВУГ 
ра. принадлежи на минал°то- 
пък и днес може да бъде силно 
насърчение за изменение яа р1/.
неправили поведения, които затоУ 
дняват стабилизацията ти ш 
отвените отношения върху —
те на социалистическото
равление.

успешната
силата наботата си, като отхвърля 

което би гч> довело в 
да осъществява свои цели с помо
щта на чужд труд. Оттук идва и 
логичното заключение, че е немо
рална всяка привилегия извъц те- _
оИ рамки. Лентяите, кръшкачите, ството — а не да се борят за со- 
мевежите и кариеристите — хора- циалистическите отношения. Тога
та които желаят, без да подбират ва те деформират ролята му и по- 
гпепгтва да си обезпечат възмож- дромват неговия престиж и авто- 
ио по-голяма полза с възможно ритет. В средите, в конто такива 
по-малко труд, които използуват членове стават силни, трудно мо- 
всички начини да си осигурят при же да се говори за силата на лич- 
вилегирано положение в общест- пия пример, 
вото — нс може да действуват с 
личен пример като комунисти ре- Нормално би било иапримеп, 
волюциоисри. Особено, ако такива прилежните и съвестните работпи-

I I Я КО И
вяхме време,

ват в
чат

хо-
стошюсти

ито всеки
(На 2-ра стр.)самоуп-
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СИЛАТА НА ЛИЧНИЯ ПРИМЕР
работата: социалистическите отношения и 

етика.хора иършат половин
втората половина е борба за пре- _ _
махваис на такива и подобни при: , Енергичната борба спещу соци

алните разлики, които не се осно
вават на труда, срешУ н.еспазване- 

В условията, когато частичните то на законите, предписанията и 
постепенно договорите, срещу* нарушаването

и заключенията.

обш ествено-пол ити чес 
ките и други организации, които 

нагиаден според своя труд. с кое- използували ексклузивни почивни 
то те се създаде съвсем нова мо- места, за да прекарат годишните 
оална обстановка в нашето обшс- си почиваш със семействата си по 
ство, но и за насърчаване и раз- по-ниски цени. отколкото в работ- 
виване на всички онези морално- нлческите почивни домове, Посоч- 
политичеоки качества и стойности, ват се привилегиите в областта на 
които правят човека революнио- жилиш,ното дело, здравното осигу 
нер на новото време, предводител ряване, заплатите „без покритие . 
в изграждането на новото обше- , ненужните пътешествия по света, 
ство.

За създаване
предпоставки за по-силна изява на гиналци, но не са без значение за 
личния пример особена отговор- нашата тема. Наистина, ни при те- 
ност носят ръководителите.' Спо- зи критики не беше ясно дали 
ред логиката на социалистическия критиците искат тези хора да сс 
морал, те трябва да дават личен- откажат от предложените им при 
образец за „поведение на другите, вилегии _в името на личния при- 
Техният личен пример винаги е мер или пък считат, че премах- 
бил решаваш, а и днес е така. То- ваието на тези привилегии би би
ва лято например, бяха критику- ло истцщжо решение. Отказвайки 
вани някои високи функционери в се от такива привилегии някои

(Ог 1-ва стр.) трудовите.

вилегии.

и личните интереси
стават Фотиш, необходимо е да на становищата 
се преразгледат всички онези сис- срешУ всички облици обществени 
темпи отношения, с помощта па узурпации, престъпност, присвоява 
коиТо отделни хора и колективи не на обпгеетвеното имущество, 
идват в положение да се възгюл- днес изисква от всекиго да бъде 
зуват от привилегии за сметка на решителен, послсдЪвателен и хра- 
други. А нашата система, каблю- б7»Р. В тази борба слабаците не 
давана чрез тази диоптрия, има могат да напредват. Опортюнисти- 
прекалено много дупки. От друга те също. Ге нс могат да действу- 
страна, глорификацията на личния ват с личен пример, без оглед ка- 
иитерсс раздуха егоизма и дребно кво работят .и за какво са отго- 
собствсничоските страсти до застра ворни. За щастие, онези, от които 
шителни размери. Тази .стихия тря можем да вземем пример, са до- 
бва да се обуздае, та силата на статъчно числени, 
личния пример, скромността да 
може • да служи на развитието на

употребата на служебни коли и 
на необходими пр. Примерите, може би, са ори-

Джуро Джурашкович

опортюнизъм и доста блокирани с възел на 
вътрешните и външните обстоятелства.

Осъждането на най-новото кървопроли- 
тие в палестинските лагери в Бейрут като 
акт на безумие (понякога, дори, и от неи
дентифицирани оръдия и насърчители) — 
което се явява допи и в самия Израел — не 
значи много само,по себе, без оглед колко 
остро и широко да е. Оттам • произтича и де- 
фектността на моралното осъждане. Ако по
следното не разобличи обществено-политиче- 

Израелският фашизъм минаваше и ми- ските" корени на фашисткото вилнеене, него- 
на човечеството проговори с най-човешки нава затова, че се вмъкна в пукнатините на ва1а <>гРаниченост ще стане още едно сви- 
език. В този свой човешки израз тя подей- дълбоките международни противоречия и -лство на международния опортюнизъм, 
ствува като мощна материална сила. блоковите сблъсъци, и стана най-изгоден ин- ®ез които никога, нято в мигалото, нито в

Във всеобщото чувство на мъка това. бе стдумент за икономическа, политическа и настоящето, фашизмът и не би можал да 
добър знак, че днес фашистки геноцид не военна хегемония в Близкия и Средния из- Л7Ине' 
може да се върши като някога, през Вто- ток, в източното Средиземноморие и Север- 
рата световна война, в Крагуевац и Кралево на Африка и като военна и политическа ба- воворността между окупаторската сила и

и много по-широко, — в целокупната Д°машните куизлинги са много прозрачни и 
ред $53 нещата и природно право на гасил- глобална стратегия. Отговорността за фашиз- са измислени да оправдаят престъплението и 
ника, ма пада и на онези, които допринесоха да злостоРни1Тите- И този .метод ни не е непо-

Има надежда, че моралното осъждане на се изяви, без разлика на обстоятелството че знат' В миналото фашизмът във всички по- 
тиранията потрайно да засегне и непосред- и сами биха желали същият да не бъде фа- коРени страни създаваше домашни предате- 
стйрните извършители на масакъра, и техни- шизъм. ли и собствени последователи, без които и
те наредбодатели. и онези, които зад сцена- Израелският фашизъм минава и затова Н€ 6и могло Да възникне движение с широ
та дърпаха нишките на злокобгата насипни- че го обкръжава Фетишисткото съзнание за ки световни размери. На края всички те 
ческа .игра на съвременните блокови деле- това, че е възможно да бъде обуздан и яоживяха международно правно и подитиче- 
ния и на борбата за превластие а в тази контролирано направляван, пък и за това ско °Съждане, обаче главната отговорност 
опасна игра авантюристически да не се види че не представлява опасност, защото възни- паДаше на окупаторската сила. Наистина, 
баланса на възможните последици. Надежда- кна в цивилизирана среда и в някои пара- възможно ли е днес да се постъпва дру
га винаги ще бъде голяма, а и реална га- демократически вътрешни форми на отноше- тояче? 
ранция на бъдещето, но винаги както и до- нията. Дори, това съзнание още робува вд Сляпата военна сила и нейнато брутал- 
сега се поставя главният въпрос — какъв заслужилото уважение припомняне, че точ- но пйилагзне винаги биваха главното сред- 
ще бъде реалният военно-политически изход, но евреите бяха най;тежкр засегнати като ство за осъществяване на фашистките цели. 

Наивно е да се вярва, че причините за жертви на фашисткото вилнеене във Втората ~ова се повтаРя като неизбежно правило, 
израелския фашистки геноцид в мракобесие- световна война. Слепотата и бруталността откриват до коя
то на една солдатеска, макар че сега га Противопоставянето срещу сегашните во- сл епел фашистката военна сила е станала сти- 
всички стана ясно, че същата действително дачи на Израел би трябвало, действително хийно явление, станала самостоятелна толко- 
има нечовешка, злосторническа опака стра- да се задълбочи и превърне в антифашистко ва' че и какъвто и да е разумен политичес- 
на. Причините га израелския фашизъм, без движение ако се искрено иска фашизмът в ка контР°л става все по-тежък, дори и то- 
оглед на особеностите на това неофашистко Израел окончателно да не мине. За съжале- гава когат° е известно, че нейното безумно 
явление, са същи като и на всеки друг фа- ние, опитът ни показва, че опозиционните) прилагане може да нанесе и неоценима 
шгаъм. Хе лежат в тежнението за хегемония На фашизма сили нередко са склонни към ли™ческа вреда. И без прилагане на ядре- 
в Близкия изток и по-широко от него, в ре- но оръжие тя загубва политическата си ие-
ваншизма, в сляпата националистическа и несъобразност и толкова по-лесно се тзевпъ-
нацистка омраза, в загряването на свободи- ща в ужасно унищожаване на материалните

блага и безумно унищожаване на човешки
те животи, не правейки разлика между вое
нни и цивилни обекти, между мъже и жени, 
между деца и старци. Тя сляпо потъва в бла- ’ 
тото на геноцида и окоцида, това

I .нуемите последици на фашистката' сила.

Фашистки геноцид
ДУШАН ДОЗЕТ телните тежнения и поробяването, във воен- 

„ ж ната сила, която стана метод и цел на поли-
итвращението и смайването на светов- И израелският фашизъм ' има своя

ната общественост от израелско — фаланги- ианидеология в дегенерарания ционизъм и 
сткото клане на палестинското население в своята психоидеология на непобедими войни, 
Бейрут със светкавична бързина, за един опитни политически лобисти и арогантни на- 
Ден, се разшири в най-жестоко морално осъ- силници. 
ждане. Като рядко кога, моралната съвест

Маневрените опити около делене на от-

— например, почти анонимно, като естествен за

по-

са неми- 
военна

Ако историческият опит ни е научил на 
нещо относно, насилствената природа на фа
шизма, трябва да се постави въпросът за 
нГ^„1ОТГО®°рностТа на въоръжаването 

*ЗРае"а аРмия с най-модерни военни средства, пък и с нови видове
^ТЛ"РеДНаЗНачени точно за извършава- ■не на геноцид и екоцид.
е дяЩгиС Д° Нас югоетавяните, момент
с да си припомним за собствения ,
теРи^мя„б°Рба "Р°тив Фашизмите, чужди- 
Фа^изми ^НИТС' Повам™Рясването на новите фашизми. където и да било, а особено в от- 
г»^еЛЧаТ1 близкост и против еда^ 
свободолюбив народ чопли тъкмо 
лите» рани на нашите 
че от него

екелозивни

опит от

малък 
зарастна- 

народи, обаче пове- 
„ ■ , събужда съзнаниеточе на фашизмът трябва 

според Титовото 
смъртоносен удар.

