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стао „Братство" е удо- 
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната н 
графическа дейност и 
аа принос в развити
ето на братството и 
единството между на- 

Н1ите народи и наро
дности.
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НА ЗАСЕДАНИЕТО
АКЦЕНТИ ОТ 
НА ЦК НА СКС

ИЗЛОЖЕНИЕТО
НА ДУШАН ЧКРЕБИЧ

РАДОВАН ПАНТОВИЧ ПОСЕТИ ,,БРАТСТВО”

рин ш вв локаш ши Най-добрата проверка 

в базатаСегашният средносрочен 
план, по множество свои 
белези, не дава възмож
ност за осъществяване 
политиката по икономиче 
ска стабилизация, 
хра-нва нереални амбиции 
и апетити. Затуй решени
ето планът да се проме
ни е твърде важно полити 
ческо решение, а 
ждаването

да се обезпечи 
производствен 
за промишленото 

на водство на желаното рав 
нище. Съгласно това пред
седателят на ЦК на СКС

вносен въз 
материал

щата присъщи 
страна за 
стихване на

в цялата 
постепенното Най-добра проверка на вашите издания ще 

направите ако видите как ги възприема базата.
— изтъкна между другото РАДОВАН 

ПАНТОВИЧ, подпредседател на Председател
ството на Скупщината на СР Сърбия в разго
вора с журналистите на издателство „Брат
ство” на 8 октомври тази година.

След 4, като информира 
във връзка с успехите и 
проблемите на седмична 
ка „Братство”, двуседмич 
пика за деца „Другарче” 
и двумесечното списание 
.•Мост" с издателска дей
ност директорът и гл. и 
отговорен редактор на 
,,Братство” Борис Коста
динов изтъкна, че успехи
те които те постигат са 
резултат на политиката на 
национално равноправие 
на всички наши народи и 
народности.

Спирайки се върху зада 
чите на печата Радоаван 
Пантович между другото 
подчерта, че на нашия чи 
тател е необходима вярна, 
конструктивна, навремен 
на и всестранна информа
ция. В това отношение — 
посочи той издателство 
.Братство” занапред ще 
трябва да развива още по- 
тясно сътрудничество пре 
ди всичко със Социалис
тическия съюз и останали 
те обществено-политичес
ки организации в общини 
те, които също трябва да 
оказват по-пълно съдей
ствие в изпълнение на та
зи отговорна задача.

Изданията на „Братст 
во” преди всичко трябва 
да афирмират трудовите 
резултати, които постигат 
трудещите се в общините 
за които мише, както и за 

цялата страна. При 
това трябва да се 

заклеймяват лентяйство- 
то, посегателството върху 
обществено имущество и 
други отрицателни лвле- 
,ния. — Трябва да се дава

произ- ръста на це
ните и решително да се 
премахватно под разните облици 

тяхното по- 
договоре-

на натиск за
вишение извън 
ната политика.

И с мерките на иконо
мическа политика, и с 
най-широка обществена ак 
ЦИя, трябва да се направи 
всичко да се спре 
татъшното увеличение 
незаетостта и по-бързо 
се обезпечава работа 
.млади специалисти.

широк път на провеждане 
то на мерките по стопан
ска стабилизация. За за
трудненията, които среща
ме трябва да се пише обек 
тивно и реално, като по 
такъв начин средствата 
за информация съдейству- 
ват за преодоляването им.

— За да могат тази от
говорна задача с успех да 
изпътняват журналисти
те и други ваши работни 
ци от издателството—посо 
чи Пантович — и те тряб 
ва всестранно и навреме 
да бъдат информирани.
Ще трябва да се изнами 
рат нови начини за още 
по-добро информиране на 
издателството от страна 
на обществено-политичес 
ките организации и Скуп 
щината на СР Сърбия и 
др. републикански органи 
и ведомства за акциите

утвър- 
на идейно-по

литическите основи на ре
золюцията за икономичес
ката политика в 1983 
нина
тази .насока. Това 
дължава на настоящето за 
седание колкото се може 
по-реално да отмерим кра 
чката, която в идната го
дина можем да направим 
на плана на стабилизапия-

по-на-
наго-

— първата крачка в 
ни за

да
за

В предстоящата година 
потреблението трябва ре
шително да се доведе в 
съзвучие с разполагаеми
те обществени 
ния.- 

Сега

произведе-
та.

предприетите мер
ки във връзка със свеж
дането на инвестиционно
то потребление в Републи
ката не са достатъчно 
ефикасни, нито се провеж 
дат с достатъчно решител
ност. Според 
Чкребич,

С тезй думи председа
телят на Централния ко 
митет на Съюза на кому
нистите в Сърбия ДУ- 
ШАН ЧКРЕБИЧ посочи ос 
новната задача на заседа
нието на ЦК на СКС на 6 
октомври, на което се ра
зисква за идейно-полити
ческите основи на обше- 
ствено-икономическото ра 
звитие на СР Сърбия в 
следващата година и за 
подготовката за изменение 
на средносрочния план 
за периода до 1985 годи-

Д. Чкребич

между другото изтъкна- 
че Съюзът на комунистите 
следва да се бори във 
всички среди максимално 
да се използват огромните 
ресурси за повишение на 
производителността на 

труда, ефективността и ра 
ционалността на труда, да 
се прави разлика между 
правото на труд от пра
вото на лентяйство.

Повишението на произ
водството- според думите 
на Чкребич, изисква да 
се направи същински под 
бор въз основа на сравни
телните предимства, осъ
ществената степен на про 
извод итсл пост, доходност*

ни

думите ма 
загрижва това, 

че такива поведения не на
мират достатъчно силна 
съпротива сред комунис
тите. Това е сигурен знак, 
че инвестиционната вълна 
носи и някои членове на 
СК, а отделно някои 
коведни хора. С това за
седание ма ЦК на СК в 
Сърбия и Третото заседа
ние па ЦК на ОЮК, в на
шите редици трябва да по 
беди разума и чувството 
за сериозността на положе 
нието. Който това месхва 
мс и не приеме, ще тряб
ва да отстъпи място на 
друг — подчерта Чкребич- 
като подчерта, че Резолю
цията за 1983 година тряб
ва съвсем конкретно да 
набележи мерките за сте
сняване на фронта па ин
вестициите, за да сс пре
махне всяка възможност 
за прокарваме на местни* 
чески амбиции и полити
чески натиск.

си.
За успехите и постиже

нията на бълагреката наро 
дност в Югославия зана
пред повече ще трябва да 
пишат и другите средства 
за масова информация, ко 
ито „покриват,, Югоизточ 
на Сърбия. В този смисъл, 
както подчерта Пантович, 
е необходимо -,Братство” 
да развива по-тясно меж- 
дуредакционно сътрудни 
чество с Радио Ниш и др. 
издателства.

Говорейки за сложната 
международна обстанов
ка днес, Пантович изтък
на, че изданията на „Брат 
ство” е нужно да запозна 
ват с нея българската на
родност, която и занапред 
трябва да бъде мост за 
сближение и добросъсед- 
ство, така както ни учеше 
другарят Тито — добави 
той.

ръ-

на.
ОТГОВОРНОСТТА — 

ЦЕНТРАЛЕН ВЪПРОС
След като подчерта, че 

в осъществяването на ста 
билизацията трябва да ната и рационалността
се подчинят всички дру- субституцията 

задължения
на вноса. 

Необходимо е да сс обезги задачи и 
Чкребич в уводното си 
изложение, споменавайки 
конгресите на СК, Трето
то заседание на ЦК на 
СЮК- както и предишно
то заседание на ЦК на 

констатирайки, че 
комунистите

печат условия а някои от 
расли производството да 
расте по-бързо 
то в другите. Според сегаш 
лото положение, в селско 
то стопанство, цветната 
металургия, индустрията 
на нсметали и строителни 
материали, машинострое
нето и металообработваща 
та промишленост- произ
водството на енергия и ня- 

е кои други области, има- 
щи.пряко влияние върху 
обема на износа на ковер

1 •*.

отколко-

СКС,
в Съюза на 
са присъди общи и кон
кретни определения по то
зи въпрос и сега отговор 
ност за провеждането па 
договорената политика 
централен идеен и полити 
чески въпрос.

Според думите на Чкре
бич, основни проблеми са. 
стагнацията и намаляване 
то на стопанската актив
ност и изостряне на затру 
дненията в изпълнението 
на задачите в областта на

. # I11..
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В разговора на Р. Панто 

внч и „Братство" взеха 
участие и Александър Йо- 
вановнч, председател на 
МОК ни СКС в Ниш, Деен 
мир йович, председател 
па Скупщината на Между 
общинската регионална 
общност, Старнмнр Ста- 
менкович, председател на 
Междуобщипската конфе 
решим на ССТН, предста
вители па Радио Ниш и 
др. средства за масова 
информация в този край.