за това, 
да се пресече пътя, 

учение, да муЗоран Йрванович БЕСТСЕЛЕР се нанесе



Комунист 3
ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

тръгна Богдан Бовданович, предсе в изграждането и обзавеждането 
дател на Скупщината йа града, на жилищата. Оттам и не изненад- 
Неговите думи за това какво през ва. ивсистирането върху това в 
Изминалите десетилетия с необ- най-кратък срок да се утвърдят 
мислената си жилищна политика стандартите (големината и струк- 
е загубил Белград (както и всички турата) на жилищата, които съот- 
наши градове, които са се бързо ветствуват на сегашните нужди на 
увеличавали), какво е пропуснал трудовите хора и граждани. Оста- 

_ пените разходи на белградските да нагп>ави подтиква двойно вни-. налите работи и задачи преди вси-
... семейства жилищният наем учас- мание’ Най-напред неговите забе- чко биха се отнасяли до всичко

Председателствата на градски- твуваше с 8 6 ня гто а гега 76 лежкп за неиздиферейцираните. онова, което забавя по-бързото и 
те органи на СК и Синдиката за- на сто което с побоя ча^ де -зони", с малките или никакви по-евтино изграждане, изббр на 
вършиха първия кръг на полити- Формира” личното потребление мзли'ки в пените,на жилищата в изпълняващия работите според 
чеоката акция като утвърдихк не- Същото сега трябва ла ге изме™ различните места на изграждане, критерия кой предприетите рабо- 
посредствените работи и™ задачи да се ̂ откажем от някои елемен- което и днес дава възможност ня- ти може най-добре и най-бързо да 
отнасящи се до измененията в жи- ти ня Л1шщ1я стандарт от които кои п°чти в безценица да птазу- завърши, да намали броя на по- 
лищната политика в Белград С то- особено се изтъкват гпепстната за ват еФе«™те на огромните обще- срелствениците в жилищното из- 
ва обществените и политически вили автомобили скъпи и ч^ти ствеии влагания (най-много тези в граждане. и да даде възможно* 
сили в Белград практически полу пътувания в чужбина и гюппйно по-широкия център) все до неми- за изграждане на жилища за та
чиха ..зелен сигнал” да ^ъгнат в Разбира се от птаза ^ жПето нтагата пе°вевка на проектантски- зара. С това дълбоките и корен-
акция, в която, когато утвърдени Според онова ко|?о е предам- те бюоа' архитектите и строители- ни промени в предстоящата годи
те принципи се приемат в плебиг жено налипе е И илеота че жи- те- които от една страна проек- на би трябвало по най-добър на-
оитното обсъкд^е би се ™ ли,пнито наеми в наймкоро вр*ме ™ват и строят жилища по - ка- чин да потвърдят подкрепата, ко-
вили съществени пппмр™ р „прт.ияТ г кто това казва Богдановиу — по ято с оповестените новини в жи-
гаШНите,,;тС„”иПяВвМ4Ти Ж ^^ога^Тн^но^се^Гл^ава^ ~™ к™и ™Т?‘ ПО™™Ка В БеЛ™Д
Това „те — както.е казано — пре- да достигнат равнището на ,-реал- налагат само минимални критерии очаква,
махне повечето нерационалноети. ните наеми”. Затова не трябва да
натрупани проблеми, монопола и ни изненадат съпротивите, които
привилегиите. Когато се касае за ще се явяват в приемането на
„изключително значителен обще- определенията за въвеждане на
ствено-икономически, класов и со- личното участие за жилище. Те
циален.

белградска проверка
ЙОВАН МАРКОВИЧ

се

АКЦЕНТИ
НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ

Изселването 

централен въпрос
а според това и полити- сигурно и.,е бъдат по-силни откол- 

чески въпрос”, както това в увод- кото ориентацията за значително- 
ното изложение каза Раденко Пу- то повишаване на наемите. Тряб-

а личи, чезович, председател на Съвета на ва Да има реалност 
Съюза на . синдикатите в Белград, това преобладава в сегашните раз-
не е необходимо да се изтъква до гойори и размисли — и да се В разговорите, които водеха
коя степен за всичко това са жиз- приеме Фактът, че онези които Никола Любичич, председател на 
нено заинтересовани трудовите хо- трябва наскоро или в бъдеще да Председателството на СРС и Ду- 
ра и населението в Белград. се населят в жилище, съшевремен- шан Чкребич, председател на ЦК

Инициаторите на новата жили- но предприемат задължение за. не- на СК в Сърбия, с политическия 
тпна политика на пръв план ела- го да ангажират и лични сред- актив на Южноморавски регион 
гат принципа, че жилището е не ства. Наследството на досегашна- (16 и 17 септември) доста думи 
само обществена грижа, но и гри- та политика в тази област, когато бяха посветени на външнотъргов- тиск да се изселва съседа, в юго- 
жа на непосредствено ползуващи- общественото жилище практиче- Ския баланс, цените, разпределяне славия никои няма заправо да вър- 
те го така. както това и афнрми- оки се „подаряваше”, е дълбоко в то На личните доходи, произволи- ши натиск върху някого да се 
ра дългосрочната програма по ко- съзнанието, и оттам приемането на телността, капиталовложенията, изселва, .Срещу това тряова да оъ- 
мунално-жилищтата пенштика?про принципа за .влагане на лични по-ускореното развитие на неразви дем твърде енергични. Пред вас 
ектирана от съюзната комитаята средства изисква много по-прециз тите краища. В една част от из- ^°мутаетите
икономическа стабилизация. Към на разработка отколкото това до- ложението ои • Никола Любичич го мутсът; в трегтиз сега е-.зала
принципа трудовите хора и граж- сега е направено. Все пак всичко вори за Косово. пмблем Не к^вдам че до-това не слага под въпрос съгласу- — В няколко общини имате този проолем. пе казвам, че до

плппгпжя- ването на принципите на сегашни- омесен национален състав на насе- сега сериозно не сте се оооили, но 
които живе- те определения, което е и разби- пението, каза Никола Любичич, мисля че сега трябва още по:К°н- 

ят като плпествена пет се изтък- раемо. когато се има предвид, че граничите се с Косово където кретно да изучавате всеки ко кре- 
ва ^по-утаотаХо нТмаляв^,е на по досегашния начин занапред поеди 18 месеци имахме вражес- тен случаи, търсите причините и

просто не се може. Всичко това ки демонстрации. Когато се касае да изнамирате конкретни реше- 
тато потажента та оне^ конто с разбитание сочи към неотстъп- За сигурностно-политическата об- ния. Другарите в Косово онета 
™ г които ване и старане в решителността становка във вашия регион, вие албанци, които са вършили нечест-нямат жилище, с онези, които «ане• и » критерии да се трябва много' повече да се анга- ни постъпки към сърби и черно-
ползуват обществени жилиткак- ^атвквартируването и жили- ишрате. особено в общините Пре горци, към тяхното имущество

изграждане. Логично, това шево. Буяновац и Медведжа. До- които са обиждали човешкото им 
разширяване и разпро- ста време ни мина в борбата с достойнство политически са ра- 

усилия контоареволюцията. Успехи има- зобличшги пред цялото село. и
това трябва да се прилага.

В тази борба трябва да се нав- 
на лезе широко, с всички политичес

ки сили. Това оше повече защо-

дани непосредствено да участву
ват в изграждането и 
нето на жилищата, в

то и с домакинствата в 
ните жилища. Оттам и изисквани- тттното 
ята за въвеждане на така наре- сочи към
чения „икономически наем", с ко- стопяване "езиТоито в това по- Хме. Трябва да се отдаде призна-
ето по най-добър начин биха гредствено или непосредствено ние на комунистите и в Косово и
установили икономически отноше- ^дв™св«° ^ решават. в тези три общини, особено
ния и в изграждането на жила ша ~ белгпадската реформа в комунистите албанци, които с ан-

;гй=.«г: гйг,.'кг.
твърждават и данните: цреди два- на големите' “а|1°темз ха в първите редове. Те това тряб- да се чувствуват в своята. страна,
надесет години, например, в жиз- вдъхновен подход към тази тема ^ да бъдат и занапред. Обаче в рвоя край. Без оглед на това

мисля, чс ‘препалено много време конто п да е за това трябва да 
ни мина в дискусии на форуми, се изборим. Ако не правим така. 
във взимане на становища. Може ние ше изневерим онова обеща- 
би това с добре, може би така ние което дадохме на другаря Ти- 
трябваше. Сега когато вече приех- то, че ще продължим Титовия път. 
ме воички становища, когато об- 1пто постоянно ни говореше, че 
ста човката видяхме цялостно тряб трябва да опазваме братството и 
па по-бързо да тръгнем в конкрет- единството да укрепваме равно- 
на акция. Трябва да се иде във ппавието, да се борим всички хо- 
всяко село, във всяка трудова 0Р- ра сбратимени да живеят в наша- 
гавизания и местна общност и та Федеративна социалистическа 
там да се води акцията и да спе- Югославия.
чели борбата. Ако на някое място разполага-

Борбата срещу коиграреволюци- емите сили са недостатъчни да 
очните, ирсдентистическите и ма- осуетят такива контрареволюцион- 
нионалнстическиге сили трябва да 
завоюваме възможно в по-къс пе
риод. Това ни налага и въшшю- 
политическата обстановка, това ни 
налагат и икономическите 
пости. По тоя начин,

ЖИЛИЩНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ В ЗЕМУН

Узурпаторите получиха име
СК в Белград даде пълна подкрепа па 

Организацията на СК в Зе-
Градският комитет на

Общинския комитет паактивностите па
мун. ВЪВ връзка е изграждането и разпределението па жилища за 
отделни носители на обществени функции и с това задължи всич
ки първични организации на СК, чиито членове са отговорни за 

положение във връзка с разпределението на тези жи- 
утвърдят мерки За тяхната идей!'»110-настаналото

лища, в най-кратък срок да 
литическа отговорност•

Имайки предвид, че по време получаването на жилища са 
пъляявали отговорни функции в града и са имали възможност не
посредствено да влияят върху политиката на изграждането и раз
пределянето на жилищата, както и фактът, че получавайки обще- 
отвени жилища, които но начина на изграждането и големината по 
отношение броя на членовете на семействата се различават 01 
обикновените стандарта, Бранко Радивоевич, бивш подпредседател 
на Скупщината на град Белград и Павле Зевович, бивш член на Из
пълнителния отбор на Скупщината на града - както е казано 
са проявили безотговорност и нескромност.

Макар че не са утвърдени формално-правни пропуски в раз
пределянето на жилищата, първичните организации на СК, чиито 
са те членове, се задължават да утвърдят сИшеита на тяхната 

отговорност и срещу тях да предприемат съог- 
най-остри мерки в срок от един месец и За

ни явления, ние сме дължни даиз-
укрегшм тези сили. да им окажеме 
подкрепа и помощ, без оглед 
това за кой край на страната да 

тр\щ- ое касае. Задължението ни е все- 
трудовите

на

ки гражданин в тази страна да 
хора иашир из Югославия, трудо- бъде наравно зашитен. Не смеем 
вите хора в Косово и в тези три 
общини — трудно могат да раз
берат, че ние толерираме да ни 
се правят различни екцеси, да се 
маниФостират вражески 
че не сме в състояние това до- шаване интегритета на личността, 
край да спрем. нанасяне щети в имуществата и

Централният въпрос всякак е т.н. Доколкото и в тези три об- 
изселването. особено изселяването лщни съществуват ситуации да 
на сърби и черногорци, а и на се загрозени тези обществени и 
всички други, при вас конкретно, човешки ценности — имаме сили 
от тези три общини. Ако има из
селване на /албанци също така и

да си позволим затова че някъде 
силите, ни след толкова воеме не 
са толкова силни — в безкрайно
ст да се повтарят екцеси, каквито 

явления. ,са изнасилването, биенето, застра-

идей но-пол и ти чеока 
ветни, включвайки и 
това да информират Градския комитет.