М. Андонов

В | Ч.:. -тируемите пазари.
РЕАЛЕН КУРС НА ДИ

НАРА

ш
:

:.аГоляма внимание в уво
дното си изложение пред 
седателят па ЦК на Сър- 

икономическите отмоше- бия посвети на селското 
пия с чужбина. Все до стопанство, изтъквайки че 
днес са постъпили фиксни обръщането с лице към 
и гарантирани зад-ьлже- селското стопанство тряб 
ния спрямо чужбина в ва да бъде здрава и дълго- 
Сърбия, освен иокрайни- срочна насока. Така съ- 
ните, уредно са изпълне- що- той подчерта, че без 
ии. Но останалата част от колебание трябва да сс 
валутата е недостатъчен дава подкрепа па стапопи-
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Р. Пантович в ,'Бритстпо"



НАС |И У#|||'»......-—Г по СВЕТА
МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА ПА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
СТРАНИ В ООН

ЛАЗАР МОЙСОВ:

Опасно изострянеПодчертано 

значението на 

Сепната конференция

(Акценти от изявлението пред Танюг)
• Всички участници в дебата в 

събрание, без оглед дали принадлежат към бло 
или са необвързани, изразяват голям а

изостряне

Общото

ковете
загриженост от сегашното опасно 

световната обстановка,
• Тсгобно е впечатление, че Обединените 

нации не можаха нищо да предприемат за да 
осуетят страшната агресия, която Израел вър- 

срещу Ливан, а особено против палестин

ци

ШИ
цмтс.

войски не се• Доколко израелските 
изтеглят от Ливан навреме и бързо, Израел ще 
бъде подложен на още по-жестока критика и.

прилагане мерки против него,
• Вече се чувствува 

ние Седмата конференция да бъде най-успешна 
в досегашното развитие на необвързаното дви
жение.

• Приета сюгжестията 
на Индия Седмата конфе титар истинната си 
ренция на необвързаните 
страни на най-високо рав наисова помощ 
нище да се проведе от 7 
до 11 март 1983 година.

експанзпонистичпата и ми 
поли

тика, която получава фп 
и поли-

атмосфера и жела-'

отподкрепа 
САЩ. Единодушно са под 
държани заключенията па 
арабската среща във Фес, 
конто са и 
шанс за уреждане 
ложението в тази част на 
света.

Според министрите 
необвързаните страни- при 
чини за изостреното меж

тическа • р-г Индия всички очакват да се анга
жира не само за организирането на срещата, 
но и за. укрепване ролята на необвързаните 
страни в съвременните международни отноше
ния. _______________ ___________________________

След шест дни и твърде 
широка, а от време на 
врем.е и полемична деба
та- към края иа миналата 
седмица в седалището на 
ООН приключи Министер
ската среща на необвър- 

' заните страни.
В приетото комюнике дународно положение са 

особено се подчертава гол' империализмът, колони- 
ямото значение на пред- ализмът, разисмът и цио- 
стоящата Седма конферен низмът, всичкй облици 
ция на необвързаните на агресия, чуждестранна 
страни на най-високо рав окупация, доминация, на 

меса, интервенция и хеге 
мония и надпреварата ме 
жду блоковете и великите 

че и -тази сили.
Авганистан и молбата 

на Венецуела да бъде при 
ета като пълноправен член 
на движението бяха'темп

най-добрият 
па по

НакраткоСЪБИТИЯТА В ПОЛША
на

Стачка в Гда. ек
6» МАДРИД: В Испания 

е осуетен опит за държа
вен преврат. Преврат- 
ниците възнамерявали да 
въведат военно положе
ние в страната и да до
ведат на .власт намира
щия се в затвора генерал 
— полковник Милансо 
дел Бош, който миналата 
година направи също не
успешен опит за преврат.

Японският 
хшнистър-председател Зен- 
ко Сузуки подал оставка 
на поста председател на 
управляващата Либерал-

сто в .смяна. Стачкуващи 
ге пазят портите на крра 
бостроителния завод и 
призовават *и останалите 
работници да им се прид 
ружат. Урбан също е съ
общил, че в още осем ко
лектива в Гданск са нап 
равени опити за стачка.

Според негови думи ня
ма информации, че и в 
други места на Полша е 
имало вълнения или ста
чки.

Милицията на 12 октом 
ври употреби маркучи, 
сълзотворен газ и палки 
да разпръсне демонстри 
ращите, крито са палили 
огън изваждали трамвай 
ните релси и издигали 
барикади.

В корабостроителния за 
вод „Ленин” в Гданск 
част от работниците ста 
чкуват в знак на протест 
срещу приемането на За
кона за синдикатите и раз 
пускането на „Солидар
ност”, които полският Сейм 
прие на 9 октомври и с 
това сложи край на работ 
ническата организация 
Солидарност”. С приема 

нето на този закон, прес 
танаха да действуват всич 
ки досегашни синдикални 
организации.

Представител по печата 
на полското правител
ство йежи Урбан е съоб 
щйл, че работниците, ко
ито отказват да работят 
възлизат на 10 до 13 на

нище. която ще се състои 
от 7 до И март 1983^ го
дина в Делхи. Изтъкната 
е увереност, 
среща, както и всички до 
сегашни ще допринесе за 
единството и дееспособно
стта на необвързаното дви 
жение.

• ТОКИО;
по които не се постигна 
консензус. Те са отложе 
ни за март 1983 г. При
ето е заключение всички

На Министерската сре
ща се изяви единството
на движението при Ъцен 
ката на обстановката в

но-де.мократическа партия. 
С това Сузуки се отказа 
и от поста

открити въпроси да се 
разгледат на Седмата кон 

Близкия Изток, отделно в ференция от становището 
Ливан, Израел е осъден 
остро поради агресивната,

министър— 
председател на Япония.на коренните принципи 

на необвързаността. • ЛА ПАЗ; Ернан Си- 
лес Суасо е нОв прези
дент на Боливия. Новият 
президент е поел длъжно 
стта след двадесетгодиш
на политическа ‘ нестабил 
ност с чести и многобро 
йни военни преврати.

• БЕЛГРАД; Над 100 
градоначалници от 45 стра

включвайки и Югос
лавия, отправиха деклара 
ция до южноафриканско 
то правителство да осво
боди веднага и без какви 
то и да е условия Нелсон 
Мендела, виден борец за 
освобождение 
Африка, който вече 20 го 
дини е затворен на остро 
ва Робен.

Нови означения на „албански територии"ТИРАНА

От Тирана в последно ставлява” светла страница други начин някои тери- 
в историята на албанския тории се означават за „ал- 
народ.

ките му сътрудници, и ве
роятно при тяхно автор
ство в главния доклад на 
младежкия конгрес 
стоятелствата на Косово 
се отъждествяват с „фаши 
стка окупация” през Вто 
рата световна война, а 
действията на иредентис- 
тите и на контрареводюци 
оперите се приписват на 
вцеокия партиен дух”, кой 
то не може никой да уга
си”. С това.

време все по-често се го
вори за •,албански терито
рии в Югославия”, 
свеж пример за 
претенции е изнесъл 
средата на миналия 
сец Рамиз Алию, един от 
най-близКите

бански територии' в рам
ките на Югославия, 
Тирана не е трудно да ми 
не към присвояване под 
защита на „братята и сест
рите на Косово, Македо
ния и Черна гора” 
кто е казано, на 
проведения Конгрес на 
„Съюза на младежта 
труда на Албания” —• „ди 
вашкого насилство”, „вар
варското наказване” и 
„масовия терор”. Още вед 
наж, и кой знае за 
път, светът „узна” за „осу 
етдване на албанците на 
Косово да се учат на ро
ден език, свободно да раз 
виват своята култура, из
куство”. Тирана не се тре 
вожи, че именно цял 
добре знае, че Косово по

Най- на об-Преди известно време и 
правителственият

ни.такива 
към орган

„Башкими”- за да подкре
пи. по-добре тезиса- докъ
де се протягат „албански 

Югославия

ме-

сътрудници
на.Енвер Ходжа. Офици- територии” в 
алните историци и пропа- писа, че улциноката кре 
ганда не прекъсват с твър пост е от илирско, следо- 
денията, че от,. Албания вателно албанско потек- 
,-,неоправдателно” са отне- ло. В доказването на твър- 
ти- час една, час друга те дението докъде достигат 
ритория и. са „дадени” на албанските територии се 
Югославия. Така Радио е включила и пощата.
Тирана преди няколко Тя е пуснала в оборот 
дни за борбата на черно- серия марки, наречени . 
горската войска за осво- „Косовски пейзажи” (При 
бождение на Плав и Гуси 3Рен» Руговска клисура и
нье през есента на 1879 Ще бъ‘дат пуснати без да се

сочи, че се касае за гра
дове и краища на 
на Югославия, с
претенция и • посредством броя на ония, 
пощеноките марки да се 
разпространява убежде
ние, че тези, територии са 

' албански.
Когато

от, ка- 
тъкмо

на Южнана

както преди 
двадесетина дни направи 
Р. Алию, на албанците 
Югославия се > 
призиви да продължат „на 
родната съпротива”. 
Тирана, сигурно 
да успее да прикрие недо 
волството. от факта че са
мите албанци.