Общинският комитет на Организацията па СК в Земун трябва 
становищата за идейно-политическата отго- 

обществени функции, огговор-

и соодсгва за защита.
^ На всички контрарсволюшюн-

'юва трябва да се види защо се ,н11 ^или. и в Косово, и тук в тези 
изселват. Ако на някого не се ха- Т)ЗИ общини, или където и да е 
расова съседа, без оглед на гош » Югославия трябва да бше ясно. 
да ли е сърбин или някои друг, чс пие с всяка коитрарсволючия 
мека сс изселва този па който не твърдо енергично тис се борим и 

—харесва съседа, а не да върши на- че ще « потушим.

да уттгьрди оценките и 
верност и на останалите носители на

на споменатите жилища.ни за раз;/рсдслениета
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ВМЕСТО ДЕБАТА-КОНКРЕТНА ПОЛИТИЧЕСКА АКЦИЯ
В СК на Косово протича иитен- комунисти и в работата на Съю- 

идейно-политическа актив- за. на комунистите на Сърбия, во- 
пос? по осъществяване на ре- деики при това сметка за онова, 
шенията и сгановишата на което е типично за Съюза на ко- 
най-висшите партийни събрания муиистите в Косово. Може би в 
в Покрайнината. Републиката и това програмиране нешо липсва, 
страната Другарю председател, но то се касае до идейжиголити- 

основните характеристи- ческото определение, ние вече на 
тази активност? първото заседание на Председател

ството на ПК на СК на Косово 
се опитахме да оттеделим главни
те насоки на акцията, върху кои
то трябва да сс ангажира Съюзът 
на комунистите. Инак, на заседа
нията на Председателството и ор
ганите му разгледахме множество 
проблеми и по съшите взехме ста
новища, раздвижвайки по този 
начин целия партиен механизъм в 
Покрайнината.

Председателят на ПК па СК иа ните идейно-политически процеси 
Косово Синап Хасани неотдавна в Косово и за задачите на СК. 
посети редакцията на косовското В разговора присъствуваха 
то издане на „Комунист” и т шт на Председателството на 
главдгя В отговорен редактор на на СК на Косово Милан Шсшлвд, 
вестника Реджеп Хайрулах отго- редактоди и журналисти на вест 
вори на повече въпроси за дктуал- пика. _______ ________

чле-
ПК

кои (3 
к и иаАКЦЕНТИ

ПО ПОВОД ОСТАВКАТА НА РАДЕ КОНЧАР — Що се касае. за конкретна
та .идейно-политическа активност 
мисля, чс сушата .тече във всички 

Покрайнината и .че е оо-&1 нозина са съгласни с това, че лрекваляваието на Кончар е 
ПГ! последица на обстоятелството, чс реални проблеми в този оми-

И не
-сведи в
хванала всички основни жизнени 
въпроси. Друг е, обаче въпросът 
заито тази активност не дава във 
всички среди еднакви

съл има, че са евидентни някои дезинтеграциоиии процеси, 
е въпрос, че такива проблеми има, но сс поставят под въпрос прин
ципите. начинът, целта и силите които се предлагат за да сс реша
ват тези проблеми. Всички сме съзнателни, че в напрежението на 
дезинтеграционните процеси добре лишават всички идеи, които 
дят към интеграция и подчертават класовия принцип. Никой не 
подценява идеологическата тежест на този принцип днес. За нещо 
друго се касае тук. На тенденцията СЮК да бъде лабава коалиция 
на републиканските организации не може да се отговаря с тезиса 
за потребата от такъв единен ОЮК, който прекалявайки в подчер
таването на един стар, вече в практиката изпитан производствен 
принцип.'— изтласква значението на националния принцип иа орга-

Първослав Ралич

резултати.

Че е така, мисля на първо място 
се касае за незнание и неспособ
ност на част от първичните орга
низации иа СК и членовете им, но 
и за наследеното състояние, което 
нерядко в тези и такива среди по
ставяше под въпрос и основните 
качества и стойности на Съюза на 
комунистите. Загубването на тези 
стойности и на другите мерила на 
партийната активност бе в Косо
во. за съжаление, доста разпро
странено, което довеждаше до от
слабване на най-важното 
тийната оеволюционност, която 
трябва да пронизва работата на 
всяка организация на Съюза на 
комунистите и на всеки неин член 
отделно, която е необходима за 
по-нататъшното развитие на сопиа 
листичеоките самоуправителни об
ществени отношения и за осъще
ствяване ролята на Съюза на ко
мунистите в обществото. Обаче, 
когато се касае за синхронизация
та на активността на всички субек 
тивни сили, истина е, че тук има 
оте_бЬооумна Работа и Форумни 
отношения. Мисля, че трябва вед- 
наж завинаги разберем, че СК 
може да осътп^ствява своята роля 
сама ако действително функциони 

•пат всички обществено-политичес
ки организации и системата на об
щественото самоуправление. А по
следната може да функционира, 
ако комунистите и трудовите хо
ра издигат съзнание за значение
то им, ако върху това водят кон
кретна акция, ако непосредстве
но в практиката изграждат такъв 
морал, който трябва да характе
ризира нашето самоуправително 
общество, освобождавайки се в 
практиката от различните влияния, 
наследени и усвоени, каквито са, 
например, еснафството, бюрокра
тизмът и т.н.

во-
Политическата платформа на 
Съюза на югославските кому
нисти е приета като документ 
на Дванадесетия конгрес на 
СЮК. Как оценявате провежда- 

задачите, произтичащинего на 
от нея?
— Предвидено е да се напра

ви един обзор върху провеждане 
на Платформата при нас. Напра-

низирането.
ГЛ ткривайки въпроса за държавността на републиките и довеж- 

дайки под съмнение организирането на Съюза на комунистите 
на национална и териториална основа, се застрашават и основните 
стойности на обществото ни: братството и единството на югослав
ските народи и народности и федералните основи на югославското 
общество. С елитистическа убеденост. Кончар си присвоява правото 
само той да бъде отговорен за съдбата на тази страна, опитвайки 
се да наложи своите становища на цялото партийно ръководство на 
Белград. За повличане на оставката си той постави условието пуб
лично, по повод оставката си, да изнася становища, противни 
СЮК. По този начин, той се противопостави не само на органите 
на Съюза на комунистите, чийто е член, но се включи в стихията 
на драматизиране на състоянието, в обществото с цел да се внасят 
нови конфузии и разпространява дефетизъм.

От становищата на Градския комитет на СК в Белград.

вихме сериозни усилия да премах
нем слабостите на бившето ръко
водство на СК в Косово и не само 
на ръководството — но и на мно
жеството организации каквито са 
Фамилиарността, 
опортюнизмът, 
политическата незрелост в работа
та, онова, което допринесе за де
формациите, които дадоха възмож 
ност на албанския 
и иредентизъм да дойдат до гру
ба й брутална изява.

пар-

либерализмът, 
стихийността и

национализъмна

Засега мога да кажа, че тези 
многобройни грешки и пропуски 
на бившето Ръководство до голя
ма степен са не само съблюдани, 
но успяхме в голяма степен и да 
се освободим от тях. и пак да 
възвърнем авторитета на Съюза 
на комунистите, да реафирмираме 
неговите идейно-политически по
зиции. организационно кадрово да 
се оспособим и решително 
зем в борба против онова, което 
доведе до контра революцията и 
нейните_последици.

У частвувайки в разискванията Иван Стамболич заяви, че Раде 
~ 'Кончар е израз на едно състояние. Говорено е че сме в кри

за, че се натрупват проблелште, за това че трябва да се запазят 
завоюванията на революцията. Такива ситуации раждат колебливи 
хора и дефетисти. И на конгресите бе казано, че са отслабнали ко- 
хезионните сили в нашето общество, че е отслабнала и кохезионна-

и такива положения, че 
зад заговарянето на национални икономики се заговаря и съществу
ването на национални социализми в Югославия.

Трябва да се търси изход от съществуващото положение, заяви 
Стамболич, добавяйки^ че е твърде важно от кои идейни позиции 
се критикуват негативните явления и от кои позиции 
шения. Оправданите критики при Кончар

навле-
сила на Съюза на комунистите. Имата

Струва ми се, че до голяма сте
пен в очите на трудовите хора от 
всички народи и народности, кои
то живеят в Косово, успяхме да 
разобличим идейно-политическите 
изходни точки на врага. Обясних
ме им неговите мрачни цели, 
сочени непосредствено срещу при
добивките на революцията, 
ното събаряне. Затова 
шенист оквалифицирахме 
трареволюция, зашото намерението им бе такова.

се търсят ре
са заместени с едно уси

лие, което създава илюзия на радикално-революционно 
което не предлага нищо друго, но един бюрократически, 
тически и унитариетически концепт. Губи се от предвид, че Съ
юзът на комунистите е партия на общността 
роди и народности.

Критиката на Кончар е опит, изтъкна Стамболич, да се открие 
простор за политическа борба в Съюза на комунистите, Кончар не 
мисли, че се касае за криза, но за крах на системата и обществото.

Градският комитет прие оставката на Раде Кончар 
вищата по повод неговата оставка.

отношение,
сталинис- на-

за тях- 
тези поку- 

като кон
на югославските на-

Прогоамиоането на тази ак
тивност и задачите бе обусловено 
от известните събития и обстоя
телства и разбира се — ние 
се стремим да се поставдм в това. 
да вградим себе си в общата по- 

-----— литика на Съюза на югославските

Второ, успяхме да разоткрием 
нелегалната мрежа и врага да из
ведем пред съда на народа, 
отговаря за своите злодеяния.

и стано-
да

Ние трябваше кадрово да се 
оспособим. за да осъществим тези 
пели и да отстраним онези, кои
то бяха преки носители или кои
то са позволили такива 
на вражеската ескалация. Й по-ра- 
но вършехме сериозни реконструк 
ции на ръководството, а особено 
5?м™^ТДавНашните избори поло- жихме усилия в ръководството на 
ттл** на <>стДналите обществено- 
политичеоки организации да дой
дат, колкото е възможно това, хо- 

които в акцията за стабили
зация на политическата обстанов
ка се показаха 
Тук постигнахме.

тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
Длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).

на редакцията на всички

Комунист размери
С указа на Президента на Републиката от 

22 декември 1964 година „Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

Адреси изда-
„Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 

И, телефонна централа 335-069, Белград. 
Редакцията на

ния на
Директор и главен и Наотговорен редак

тор на всички издания на „Комунист": Велко 
Миладинович.

ра,изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793. 

Издава ИздателскУрежда Единна редакционна колегия: 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
ворни редактори на изданията в републиките 
■ покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

като добри борци.а трудова организация че трудовите хо- 
на първо място от албанска

та народност, да
„Комунист".