О БЕЛГРАД: Във връз
ка с влизането на терори 
сти в Албания,, 
вия счита, че всички

?кой отправят
Югосла

На те-
не може рористични ^ акции- без 

разлика кой .и с каква 
цел ги организира, са на 
сочени против суверените
та и 
лост. С

по-охарактеризира 
като „окупация” на Плав- 
ско-гусинския край. За 
съпротивата, която на Чер 

, на гора оказваха Турция 
и ония албанци, които се 
цриобщиха към редиците 
на нейната войска, Тира- 
н& днес казва, че „пред-

година,
като граж 

дани на СФРЮ, дават все 
по-решаваща съпротива на 
°нця, които НСР Албания 
взима под защита и ги зо
ве на борба 
славския

святсувере-
очевидна

териториалната ця- 
раздухването 

националистически, шови 
мистични и иредентистки 
страсти сред челящите се 
към албанската 
лност в СФРю, Албания 
пряко застрашава сигур
ността на Балканите.

на
които

учат на албански език е 
на първо място'в Югосла
вия, дори и повече 
това. В присъствието на 

и по такъв и на Енвер Ходжа и най-близ-

се

против юго- национаот „враг .

(Танюг)
СТРАНИЦА 2
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киЕрегионЕТО на реформатаОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗА НАВЕКИ
НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НИШ

Неопходима е реална оценка 

на постигнатото
Ф През 

тък период

П^^^*^Трегию|УЛсред най 
У™™™ В РепУбликата. Обаче кри 
и„иатд не може да се избегне, защото 
най-малко се е постигнало тъкмо 
реализацията на основните цели ф До 
кога моралният образ на преподавателя 

Ще бъде неволко разглеждана тема?
В Социалистическия съюз на тру

довия народ в Нишки регион е раздви
жена акция- в рамките на която трябва 
да се оценят реално и критически до
сегашните резултати, опити и слабости 
във внедряването на реформата на сре
дното училище и да се утвърдят кон
кретни насоки и задачи на субектив 
иите сили за още по-пълноценно осъ 
ществяване на тази важна обществена 
задача.

Акцията всъщост . 
ялото се в понеделник заседание 
Председателството на МОК на ССТН 
Ниш. на което беше 
внедряването на

изтеклия, относително кра 
в реформата на средното новните цели на реформата. Именно 

средното профилирано образование все 
още не е станало интегрална част на 
сдружения труд, а планирането на ка 
дрите не се основава на действителни 
те потреби и планове на 
ите 
ните

Един път
определи да 
налите

завинаги 
живее македонският [

В братска Общност 
народности

народ се 
с оста- 

- на Югославия и 
да говори в негово име 

някаква санстефанска

народи и
никому не г 
И да раздухва 
България.

позволява организаци
на сдружения труд, но на „свобод 

преценки, на ръководните лица и 
структури. Педагогическата реформа не 
е отминала по-далече от декларативни 
те определения, „проходимостта” към 
факултетите все още е прекадено ре 
Дък ,-филтър”. В заемането на завър
шилите средношколци липсват органи 
зирани и перманентни акцйи, много че
сто липсва и воля. В обществено-иконо
мическите отношения в образованието 
трудно си пробива път свободната раз
мяна на труда. Всичко това е доста 
тъчен повод за реална и конструктив 
на критика. А критическата оценка на 
досегашите резултати в реформата съ 
щевременно е основна задача на субек
тивните социалистически сили' и пред 
поставка за успешно по-нататъшно дей 
ствуване.

вилюзии за

• Македонският 
и народностите-
веят в

народ 
които жи 

^ Социалистическа 
република Македония тър 
жествено

ння взеха дейно 
Във
срещу фашисткия 
надежда- че

участие 
борба 

враг с 
осъщест

вят равноправие, но за съ
жаление техните

цялата републи- ?“р^сбвдназ“' И 
ка се състояха многоброй- 
ни тържествени манифес^ т0 
тации, а в трудовите ко
лективи празникът 
отбелязан делово. Търже
ства бяха организирани и 
във всички училища и еди 
ници на ЮНА. Празника 
чествуваха и македонски
те преселници и работни
ците от тази република, 
намиращи се на временна 
работа в чужбина.

въоръжената

щеознаменуваха 
своя велик празник 11
томври — Деня на въста
нието. В

надежди 
днес в 

осъществя- 
права ка-

те не 
ват национални

започна със състо-национално 
ство, а в НСР Албания 
ционалните

малцин- нана-беше вправа им се 
признават само формално, 
но все още не им се дава 
възможност свободно да 
изразят македонската си 
национална
В НР България на маке
донското национално \гал- 
цинство не са върнати пра 
вата, които започнаха да 

Централното тържество се осъществяват през пър- 
по повод 11 октомври се вите следвоенни години, 
състоя в Куманово, къде-

изтъкнато, че във 
реформата са пости 

гнати резултати, които нареждат Ниш 
ки регион сред най-успешните в Репуб 
ликата. Тези резултати са осъществени 
в организационното преустройство, по 
добряването и приспособяването на ма
териалната база, в реализацията на пла 
новете и програмите. Значението на 
постиженията е още по-голяма, защото 
са осъществени в относително кратък 
период, при двегодишна подготовка и 
без проб

Едно от централните места в раз
движената акция безспорно е „резер
вирано” за възпитателната роля на сре
дното училище. Единодушно бе мнение 
то на членовете на Председателството 
на МОК на ССТН в Ниш, 
нието на младите поколения в духа на 
социалистическото самоуправително об 
щество е едно от най-слабите пунктове 
в работата на средните училища 
гиона. Крайно е време да се поговори 
задълбочено за моралния образ 
подавателя, понеже поведението на до 
ота гол ямо число възпитатели и слож 
ното положение в обществото са пове 
че от достатъчни поводи за това.

самобитност.
че възпита-

в ре-
ни почини. на пре-

На заседанието обаче преобладаха 
критическите оценки. Както изтъкнаха 
изказателите се. причини за това 
много- а основната е: най-малко е по
стигнато тъкмо в реализацията на ос

По повод Деня на въстг^ 
нието на македонския на 
род делегация на СР Ма-

то пред няколко десетици 
хиляди граждани говори 
Ристо Джунов, член на 
Председателството на ЦК кедония (Ангел Чемерски,

Кърсте Марковски и Бас
ка Дуганова) положи цве 
тя на Титовия гроб. На 
най-видни обществени, сто

има

К. Г
на СКМ.

Един път завинаги 
македонският народ се оп 
редели да живее в брат
ска общност с останалите

ВЧЕРА НИШ ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВА ДЕНЯ

■-ф ' Ж

№*Й»_-=

НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ

пански и културни деяте- 
на ли бяха присъдени награ 

ди* „11 октомври".
• . С добра

празнична
усмивка

■^0

Шнароди и народности 
Югославия и никому -не 
позволява 'да говори в не
гово име, нито да раздух 
ва илюзии за някаква сан 
стефанска България ст ве
лико-български 
нито пък от великоалбан
ски позиции 
иредентистки 
към част от югославската 
територия. За държавния 
суверенитет, 
ната цялост и ненамесата 
във втрешните работи на 
шите народи се изясниха 
много пъти и ние сме ддъ 
жни да пазим тази народ, 
на воля като зеницата на 
окото си.

Джунов подчерта, че и 
числящите се към 
донското 
Гърция, България и Алба-

\Великият празник беше 
посрещнат и с трудови 
победи. В Кавадарци за
почна да работи нова фа
брика на тракторни каби
ни, която са построили

1щ щ
ПГпозиции, : • * ЯДЕ-п

да оживява 
претенции органи-електрометалната 

зация -,Блаже Тодоровски 
— Чичето” и „Ауторадго- 
на" от СР Словения. В съ-

4 А

териториал-
щата организация е откри 
та Винклерска работилни 
ца, в която ще работят 75 
работника. В Куманово е 

в действие фа- бодата, на който присъ- 
ствуваха няколко хиляди 
нишки пионери и средно
школци. В няколко край
градски местни общности 
бяха открити нови кому
нално-битови обекти: в Го 
рна Студена — сграда на 
местната общност, в Хум 
— здравна станция, в Мал 
ча — адаптирана сграда 
на основното училище. Из 
видииците 
марш по следите на осво
бодителите на Ниш, а 
опортистите нощен крос 
„Освобождението на Ниш”.

пусната 
рика за мраморни блоко
ве, която ще

ф Тържествена сесия на Общинската скупщина 
• На Бубан — учебен час на свободата Ц Промо
цираната книгата ,-Тито за свободата и освобожде
нието” ф Многоброннн тържествени манифестации.

стопанисва 
РИК „Си- 

Започ-
рамките на

от Кратово. 
в на и строежът на

централа „Глажня П”.

в
лекемаке- хидро-малцинство

НИШ- едни от нашите 
лай-големи центрове ПГ? 
електрцината и машинна- 
та промишленост тържест содателството на СФРЮ ц 
вепо чествува 38-годишми- Председателството па ЦК 
пата от освобождението 
си, което изгря на 14 ок 
томври 1944 година.