Печата се в четвъртък иа с»рбохърват- 
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а ■ съкратени издания 
гарски, словашки, румънски

ра.
видят тежестта 

на контрареволюционната акция, 
която бе насочена среттту самите 
тях, срещу всичко онова, което 
нашата революция донесе, уедях- 

- ме да се види класовата същност 
. на контрареволюцията.

на български, ун- 
и ру син ски език.



ДИМИТРОВГРАД

М1 Е0™* жиии тим
ща девет техници по сел пяг,Да-ИМ °ЪДе ПъРвичната

стните оелсКостоП„_

ровградска община в ор- разуменвд За 
ганизирането, на производ
ството. Къде се намират 
те? — попита Митко Ма- 
нов,
ството на

СУРДУЛИЦА

Да се интензнвира 

дейността на първичните 

организации иа СК
ществено имущество и е 
необходимо съдебните 
органи, прокуратурата и 
пр. да се обърне по-голямо 
внимание и

в

производители виновниците 
според за- 

символично.
лица имат недо 

- момента в 
когрто се намираме и зат 
РУДняват стабилизационни 
те процеси. Като - 
за такова поведение е зе
меделската кооперация, ко 
ято най-малко се е ангажи 
рала в изкупуването 
пшеница.

Да се наказват 
коните, а не 
А условно 
лучили работници, 
в касапницата са 
ли месо.

• УВОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ПОДНЕСЕ АЦА 
ЛАДИНОВИЧ, СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ!
ТО НА ОК НА СК ф ВЪПРОСЪТ ЗА СЪДЪРЖАНИ
ЕТО И МЕТОДИТЕ НА ДЕЙНОСТ НА ПЪРВИЧНИ
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК ВИНАГИ АКТУАЛЕН 
• РЕШЕНО Е В СУРДУЛИЦА ДА СЕ ФОРМИРАТ 
ОЩЕ ДВЕ ПЪРВИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК

МИ-
СТВОнаказание са по

които
крадна-примерчлен на Председател 

Регионалната 
стопанска камара в Ниш, 
взимайки участие в разис
кванията на заседанието на 
ОК на СКС в Димитров
град. на което бяха обсъ 
дени задачите на СК в 
развитието
сторанство в Димитровгра по-често се открадва 
дека община.

На заседанието бе под
чертано, че независимо от 

.структурата на 
ето и все по-изразената ми 
грация, комунистите тряб- 

. ва да се застъпват селско 
стбпанските

На заседанието бе заклю
чено че по всички въпро 
си работната Пр  одъ лжава йки 

ността на Съюза на 
пистите след проведените 
конгреси, членовете на Об

иа актив- ството на Общинския ко 
кому- митет подчерта, че об

щинската организация щ 
СК трябва да се занимава 
с конкретни и жизнено- 

септем- трептящи въпроси с цел 
недостатъците и слабостите 
по-бързо и по-успешно да 
се надделяват, за да се съз • 

ор- дадат по-благоприятни ус 
лозия за действие на пър * 
вичните организации на 
СК. В тази насока, доба 
ви Миладинович, , трябва 

на* комунистите и да се засили идейното и 
всички обществено-полити- акционно единство на чле 
чески организирани сили новете на Съюза на кому- 
се намират пред особено ~нистите, да се изостря ин- 
отговорната задача от об- дивидуалната и колектив- 
ластта на икономическата ната отговорност, за да 
стабилизация и всеобщото бъде влиянието на ,СК по- 
обществено- икономическо ефикаоно върху всички об 

. ществени и икономически 
процеси по-ефикасно във 
всички* трудови и общес-

Когато е било група да 
изготви конкретни заклю
чения и същите да бъдат 
Доставени на първичните 
партийни организации.

договорено да не се прода
ва изкуствена тор, 
дава дори 30 тона.

тя про
щинския комитет на засе
данието си от 15 
ври т.г. 
актуални

на селското
А. Т. разговаряха по 

въпроси за ме
тодите и съдържанието иа 
работа на първичните 
ганизации на СК* 

Разглеждайки този иде 
й но-пол итически въпрос, 
съгласно сегашния момент, 
Съюзът

населени-

производите 
ли да не напускат площи 
те и в съществуващите ус
ловия. разбира се с помощ 
та на обществения сектор 
и с прилагането на агро 
технически мерки, да про 
извеждат повече храна 
Ако всички площи, бе 
подчертано, не са изгод
ни за производство на 
пшеница те са благоприят
ни за други култури. Ня
кога се отглеждаха слънчо 
глед, захарно цвекло... Се
га това не се прави.

Също така бе подчерта 
но, че с години вече на-

развитие.
В уводните забележки 

АЦА МИЛАДИНОВИЧ, се 
кретар на Председател- твени среди.

В твърде съдържателни- 
те разисквания, в които 
участвуваха Славолюб Ма 
ринкович. Душал Стойко- 
вич, Миодраг Ристич, Ду- 
шан Костов, Томислав Ма- 
рковнч, Лаза Иваяович. 
Милое Анджелкович, Ви- 
досав Димигриевич и Джу 
ра Божич, се изтъкна че 
първичните организации

Велкович" в Лесковац. По на СК тРябва Да ингензи 
вират своята работа, да 
решават въпроси от злаче 
ние за конкретната 
да комунистите на прак
тика да проявят пълна дей 
ност в работата на Социа
листическия съюз. Съюза 
на синдикатите,' СУБНОР, 
в Съюза на Социалистичес 
ката младеж, в само^тра- 
аителните органи, местни 
те общности, делегациите 
п т.н. Отделно бе подчер
тана необходимостта от из 
дигане на идейното ц_акци 
онно единство и прилага- 

се нето на демократичния 
централизъм, поради чес
тите явления на непослед 
ователност и безотговор
ност в провеждането на 
становищата на организа- 

на циите на Съюза на кому
нистите.

Реше но е да се форми- 
Един въпрос обаче по рат работни групи, които 

начало ще затруднява и непосредствено ще. следят, 
намалява икономичността насочват и оказват по-

о“ЮМОЩ МЕЖДУ РАЗВИТИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОСТАНАЛИ

За Деня на Републиката
в Босилеград две фабрики

ред от едни и същи пло
щи се получават едни и 
същи добиви. Агротехни 
ческите мерки тук не се 
внедряват, а общественият 
сектор е б&з каквато и да 
е програма. На времето в 
района на Висок е имало 
дори по 40 уиляди овце, 
които са отглеждани на .ес 
тествените ливади в Ста
ра планина. Ливадите и 
сега съществуват обаче 
има само 4 хиляди овце.
Обща е оценка, че комуни 
стите трябва да се избор- 
ят за увеличение на пло
щите в обществения сек 
тор, и площите да не ос
тавят необработени. Осо 
бена роля в това трябва 
да имат комунистите в ме 
стните общности и в_орга 
низациите, занимаващи се 
със селскостопанска дей
ност.

На заседанието сс рази 
еква и за стопанисването, 
както и за някои отрица- 
тегни прояви явяващи се 
в него. Както подчерта 
Светнела® Трайкович, из 
пълнителен секретар на 
МОК на СКС в Ниш, 
резултатите в стопанството 
не можем да бъдем довол 
ни. От запланувания из 
нос „Циле", например, не 
е осъществил пито един 
динар, «Свобода" осъщсс* 
гнява износа само с 13,4 
на сто, „Сточар" с 32,2,
„Тигър" е 44,7 на сто.

Трайкович подчерта, че 
е нужно да се напусне до 
сегашната практика и да 
се мине към конкретна ак 
пия. Комунистите грябвр, 
да си погледат в очите, а 
място за договаряне тряб- динара. Поч/и всички

ф В двете фабрики — фабриката за су
шене на кромид, картофи, моркови, лечебни 
билки и горски плодове и фабриката за чора
пи — трудовите организации „Здравйе" и „Зе
ле Велкович" от Лесковац са вложили около 
340 милиона динара ф Средствата са обезпече 
ни от Фонда за насърчение развитието на ико 
номически изостаналите краища, банкови кре- 

*дити и от собствени извори # За икономичес
ки неразвитата Босилеградска община тези про
мишлени обекти ще имат многократно значе
ние — покрай другото в тях ще бъдат заети 
около 270 нови работници.

край постоянните работ
ници, които ще бъдат при 
ети в сушарата своят до 
ходен интерес ще намерят 
н повечето сезонни рабог 

. ници и кооперанти. От 
особено значение е и про
изводството на тези два 
промишлени обекта, по-

сре-

голдма част от което ще 
се намери на чуждестран- 
пия пазар. За пример ще 
посочим, че в сушарата 
годишно ще се сушат око
ло 4000 тона суровини, а 
във фабриката за произ
водство на ч 
произвеждат

Изграждането на тези 
два стопански обекта в Бо 
силеград е един от приме 
рите как икономически по- 
силните организации от 
по-развитите краища по
лагат усилия и средства и 
откриват промишлени мо
щности в икономически, 
неразвитите общини. Из 
граждането и оборудване
то на* тези съвременни 

л обекти е в лриключителеи 
с етап и се очаква същите 

да бъдат пуснати в дейс
твие за 29 ноември т.г, В 
„Зеле Велкович" изтък
ват, че фабриката за чора 
пи тогава сигурно ще за
почне да работи.

шини са монтирани и от 
значение е, чр са домашно 
производства. Във фабри 
ката за чорапи, чиито ка- 
ниталовложени я възлизат 
на 167 милиона динара не 
обходимите машини са вне
сени от .чужбина п сс оча 
ква тези дни да залочио 
монтирането мм.

орапи ще 
2,4 милиона

чпвта детски чорапогащни
ци. дамски и мъжки чора
пи и че само в гази фаб- 

чистатарика
печалба ще възлиза 
към 30 милиона динара.

годишна

От какво значение щс 
бъдат тези промишлени 
обекти за Босилеградска 
община, чрез които напъл 
но сс' потвърждава помощ 
та от по-широката общ
ност, почти е излишно да 
се говори. Просто казано 
— много. Като първо, в 
тях работа щс намерят 
около 270 нови работни
ци, от които 150 във фаб 
риката за чорапи. От тях 
120 ще работят в прякото 
производство които завър 
гниха тримесечно, т.с. шес 
тмесечно обучение п Текс

па сушарата — вследствие мощ на първичните 
неорганизираността в сел 
окото стопанство в общи- та 
пата — суровините главно 
щс се обезпечават от терм 
торията иа региона. В та
зи посока трудности см- 
гурно ще има. но когато
този проблем се премахне На заседанието е прие- 
и суровините се произвеж то решение в град Сур- 
дат и обезпечават в общи- дулица вместо .досегашни.- 
пата, очаква сс, да сс мон те три*да се. формират пет 
тира още една машина за първични организации на 
сушене, когато щс се увс- Съюза на комунистите за 
ЛИЧИ II ПРОИЗВОДСТВОТО 
броят па заетите.