вобождението на град 
Ниш” и изпратени привет
ствени телеграми до Пред

ЛЕСКОВАЦ

Ценни плодове на свободата па СЮК, в които се из
разява готовността на над 
190 000 нишлии да следят 
политиката на Съюза

организираха
По повод 38-годишиината от освобождение- 

Лесковац, на П 0'к^“врн”к“аСъс1["п1,м Ра
обществоно-лолитиче-

което бяха връчени тра- 
награди. За дина- 

общишата пред

нато на По повод 14 октомври в 
залата на Народния теа
тър се състоя тържестве
на сесия на Общинската 
скупщина, на която беше 
изнесен доклад за 38-те 
свободни години на града,

югославските комунисти, 
като преторяват . решения
та на Дванадесетия кон- ' ^ 
грес в живи дела.

заседание нажествено
и изпълнителните тела на 
ските организации, и а 
диционните октомврийски

седатслят на Общинска,* у пе.
Чтявкгашч който подчерта, че досегашния ре
толтати /Г развитието на самоуправителмите со- зултати в раави, материалната
циалистически огио^" ,ш оргавизирани- база са огледало на усилията .на ороп ^ ^ 
те социалистически сили да Р 
товия път на мир и прогр

чест на празника бяха 
организирани многоброй- 
ни художествени излож
би, заключителен преглед 
и акцията по уреждане на 
училищната среда' а на па
зара край Нишката кре
пост беше открита селско 

а стопанска изложба и па
наир по снабдяването.

Празникът на освобож
дението беше ознаменуван 

чиято внушителна напора- с многобройии манифеста
нта с ярко свидетелство за цип. Завчсра д Дома 
възхода на нашето социа- ЮНА беше проМопнрана 

самоуправи- книгата /Тито за свобода
та и освобождението"- 

стното бяха връчени тра- на историческия Бубан се 
диционните награди ..Ос- проведе учебен час на спо

на

лмстмческо '
■/'слно общество, На гърже

К. Г.
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СЕДМИЯ КОНГРЕС ИЛ СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В СР СЪРБИЯАНКА ВАСЕВА, ДЕЛЕГАТ НАБЕСЕДА С

Последователно за разпределеннето според труда
ния труд, което всъщност 
е и цел на най-новта ре
форма на основното и 
средно образование и въз 
иитание в нашето самоуг/ 
равителио социалистичес
ко общество.

нещо загрозява разширява 
мето на материалните осно 
т на сдружения труд.
Според вас кои са належа 
щите въпроси които търсят 
отговор?

Очаквам, че Конгресът 
ще наложи трайни задачи 
за последователно изпълн 
яване па трудовите и об
ществени дължности, пре
ди всичко чрез изострела 
отговорност към труда и 
решително премахване на 
всичко онова, което го 
обезценява. С други думи, 
очаквам решителен пох
ват в борбата против при 
спояването* митото, хо- 
датействуването и други 
отрицателни прояви съще 
стнуващи в стопанисване
то и настаняването на ра
бота.

срочно целите и задачите 
на икономическата стаби 
лизания.

При това, нужно е оба
че последователно прила
гане на системата за раз 
пределение според труда 
и резултатите му, с чвърс

Анка Васева, преподавател в 
училище „29 ноември” в Горна Любата 
представлява 1200-те трудещи се от Босилеград- 
ска община на Седмня конгрес на Съюза на 
синдикатите в СР Сърбия. По този повод- спо
делихме с нея за значението на това най-висо
ко събрание на трудещите се в СР Сърбия, за 
Това какво очаква от Конгреса и кон въпроси 
според нея ще заемат централно място.

основно
ще

— Считам, каза по-ната- 
Васева, че Седмият 

па Съюза на син 
дикатите трябва да се за 
интересува и приеме кон- 

решения за по-на 
укрепване на

тък 
конгрес

— Самият Факт, казва 
Васева че Седмият кон
грес на Съюза на синдика
тите се провежда непос
редствено след проведени
те партийни конгреси и 
по време на пълната мо
билност не само на кому
нистите но и на всички 
трудещи се в осъществява 
нето на партийно-конгрес
ните становища произлиза 
щи от Резолюциите, от 
Конгреса всички труде
щи се .много очакваме. 
Ние трудещите му прмда 
ваме голямо значение в 
по-нататъшното разширя
ване и развитие на само 
управителната социалис
тическа демокрация, а 
особено в областта на об
щественото възпроизвод
ство.