ор
ганизации на СК, а за цел 

наскоро ще бъде про 
ведеио събрание със сек 
ретарите на първичните 
организации и Политичес
кия актив на Общински^ 
комитет на СК.В изграждането на фаб

риката за сушене на кро 
мид, картофи, моркови, 

ебни билки и горскилеч
плодове, з, чийто инвести
тор е трудовата оргапиза 
ция „Здравйе", са изразхо 
двани около 170 милиона тилния образователен цен 

ма тър и фабриката \3сде
и по-ефикасна и по-онератн-

гша работа.
В. Б. с. м.
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА 
СКУПЩИНА В ДИМИ I РОВ! РАД И ОБЩИНСКИ 
ят ЩАБ ПО СЕИТБА ЗА ПЛАНА ПО ЕСЕННАТА И 
ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

мшш
(СЕЛО ГОРНА ЛИСИНАВ

Новата сграда-ма привършване
-------- - ват в бездействие поради

материали. ОбгСПАК БЕЗ ДОГОВОР А в 'ГОТИ ХУБАВ СЪВРЕМЕНЕН ОБЕКТ НА 
гтпмт-тгт ОТ 1 МИЛИОНА ДИНАРА ЩЕ СЕ ПО 
МЕ?ТВА°9ПОЗАТА И МЕСТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ 

• ЛИПСАТА НА МАТЕРИАЛИ ПРЕЧИ НА 
БРАВАРИТЕ И ВОДОПРОВОДЧИЦИТЕ ДА ЗАВЬР 
ШАТ ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ.

липсата на
шефът па обекта е оп 

тимист и споделя, че този 
проблем ще се преодблее 
успешно и че обектът на 
горнолишнеката поща и 
местна канцелария ще бъ
де готов за предаване на 
употреба до средата

Както е извее

че
Според регионалния план, през следващата гЪ- 

дина Димитровградска община трябва да предаде 
1200 тона пшеница (тази година 540 Тона), но Изпъл
нителният съвет 
път не можа да уточни вет.

на ОС в Димитровград вече втори

обекта, в който иа-Още ед!ф нова хубава 
сграда вече украсява цен
търа па село 1’ориа Лиси щата 

Строителната бригада рия-

ти па
скоро ще се поместват по 

и местната кай цел а
нанът за следващата година 

два пъти не можа „да ми
На разширеното заседа 

ние на Изпълнителния съ 
вет на ОС и общинския не” на Изпълнителния съ- 
щаб по сеитба, проведено 

Димитров- 
водеха бурни .

октомври, 
тно, новата 
ка поща ще 

автоматична телефонна 
чрез която в

горнолисинс- 
разполага сна.зет.

Какво да се направи в 
положението

община трябва- да обез 
пшеница? Да се

неотдавна в 
град, се 
дискусии дали планът е 
реален или да се 
той да се намали, 
недоразумение и 
площите, които тази годи
на бяха засети — кои

когато вся- централа, 
телефонната мрежа ще 
се включат 200 телефонни

ка
дечава
приеме планът с риск да 
ли ще се изпълни или да 

намаляването

търси
Стана номера.

Иначе и без тези проб
леми, срокът за построява 
не па сградата е продъл
жен, понеже 
те работи започнаха в 
май, при няколкомесечно 
закъснение, 
казват, че са 
значителни усилия да на
малят закъснението, но са 
успял и да наваксат само 
част от загубеното вре
ме. На мнение са, че са 
могли да постигнат и по
добри резултати, по опера 
тивната служба, която ги 
снабдяваше със строите
лен материал е направила 
ненужни „киксове”.

Изграждането на този 
за селото важен обект се 
га вече е видимо постиже 
ние. Затова свободно мо
же да се каже, че с помо
щта на общината горноли 
синчани разрешиха още 
един проблем.

около
се търси
му? Дилемата остана, 
неже нито ИС пито ща
бът нямаха кворум за взи 
ма не на едно от двете въз 
можни решения. Но и ДРУ 
ги въпроси останаха 
отговор 
рант” може да обезпечи 
семе и изкуствена тор, ка 
кво да се прави с 1150-те 
ха напуснати ниви, колко 
т.е. защо не се ползуват 

(125

поса
строителни*заплануванитеточни.

за сеене или ожънатите. 
Запланувано е да се засе
ят 1420 ха, но според све 
денията ожънати са 896 ха 
или само 69 от засетите 
площи. Посочва се. че за
плануваните площи са за 
сеяни, но‘ сега личи че

Строителите
положилибез

дали „Коопе-

жътвата не е завършена.
Факт е обаче, че същата 
приключи. '

Всичко това сочи към 
факта, че нито щабът по 
сеитба, нито „Кооперант”, можност (!?) те организи 
като организатор на жът 
вата не знаят точно кол
ко площи са засеяни. Пла

Г. Ли син аНовата обществена сграда в

на ООСТ „Изградил”
Босилеград, под 
ството на техника 
ДИН СТАНОЙКОВ, 
дни е привършила

строителни рабо

всичките трактори 
частни и 20 в обществе
ния сектор) и има ли въз

Денят» в който сградата 
ръковод ще бъде 

СТОЯ- употреба, е близо, но все 
тези пак неизвестен. Това най- 

почти много ще зависи от брава

от
предадена на

рано да се ползуват в се
итбата , какъвто е случа
ят с кохмбайните... А. Т. всички рите и водопроводчиците 

на ..Услуга”, които тряб
ва да поставят металните 
врати и прозорци, както и 
водопроводните и канали
зационните съоръжения- 
На този план засега се 
отбелязва закъснение, за- 

с щото браварите и водо
проводчиците често оста

ТАСЕВ, НОСИТЕЛ НА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДАСРЕЩА С НИКОЛА

Така се печеди битката за стабилизация
за що тоще_ получи тор, 

той сключва. .... дотовор 
„Кооперант” а 
мата тор идва при „Търго- 
кооп”. За есенната сеитба 
са му нужни 5000 кг и за 
пролетната 7000 кг тор.

Никола се е специализи 
рал салто за производство 
на пшеница. Царевица сее. 
Т<акто. каза, саМо за кача- 
мак, а от добитък има са
мо три крави. Цялата ра 
бота свършцат той, съпру
гата му. Василка, синът. Го 
раи, който сега е ученик 

образова
ние, и тъстът му дядо Ге-

К. Георгиевизкустве-
_ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

Ееен мила, нлодородва
Жителите на* Лисински край, както и на

селението от останалите краища на Босилег- 
радска обхцина, посрещнаха настъпилната есен 
с „пълни” очи и доволна усмивка. За задовол
ството им имаше много прични.' Накооиха си 
достатъчни количества отава, джанките добре * 
родиха и казаниците вече замирисаха на пряс
па ракийка, а ябълките и крушите, с увиснали 
до земята клони, пленяват погледа и просто ма
мят ръцете на усърдните берачи да съберат ‘со
чните и вкусни плодове.

в насоченото

•орги.
Всяка година застрахова 

реколтата. Тази година за 
застраховка е ^ал 30 000' 
динара. Със своя комбайн 
през лятото е участвувал, 
в организация на „Коопе
рант”, в жетвата в Димит 
ровградска община и е 
бил един от найгдобрите ' 
крмбайнери, за което е и 
получил септемврийска на, 
града. Най-искрено се е 
зарадвал на това общес
твено признание, защото 
го приема като награда за 
неговия принос към стаби 
лизацията.'

Н. Тасев: машините трябв а да се поддържат

ф Миналата година засях 100 декара с пшеница 
и 6 декара с ечемик. ф Тази година ще засея 

250 декара с пшеница.______________ ________________

Това са думи на НИКО- е ,че през есенита иска да 
ЛА ТАСЕВ, 41-годишен сел засее'много по-вече площи 

и му е нужно по-голямо 
количество семе. Минала-

скостопански производи
тел от село Смиловци, таз 
годишен носител на ееп» 
темврийска награда на 
Димитровград. Той е един 
ственият земеделец в ; 
митровградска община, 

който взима под наем не
обработените ниви и ги го измъчва е въпросът да
обработва. Това го правя ли „Кооперант” ще му да
вече две години, ще го пра 
вя и занапред, защото зем 
ята е да се оре, да1 дава 
добиви.

Миналата година- Нико
ла е предал, на^ ООСТ „Ко- да „разменя” пшеница за гажира за реализацията на
оперант” два вагона пше- изкуствена тор, макър че местно самооблагане за из
ница. Тази/година, по-мал съотношението е лошо. Но граждане на комунално-би
ко, но причината за това никой не му гарантира, че тови ефекти. ,

та година е сеял сортите: 
руска безостая" и „крагу- 
евачанка” а тази година 

Ди- ще сее: „Югославия”, „но- 
восадска рана” и „краин- 
ка”. Единственото, което

Никола в момента еиде на заем сеягчката за да 
може да засее запланува- председател на местната об 
ните 250 декара., И изкус- щност в село Смиловци. 
твената тор му създава И тук активно действува, 
главоболие. Съгласен е В момента най-много се ан

Тази натежала от зрели плодове ябълка 
се намира в училищния двор в с. Долна Лиси-

радостни погледи 
на Л1алките „отделенчета”. Радостта на децата е 
разбираема: цяла зима ще ои имат вкусен де
серт след топлата закуска. ,

на и всекидневно измамва

Текст и снимка: К. ГеоргиевА. Т.
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в основното УЧИЛИЩЕ
ПИОНЕРИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА

По пътищата на свободата
и тази година пионери” сборище' на~ 

те от Босилеградска об
щина взеха масово учас 
тие във втория поход на
пионерите в СР / Сърбия, те се пренасят във време 
соито се проведе .под наз то, когдто с кръвта си най- 
ание. ^,-Да живей/ живей добрите синове и дъщери 

трудът , а в рамките на изписаха, нашата история, 
оощоюгославските пионер Походът има особено мя- 

игри: „Да расуем под сто за 
знаемто на Тито" - най-ма бочаването 
сова и ' значителна акция 
на пионерите,, която 
година се провежда в знак 
на 90-годишнината от рож 
дението на другаря Тито и 
40-годишиината 
мето на Съюза

"5аалната паралелка най-малки 
незабравими часове 

по история/ където препо
давателите и

тралните. основни училища, 
включвайки се в акцията, 
направиха посещения на 
различни исторически ме 
ста в околността. Уечни- 
ците от подведомственото 
училище в село Райчилов 
ци минаха по пътеките, 
където преди 38 години са 
минали след борбата на 
Църноок партизаните на 
път за Църна трава. Учени 
ци от горнолюбатското 
основно училище посети 
ха местността „Буков 
рид”, където също така 
пред паметника на заги
налите тук патриоти бе 
проведен час по история, 
посветен на НОБ и изгра
ждането на страната ни.

М. Я.

ОСНОВНОТО 
училище „Мота Цияде” а 
Димитровград- тази година 
за пети път продължава с 
работата си специалната 
паралелка за деца, които 
имат по-малък коефициент 

* на умни способности. Тази 
паралелка води Владимир 
Гогов — олигофрен педа-

те ипонеже -се 
чист въздух.

Какви
наУират на

ученици са те.'
Главно добри и дис

циплинирани. Миналата го 
Дина средната бележка бе-

в
слушатели-

СК*1I таченето и задъл- 
на революци 

онните традиции от НОБ 
м по-нататъшното развитие 
на братството, единството 
и, съдружието на нашите 
народи и народности, кое 
то всъщност е и цел на

I»гог.
Какво ви е ръководе

ло да следвате олигофре- 
нопедагогия?

Моят баща е учител. 
Но сестра ми завърши ме 
дицина и аз реших да тръ 
гна по следите на баща 
ми. А възможността да се 
по-оързо намери работа и 
желанието на

- тази

I щ от създава 
на югослав нашето социалистическо 

самоуправително образо
вание и възпитание”.

И останалите пионери от 
подведомствените и

ските пионери.
В рамките на тази ак

ция пионерът АЛЕКСАН
ДЪР СОТИРОВ

,/}

ученик
от шести клас при основ- 

училище „Георпи Ди- 
митров”, участвува в сдру 

пионерски огряД 
..Радан”, в който освен пи

цен-тези деца 
да се помогне ме заведоха 
на дефектолошката 
в Белград.

Трудно ли е да се 
работи с такива деца?

— Трудно е в началото.

мото5*школа V. жения
г1 онери представители от об 

щ-ината в Южноморавски 
регион,
пионери, представители от 
САП-Косово и Белград, с 
маршрута по легендарната 
планина Радан — Прищи- 
на — Белград.

В Босилеградска общи
на най-масово бе на 
на Църноок, където при 
местността Кин —Стан,

край паметника на загина 
литс през време на борба 
та срещу общия враг пар
тизани се събраха ученици “ 
от босилеградското,,бистър 
ското и „долншшбатското 
основно училище. Освен 
това тук пристигна и съв
местният пионерски огр
ят, съставен от 20 уечни- 
ка от основното училище 
в общината, който на 22 
сутринта тръгна • от Бо
силеград. Преди тръгване
то му, след като прсдссда 
телите на класовите общ
ности рапортираха, че отр 
ядът е готов да тръгне, ! 
за значението на похода и

доката запознаете всяко 
дете и то вас. Във всеки 
случай е по-трудно откол- 
кото с обикновени деца- 
защото не трябва да се 
забравя, фактът, че кое
фициентът на интелеген 
цията е по-малък. по то
зи начин и възможността 
за възприеманене нещата 
е по-бавна. Затруднение .е- 
това, че четрите класа са 
заедно-

* Как тече обучението?
— Програмата е съкрате

Преподавателят В. Гогов с 
учениците в специалната 

паралелка
ше тройка, което, за те
зи деца. е сравнително до
бър ' успех. Засега има се
дем ученика от първи до 
четвърти клас. Най-много 
са в четвърти клас — три 
ма. След завършването на 
четвърти клас отиват в Пи 
рот понеже тук не съще
ствува възможност за по
нататъшно им школуване. 
Може би би имало и по-

взеха участие и

плаип

на и то по следните пред- вече деца в тази паралел- 
мети: съроохърватски, ма- ка да не съществува роди- 
тематика, познаване на телски преярасънък-г -В-ре-
природата и обществото;—ловното--- обучение -----
физическо, изобразително деца, които

зсичко би трябвало да са 
в специалната паралелка, 
които по два пъти пов
тарят клас, но родителите 

се редовните учебници, заради някои свои причи- 
Специални помагала също ни не ги дават в специал- 
няма, но затуй много че- пата паралелка. Макар че 
сто се излиза в природа- това е мноТЬ по-добре за 
та. По този начин децата детето, ако то наистина 
се запознават в природата има по-малка интелеген- 
с много неща, които изу- ция. Но законът е такъв и 
чават. Това за тях е мно* без съгласието на родите- 
го по-лесно и по-лолезно лите нищо не става. А. Т.*

БОСИЛЕГРАД:
има

Филми през седмицатапод
и музикално възпитание и 
възпитание чрез труд. Спе 
циални учебници, освен 
читанката, няма и ползват

През следващата седмица на репертоара 
на босилеградското кино. ще играят 
два филма:

следните

' © НА 5 ОКТОМВРИ; ВТОРНИК: '„МЕЛО
ДИКА ЗА ЛЮБОВ”, западнотермански ероти
чен филм. Главни роли в него играят: Мелоди 
Брен, Саша Хен, Клауди Бирдт и ВолЪ Голд. 
Режисьор Хуберт Франк.

Ф НА 8 ОКТОМВРИ, ПЕТЪК: „ДИНА
МИТ ДЖОНСЪН” японски, авантюристичен— 
карате фил. Главни роли ■ във филма играят: 
Джонсън Яп и Морли Ли.

На младите този път предлагаме кратка 
извадка от съдържанието на първия филм.

, Младата п хубава девойка Мелоди Брен 
отива па Курорт ггри една своя близка, родни-* 

остров Маурциус. В този прекрасен ам- 
биент, тя доживява първите свои еротични аван 
■пори. Тук тя от нежна

приноса на пионерите в 
борбата и социалистическо 
то изграждане ма страна
та пи, реч произнесе ЛА
ЗАР СТАМЕНКОВ, пред
седател па Координацион
ния комитет за провежда 
ме на тази акция- Между 
другото той изтъкна: „Пи 
бнсрският поход „По пъ
теките па свободата 82” с 
удобен момент за всички 
пионери от Сърбия по-об- 
сгойно да се запознаят с 
историческото минало и 
героичните борби па пар
тизаните, между които и 
голям брой пионери, кои
то паднаха в борбата за 
свобода ,и които с личния 
си пример на дело показа 
ха колко е скъпа свобода 
та и как трябва да се оби 
ча отечеството. Затова 
продължи по-пататък Ста 
менков, н този пионерски 
поход и всички такива за 
напред са моменти, кога
то историческите места \. 
трябва да бъдат същинско

Сшфоничвмт оркестър от Ниш 

в Бовилеграц

БОСИЛЕГРАД:

па па

пъпка се развива и раз- 
Къвтява и роза, жадна за топлина и блясък.ито_ това е пръв път да сс 

срещнат с такава музика, 
те се представиха със син 
фоничии произведения от 
Брамс, Моцарт Шуберт 
и Крешимир Баранович. 
Безсъмиение, чс 
мата ще даде по-широки 
кръгозор па знания па 
учениците от областта па 
музикалното изкуство. Ос
вен това, учениците се за
познаха и с много 
калии инструменти, 
в процеса на обучението 
пс са имали 
да видят.

* През миналата седми
ца в Босилеград в органи
зация на Републиканската 
културна общност, а спо
ред програмата на Репуб
ликанската , самоуправи- 
телни общност на интере
сите по средно 
образование и възпитание, 
гостува Симфоничният ор
кестър от Ниш. В голяма
та зала на Културния дом 
пред учениците от Сред
ношколския 
лен център те се предста
виха с подбрана програма. 
Между другото на учени
ците от Босилеград, на ко-

програ
насочено

музи-
контообразоватс-

възможирст

М. Я. Кадър от филма „Мелодика за любов”
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ИЗ ДЕЙНОСТТА ИЛ САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОК Ш дьриис. "ТЕрЕСИТЕ по ЖИЛИЩНО ДЕЛО
ЩИОСТ НА 
в ДИМИТРОВГРАДС ДИМИТРОВГРАД ^

"регистрирани „ЧЕРНИТЕ ТОЧКИ“
мъчи И ждрелото на 
ма пече,, имаше .пропзшес 

• конто също за ща 
минаха без жертви.

Инвношсште наеми 

- киоп за лна1ре 

нвлвъцнане на спадне
Ер*завоите, поради

п>шюсгга в нъпю-траис- което иай-миого идва до 
портото движение и об- произшествия, ‘
■штттл службата по безо обусловени и от широ ш 
Гчо динже'^ при Сек- чата ча чътя Щасфадша 

за вътрешни ра та настилка, която да а 
възможност за по-големн 
скорости, както. и обраст- 
палите ивици на пътя с 
храсталаци и други расте

си- дноста наС цел да се осигури
СТ1ШЯ,

СТИО 1
I

Воичкотова наложи ком 
потентните от регионална
та СОИ за пътища да лре 
нпрмемс съответни мерки 

и изси-

ретариата
боти в .Димитровград, те
зи дни регистрира и пред
ложи мерки за така ^наре
чените „черни точки"
мрежата на регионални- .пия. Всичко това ДонР' 
те пътища, които поддър- ся да се случват наи-мно 
жа регионалната самоупра то пътни произшествия.

общност на ин- които засега за щастие са 
минавали без жертви, 

материал

на разширяването 
чамс на храстите край пъ- 

Дпммтронград — 1’адей 
на,' отделно па разширя
ването па запоите. Пътят 
Суково — Тръпски Одо 
ровцн да се защити от от 
пипвано па камъни. По, то 
зи начин пътно—трапспор.

биха

„?псо!ЖКЕ ?ЕиияачаионГ„мли
ЖИЛИЩАТА

на икг
тя

вителна 
тереЬите за пътища от 
Ниш. Според .евиденция 
та на

необходимиамортизация 
са 400 години, за да

апартамент.

са-Димитровградската 
моуправителна 
па интересите но 
по дело стопанисва

сеобщностобаче с големи 
ни щети.

Освен тези евпдептирп 
11IX са „черни точки" 113 

Су кова—Йога 1 ю но— 
т.е. на

построи лов
А знае се, че срокът за 

амортизация

Секретариата като 
„черни точки" па терито- 

Димитровград- 
община са регистри

рани непрегледните завои 
на регионалния път Дими- . пътя 
тровград — Козарица — 
Радейна. Освен иепрегле

жилищ-
300

тмите произшествия 
се намалили, а и броят ма 
повредените липа и мате
риалните щети също биха 
били намалени.

наобществена пълна 
един апартамент е 

Следователно
апартамента 
собственост. Това е срав- 

богат жилищен

рията на 
ска 100 го- 

чети-
пътя
Тръпски Одоровци

Власи—Поганово. Т о дини.
ри Пъти е по-дълъг пери
одът на амортизация, бла
годарение на ниските нае-

нително 
фонд, който трябва да се 
поддържа. Засега обаче 
само управителната общ
ност не е в състояние да 
отговори, на всички изис
квания с оглед- че все още 

'не са въведени икономи- 
наеми, които да 

достатъчно сред

зи път е в изграждане и 
поради отронвано А. Т.па ка

ми.
Да напомним накрая, че 

през 1981 година реалното 
увеличение
15.7 на сто, а за сравне
ние ръстът на цените на 
строителните цени е уве
личен с 28 на сто. Това 
несъответствие не позволя
ва в жилищното дело да 
се устаяовят реални цени. 
които ще съдействуват и 

по-ускорено
строителство, както и за 
редовното
на дефектите, явяващи се 

33 на жилищата.
Опитът на самоуправи- 

телната общност на .инте
ресите съвместно с орга
низациите на- сдружения 
труд да поемат поддържа
не на жилищата не е ус
пял, тъй като нито една 
от тях' не е проявила не
обходимия интерес. Освен 
това и домсъветите изчер
пват дейността си само да

у* на наемите е
;:. : ' 

;;;д ас ....
чески 
осигурят 
ства за тези цели.

ЙВА . Бра--:
;-!д&ртл>! КД ЬО-ЛБ.о1Т

1
зако-Според сегашните 

нопредписания наемите са 
замразени, така че. напри
мер за двустаен апартаме
нт, наемът възлиза на 3757 
динара, а за едностаен 
2760 динара. Имайки пред 
вид. че 40 на сто от сред
ствата на наемите са 
амортизация, 18 на сто за 
инвестиционно поддържа
не и само 27 на сто за те
кущо поддържане 
гашния жилищен фонд — 
средствата наистина са 
малки. Общото от наеми
те през цялата година се 
реализират около 1,3 ми-, 
лиона динара 

-за поддържането възлизат 
на—окодо^35.0_ хиляди ди
нара.

— В състояние сме 
оправяме най-сегашните по 
правки и ремонти. А нуж 
дите наистина са ‘много 
по-го леми:- често се запуш
ват канализациите и пу
кат водопроводните тръби, 
на жилищните сгради рав 
ниТе покриви пропускат 
дъждовна вода. терасите и 
фасадите бързо пропадат... 
— изтъкват в самоуправи- 
телната общност по жили
щно дело. — Гражданите 
основателно се оплакват, 
но действително не сме в 
състояние да предприемем 
по-сирозни ремонти.

Според данните за сред 
ствата. които се отделят за

V Ч

. ’ жилищноМ Ф отстраняванетI IЧ 'VйвЬ а
ч-г

й йам* а на се-
’ ■ Л

шШШт
ПОВОДИ И РАЗГОВОРИ средства

Стагнира лн занаятчийството? дадат заявка да се попра
ви туй или онуй, а’ не 

да търсят начини и методи 
да се приобщят към под
държането на апартамен
тите, относно да поемат 
част от редовното им по
ддържане. Дори самоупра 
вителната общност на ин
тересите плаща пет чистач 
ки за поддържане чисто
тата в сградите, въпреки 
че има места, в които тях
ното заплащане е в рам
ките на домсъветите.

— Вече 17 години рабо 
тя тоя занаят и сводно мо 
га да кажа, че занаята не 
е за подценяване. Ако до
бре си гледаш работата, 
навреме и качествено из
вършиш услугите и
сериозно се отнасяш към ми на година стагнира 
клиентите, тогава и. печал загрижеНо казва Арсов. 
бата от него *не е лоша.
Месечно останат по един 
милион ста'ри динара. 
тоя занаят аз си направих 
и къща в Босилеград. Пе 
чал бата може да бъде и 
по-добра, обаче, облагани отразява на тенекиджийст 

вото. А занаятчийската ко 
операция все още не е ста 
нала на здрави крака.

М. Я.

Занаятчийството в Боси- 
легр адска община има 
дълга и богата традиция. 
Открай време тук е има 
ло добри майстори: ко
вачи, тенекиджии, дърво
делци, шивачи, грънчари... 
които с бързите си и ка
чествени услуги са пече 
лили доверие сред населе
нието. В последно време, 
макар че майстори има, 
все по-малко са работил- 

• ниците, където нуждаещи 
• те се биха могли да прлу 

чават различни услуги.
Тези дни се отбихме в 

тенекиджийската работил 
ница на Райчо Арсов, кой 
то вече седемнадесет то

то отклоняват младите, не 
само от тенекиджийския, 
но и ог другите занаятия. 
Затова свободно мога да 
кажа. че занаятчийството 
в нашата община, вмес 

ако то да се развива, от годи

/

По-нататък в разговора. 
С Арсов изтъкна.' че напо

следък се явява недоимък 
на материали, което също 
така неблагоприятно се Все докато не се размра? 

зи сегашното състояние й 
докато не се въведат ико
номически наеми положе
нието в тази област трудно 
ще може да се измени.

Ст. Н.

заплащам 
са голе-

ята, 
мисля.
ми. Това може би е и 
един от проблемите, кои

които
че

^ дини изкарва прехраната 
си с тенекиджийскитс сс 
чива и инструменти: кле* 

ножици.
I

ВЪВ ВТОРАТА АКЦИЯ ПО КЪРВОДАРЯВАНЕ 
В БОСИЛЕГРАД

чукове.щи,
свърдли (ръчни и на ток)
менгемета, тенекия и дру
ги сечива, необходими за| 
поддържане на занаята, щ 
Заварихме го когато с 
дръвения чук изправляше * 
един лист тенекия, гот-| 
вейки го за една готвар к 
ска печка, която тък>/з |<ч% 
бе започнал да прави. Тук 
в малката, но богата с нп-ЩШ 

работилница, ЩШ 
разговор за ШЩ,

Само 19 кърводарнтели...а

На 23 септември т.г. в Босилеград се про
веде, втората тазгодишна акция по кърводаря- 
ване, в която своя кръв подариха само 19 жи
тели в общината. Най-многобройни (всичко 8) 
бяха кърводарнтели от редовете на работни
ците в ООСТ „ИзградЦя"- И този път в акцията 
не участвува нито един зает в Здравния дом. 
„Автотрггнспорта" и Горската секция.

/

шА !струменти 
започнахме 
печалбата, просперитета и 
другите* проблеми отнася- АшгМШ 
щи се до занаята:

%>■ I
Р. Арсов: качествени услуги — добра печалбаI М. Янев
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ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН

КОНКУРС
НА СПИСАНИЕ „МОСТ”

ЗА ДА НАСЪРЧИ и стимулира творческата ра
бота на творците от българската народност в Юго
славия в областта на литературата, науката и публи
цистика, списание „Мост” обявява традиционен твор
чески награден конкурс за 1982 гОД. за следните 
видове и жанрове: СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ, НО
ВЕЛА, ЕСЕ, НАУЧНА СТАТИЯ и ПУБЛИЦИСТИЧ
НА СТАТИЯ, За посочените видове и жанрове се 
предвиждат следните награди:

СТИХОТВОРЕНИЕ

1 000

В рамките на Димитровград 26 септем 
ври 1982 г. Спортният цен
тър „Парк". Времето слън 
чево — зрители около 200 
души. Стрелци Манолов в 
43 м„ Костов в 8 м„ Мар
ков в 47 и 69 м. за „А. 
Балкански” и Стоянович 
в, 72 м. за „Младост”. Съ
дия Любомир Потич от 
Пирот.

пТрГГс“Г^1 т^~ се проме-

гТаф^ГвЩИН' по-често
оката футболна дивизия да атакуват към воатата
воРГпоВ *еДеЛЯ ПО Хуба‘ “? противниковия отбор. 

, РИятно време за иг- Особено през първите 15
Мл|дУост'^тИТКп ФК МИНУТИ от вторТо полу 

извпюпяхо г? Босилеград време и имаха няколко из-
п^е„яЩпеДН« ЗНЗЧИ ВънРеДни голови положе- телна победа. В добра, мъ ния- В 

жествена

полувреме .част от 
болно

РАЗКАЗ

дин. първа награда 
втора

" трета ”

ЕСЕ

3 000 дин. първа награда 
2 500 " втора

2 000 " трета'' ”

• 2 600 дин. 
2 300 ”

1 800 ”

първа награда 
втора " 
трета

800
700

НОВЕЛА
тоя дял от игра- 

защитаваха
с по 7—8 играча. В 69 ми- митров 6, Драган Велич-

с нута след една добре из- ков 6 (Раша Тодоров 6),
ведена контра атака в ко- Никола Найденов 6. Нико
ято участвуваха повече йа ла Тодорович 7, Душан

футболист/: падатели на домашния от- Мемич Ь, Миша Васов 7. 
в самото начало на бор. най-находчив бе цен- Новица Костов 8, Бори- 

мача. двата отбора започ- тралният нападател на ФК слав Манолов 6, Златан
наха предпазливо. Топка- „Младост” В. Чицев и улу- Марков .7, Кръста Кръстев
та бавно се пренасяше от чи целта 1:0 За „Младост". 7 и Зоран Христов 6.

С тоя резултат и завърши 
срещата-

\ 3 000 
2 500 

2 000 "

първа награда 
втора ” 
трета

ДИН.и равноправна 
игра победиха „Индустрий 
ски” от Владичин 
резултат от

„А. Балкански”: Сава Дита гостите се

хан
1-0, с което 

нанесоха първо поражение 
на ханските 

Още

НАУЧНИ СТАТИЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА
СТАТИЯ

първа награда 3 000 дин. първа награда 2 100 дин.
втора ” 2 500 ”( втора 1 800 "
трета ” 2 000 трета " 1 500

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСАедното до другото наказва 
тел но поле. Целта бе кол- Едвам в петия кръг фут 

болистите на „А. Балкан
ски” успяха да постигнат 
първата победа. Победиха 
отбора на „Младост” от 
Полска Ръжана (Пирот- 
ско) с резултат 4:1. А мо
жеха да ги победят.с още 
по-голяхма разлика.

1. Право на участие в творческия 
конкурс на списание „Мост” имат всички граждани 
на СФРЮ.

награден
кото е възможно 
тя да бъде по-далеч 
собствената "врата. Това бе 
среща на два

повече
от Пред самата среща на 

първия отбор се проведе 
съперника и първенствена футболна 

среща между младежки- 
на това те отбори на двата фут

болни клуба. В добра и 
вълнуваща игра младите

2. Творбите, предложени за награда, трябва 
да са написани на български език — по възможност 
на пишеща машина раздел тройка или четливо на 
ръка и да имат обозначение (шифра). Авторите до
ставят на Редакцията по три екзехмлляра 
творба, а името на автора трябва да е сложено 
отделен ЗАТВОРЕН ПЛИК, върху който трябва да 
е написано същото обозначение (шифра). което стои 
на предложената творба за награда.

3. Ц^борът на темата е свободен. Препоръчи
телно е участниците в конкурса с научни и публи
цистични статии да посветят... необходимото 
ние на_90;годугшнината_ 'от рождението на Йосип 
Броз Тито и посветят своите статии на неговото епо
хално революционно дело. Това х\югат да направят 
и участници с други жанрове, доколкото творчески
те им възможности позволяват да създадат художе-

които не се познаваха до
бре. В резултат 
малко бяха, особено през 
първото полувреме удари 
и към едната, и другата футболисти от Босилеград 
врата. Наистина футболи
стите на Младост” по-че-

от всяка
в

Все още това е далеч 
от миналогодишните игри. 
когато футболистите на 
..А. Балкански” поваляха

извоюваха победа от 5:3.
Голмайстори: П. Стоянов 
два, И. Рангелов един и 
Б. Воинович два. Значител- един след друг и гостува

те щите отбори и те, когато 
гостуваха. Но с оглед на 
състава на отбора, 
се мени от седмица в сед
мица с по пет-шестима--иг
рачи, резултатът- 6' реално

сто атакуваха към врата
та на С. Антич и имаха 
ако може да се каже ня
какъв превес в играта, но 
това не беше достатъчно 
поне един път да принудят 
вратаря на гостинския от
бор на капитулация.

на победа, въпреки че 
играха с 10 играча.

Отборите на ФК „Мла
дост” този път играха в 
следните състави Първият 
отбор: Л. Глигоров, Ж. Ев-
тимов. 3. Младенов. Б. Та- отражение на играта, 
сев, В. Тасев А,ДВасев,. В.
Венков, Д. Златков, В. Чи- 
пев. Г. Георгиев (капитан) 
и М. Цветков.

-вяша— .
КОЙТО

ствени произведения, съответствуваши на личността 
и делото на Тито.

4. Обехмът на научните и публицистичеоките 
статии може да бъде най-много до 20 страници на 
пишеща машина.

5. Последен срок за доставяне на творбите на 
Творчеокия награден конкурс на „Мост” за 1982 год. 
е ЗО-ОКТОМВРИ т.г. на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО „БРА
ТСТВО” — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРАДЕН КОНКУРС 
НА „МОСТ”, НИШ, Кей 29. декември бр. 8, 18000 
НИШ.

обаче.Да се надяваме 
че занапред ще 
добре и че „А. Балкански 
пак ще бъде отборът от 
миналата година.

БАСКЕТБОЛ бъде по-

Още две 

победи като 

гостуващ 

отбор

Младежкият отбор: В. 
Бонев, В. Пейчев, Л. Алек- 
сов, В. Тасков, Л. Заха
риев, П. Стоянов (капитан) 
И. Рангелов, В, Глигоров, 
Б. Воинович и С. Стойков.

М. Я.

В следващия кръг на 3 
октомври т.г. „А. Балкан
ски" ще се срещне с от
бора на „Раднички” в 
Трупа ле.

Д. Ставров Резултатите ще бъдат съобщени чрез вестник 
„Братство”.

СЕМЕЙСТВО И ДОМАКИНСТВО РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ”

Профилактика и защита на зъбите
„БУДУЧ„СВОБОДА"

НОСТ” (Бабушница) 61:49 
„СВОБОДА" — „Д. С. ГО 
ЦЕ" (Кочане) 42:25

факта, че моряците 
здрави и 
понеже ползват морска 
сол, където има достатъч
но флуор.

Съвременната медицина 
ее запи-

имат 
запазени зъби.

СЪВЕТЪТ НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ИЗ
ДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” В НИШ обявявавече десетилетия 

мава с проблема, коя от 
супстанции Конкурсприродните 

най-добре защищава хора- 
на зъби-

Миланов,
Бабич,

„Свобода":
Еленков, Сотиров,
Симов, Филипов, Захаров. 
Петкович и Йеленков

та от разваляне 
те. Установено е, че това От съществеппо значе

ние е за малките деца, 
след като променят млеч
ните си зъби, да получа
ват незначителни количест 
ва флуор в изхраната си и 
това е едно от предусло- 
вията да им се запазят 
зъбите по-дълго в живота. 
Също така на децата тря
бва да се дават повече 
прясни овощия, защото и 
те съдържат достатъчно 
количество флуор. Зиач#, 
природното почистване на 
зъбите, с употреба ма чет
ка е същественно миене 
на зъбите-

е флуора, който заяква ог 
порността при зъбите сре- 

пай-различни инфек
ции и разваляния- Вярно, 
флуора е твърде отровно 
вещество, но в доза от 
1—1,5 милиграма на 1 ли
тър вода е апсолутно не- 

повече.

за попълване на вакантно работно място
детския вест- 

отно-
Баекетболистйте на „Сво

бода" продължават ,.п0 щу 
стария добър път": в по
следните две срещи, като 
гостуващ отбор, спечели
ха още две победи. В сря
да (на 22 септември т.г.) 
и неделя (26 септември 
т.г.) забслежиха две побе
ди по убидетелни резулта
ти ... Пред 
кръг в групата, в 
се състезават, без пораже
ние заемат първо място и 
на три кръга пред края глечта
всъщност ее класираха ВЪВ ви и здрави. До
висши ранг на състезание. ^™л^гво за това е и

ЖУРНАЛИСТ-ИЛЮСТРАТОР в 
иик „Другарче” с постоянно трудово
щение.

1. Да имат висша или полувисша профе- 
. графика или живо-

2. Да знаят българския книжовен език.
Всички кандидати подлежат на проверка,

на знанията и способностите.
Молбите с необходимите документи се 

представят в срок от 15 дни след публикуване- \ 
то на конкурса във в. „Братство". Молби с 
непълни документи няма да се разглеждат. . 
Молбите се изпращат на следния адрес: ШТРО 
„Братство”, Кей 29 декември № 8, 18 000 НИШ.

сиоиална подготовка 
пие;

токсичен, и още 
твърде полезен за органи
зъма и зъбите, а остатъка 

бъбреците- Депо
ниране на флуора в 
та ма зъбите й от капитал- 

значение. Доколкото в 
има повече флуор, 

зъбите стават

излъчватпоследния 
която гаеч

но

’ (Взето от 
„ИНТЕРПРЕГЛЕД”)
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ТАРКИО ТОРЧ:
ВЕСЕЛА СТРАННИКА | Жената в очите на биохимии*

ПОСЕЩЕНИЕ
Доколкою ■ нейната 
супстатщия ое наме

ри насамо пред тези, горе 
посочени супсташдии, пя

ло бурни, спонтанни ре/ 
нейният

пол, от-

мъии.
чиста

създанието, 
известно под името жена, 
видяна и пресъздана в очи 
те и, знанието на „автори
тетния” биохимии.

Анализ нанаОплаква се притеял 
притедя си, след завръща- 
-не' от работа:

— Ужасно съм изморен 
и вместо след обеда да 
си отпочина, ще се нало
жи да се бръсна и преме
ня. а след това да потегля 
на някакво
но посещение, което е ор
ганизирала жена ми.

— Зная. — отвърна при- 
Моята

на
акции, и тогава,
противоположен
поено Мъжът или прияте
лят й извличат дебелия 
край, доколкото вече джо ] 
бовете им не са достатъч
но издълбани.

* Употреба: Преди всич 
ко служи за и както укра- 
ска, полезна е като тоий1 
кум за ускоряване на мне
ния на спороумните и слу
жи като инструмент за ра 
зпрсделсиис на „съвместно 
придобити ценности" (в 
брака, разбира сс)1

* Предупреждение: Твър 
експлозивна, ако се

неопитни ръце!

Жс* Химически знак:
* Възприета атомна те

жест: 120
* Физически 

ти: Пламва и побеснява за
да се

Да покажу 

на живуту
си отегчител- особенос-

нищо- а може и 
И вкочацяса всяка минута по 

време на еюсперимеитиса- 
ие. Разстапя се, когато се 

на подхо-

ятелят му. 
твоята жена са се догово
рили да ни посетите. постъпя с нея 

дящ начин, а става твър
де горчива, ако се злоупо 
треби.

* Местопребиваване: мо 
жс да се намери навсякъ
де, където съществуват мъ

писмо оди бая Милетию 
ми — йела Манчо малко 

видимо некойе работе.
ПАБЛО ПИКАСО 
И АНАТОМИЯТА

Получи тия дни 
оди Драговиту, пише
Помисли сиРИсаборйе Мануше, ама може да има

«”* ПРГм^еТГсеС п^яаГ^ ди"™
Един хирург 

ателието 
вестния испански живопи- 

Пабло Пикасо. Разгле 
ждайки картините, хирур
гът едвам не сърдито из
вика:

посети в 
своя приятел; из- лак

сетишо нещо
се даотидОобре ни дошъд _ рече 0Н 0д одав.
на те чакамо, одма ме забра щом У
задругуту. Одавна време писуиеш по весници 
те кико треба да оремо. колко и що да сей - 
мо. а гвойете н>иве си стойе. Па рекомо, одав- 
на си отишъл отука и може да си забоварил 
кикво требе ти да работиш, та рекомо да те 
подофемо... — продължава да ме ковлади 
бая Милетия.

И тека док он оратеше, я се замисли длъ- 
боко: има право човекът.

Начокаше наоколо мнозина

де сжс.сец * Химически особеннбс- 
голям афинитет

намира в 
Преди употреба добре да 
се разбърка- __(ИНТЕРПРЕГЛЕД)

ти: има 
към златото, среброто, пла 
тината и скъпоценни ка-

ф Съзнанието за собственото достойнство
но заедно с

— Драги мой, майсто
ре, тези ваши хора на кар
тините, по анатомическите 
закони въобще не биха мо 
гли да живеят!

— Възможно е, драги 
докторе, но все пак всич
ки те ще ви надживеят! — 
отвърна живописецът.

ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРА 
ИЩА

по-скромен,

Ф. ЧЕСТЪРФИЙЛД 
§ Не е жалко, че човек се е ро

дил или умрял, че е загубил пари, 
къща, имения — всичко това не при 
надлежи на човека. Жалко е. когато 
той губи своята истинска собственост 
— човешкото достойнство.

ЕПИКТЕТ

прави умния човек 
това и по-твърд.

койи беоше 
да чую кикво че му одговорим. А 

— реко, че си признавампо-далеко, 
я. немаше накуде
грешкуту:

— Абре, верно йе, досъга я повише ора- 
тим и пишем, а малко на ььивуту спроводим 
планат по сеидбуту, ама занапред» че се оправ- 
л>ам на работу.

С това Би задоволи.
Мъдри
мисли

„Виделце" Окнуше ми одма
пи е Нае.Една вечер един лиси- 

нец пристигнал в Белград. 
Това била първата му сре 
ща с града. Най-много му 

Заресало- ' градското улич— 
но осветление. Просто не; 
можал да отдели очи от 
хубавите електрически 

крушки, светящи от вър
ховете на стълбовете.

— Нейе са толкова важно дали че поореш 
свете н>иве койе требе да поореш, ете нещо 
и ние че ти помогнемо. Нас ни е Беф дека 
се разбирамо с тебе.

— А с кога не можете да се разберете —
ф Най^смешното желание е желанието 

да сехареоваш на всички.
ГЬОТЕ

ф Разликата между упорството и ината 
се състои в това, че първото има за източник 
силно желание, а второто, обратното -— само 
нежелание. X. БИЧЕР

пита я.
Они се спогледаше, па бая Милетия кико 

най-ербап се изъпе:
— Що се са за носиш па ти. Нели одиш ш 

на све стране и видиш какво се работи. Най*> 
напред, погледай кикво прави кооперацията.* 
Първо и първо она не опр и не обработуйе I 
своят имот кико требе, а хората од коопера- 
циюту постояно ни уче кико нийе да работи- 
мо. А за друБи диокутанти и да не оратимо: 
тия що най-много ни уче кико да изпълнимо 
планат, они или не се занимаваю със селско II 
стопанство, или ььиният имот си стои необра- ;| 
ботен. А я мислим, дека с личният пример 
най-м1):>го че ни помогну. Нека се покажу; та 
да гледамо оди ни, иначе ние се трудимо кол- 
ко можемо и занапред че се трудимо... ~ | 
рече бая Милетия. й *сЛмя^оьосг

Ф Най-силните желания в нас са прищ
евките: те са такива желания, които никога не 
могат да бъдат задоволени, и колкото повече 
се удовлетворяват, толкова повече се разраст- 

Л. ТОЛСТОЙ

Когато се върнал в къ
щи, започнал да се хва
ли на съпругата си:

— Леле, Райно, каква 
убава виделца съм видел 
V Белград. Море динар 
да коща чу си купим две 
Едното да ми свети у куй 
Ьу, а другото Чу турим на 
буку, народ да се чуди.

Записала: М. Зарева

ват.
ф Надежда е обръч, който не дава 

сърцето да се пръсне.
на

Т. ФУЛЬФ 
ф Колко е трудно да бъдеш напълно до

волен от някого.
ЛАБРОЙЕР

ф Човек не се заблуяедава сам. Когато 
се заблуждава, той разпространява заблужде
нието си между околните.

СЕНЕКА СТАРИ
ф Нищо не отслабва толкова силите на 

човека, както надеждите му да. намери спасе
ние в нещо друго, а не в своите усилия.
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