На въпроса какво очаква 
и кои въпроси трябва да 
заемат приоритетно мяс
то на Конгреса, тя споде-

кретни 
татъшното 
личната и колективна от 
говорност. Срещу всички 
лица, които не се лриоб-

лн:
— Преди всичко укреп

ване на общественото по
ложение на работническа 
та класа и развитие на ма 
термалната база на наше
то общество, което ще ре 
че създаване на 
вено-икономически и поли 
т-пчески условим, в които 
работническата класа дей 
ствително да овладее с ця 
лостния доход и да у прав 
лява с труда си.

шават към договореното 
трябва да се предприемат 
съответни наказания.

— Доколкото ми се уда 
де възможност да се из
кажа на Конгреса — каза 
накрая Анка Васева, — 
ще се застъпя за намалява 
не на икономическите и 
социалните разлики меж
ду развитите, средно-раз- 
витите и изостаналите кра 
ища. Също така бих гово
рила и за облекчаване на 
евидентните разлики из 
казани в дохода на отдел 
ни отрасли, които най-чес

общест-

Съдбата на незаетите е в 
ръцете на заетите. Какво 
вие мислите по този 
въпрос?

От този най-висш дого 
вор на работническата 
класа в нашата Република, 
също така очаквам реши
телни мерки за по-ускоре 
но решаване проблема на 
младите безработни. Счи- 

• там че още повече трябва 
да се гласува образование 
то с потребите на сдруже

А. Васева

ти критерии, които ще 
стимулират свърхтрудо- 
вите резултати. Само така 
ще се сложи края на сега 
шната практика 
разпределя и онова което 
не е заработено, а което

Без това. но и без пови 
шена дееопособност на ра
ботническата класа, и не 
само с нея- трудно могат 
да се осъществят дълго-

да се

то не са в унисон с резул
татите на труда, но на ня
коя привилегия — 
твена или пазарна.

Исторически час край Върбан общес-

С тържествен събор на 
бойци, пионери и младе
жи на 8 октомври т.г. 
край паметника в село 
Върбан на територията на 
Буяновашка община- бе 
отбелязана 40-годишнина- 
та от борбата, която е во
дил партизанският отряд 
„Сима Погачаревич” с бъл 
гарски фашистки сили.

След полагането на вен
ци и свежи цветя, споме
ни за боевия път на отря- 
& А—Р

м. я.— Жика от района на Сур 
дулишка община да прони 
кне в района на Скопие, 
да се свърже със Скоп- 
ския партизански отряд и 
да му предаде част от 
своето автоматическо оръ
жие.

На този път отрядът на 
7 октомври 1942 година, 
успешно провежда събор 
в село Върбан, край Буя- 
новац, и е занощувал в 
лагера над селото. Призо-

Но, подчерта Джеведжич, 
тяхното загиване (колко- 
то и да е тежка и ненадо 
местима загуба) не запла 
щи и не демобилизира бой 
ците и народа от този 
край. Техните места по
пълват нови достойни бой 
ци, и то на всяко свобод 
но място по десетина нови 
бойци, които продължават 
да се борят за същите иде 
али- за които 11-те души 
са положили животите си 
край Върбан и които със

■ ,светлия си пример и млади
■ Те животи ясно очертават 
I пътя на по-нататъшната 
В борба.

БАБУШНИЦА

В акция за сеитба
ф Изхождайки от зада

чите, произтичащи от Тре 
тото заседание на ЦК на 
ОЮК и Второто заседание 
на ЦК на СКС, в Бабушни 
шка община е разгърната 
широка
тическа дейност в

организации

акция в реализирането на 
задачите по есенната сеит 
ба са включени земеделс
ките кооперации, със спе 
циалистите си, както и из 
цяло и пълноценно изпол
зуване, на 
в частния сектор от 200 
трактора. Покрай това, за 
планувано е да бъдат обез 
печени 4200

обществено-поли- механизацията
Щ първи

чните
Съюза на комунистите 
всички .местни

наш 1 във 
общностиВъпреки че тази парти 

занска единица е просъ
ществувала само два 
сеца тя напълно е оеъщес

тона изкустве 
ни торове- от което коли-за реализирането им. На 

първо място, такава чество за пролетната сеи
тба ще бъдат необходими 
1820

акти
вност се развива в приби
рането на 
подготовката за

ме-
тона торове.твила основната идея на 

своята задача. Отрядът е 
свързал македонските и 
косовските в обща борба, 
към което са се стремели 
всички наши части, отря
ди и бригади, които са се 
борили на тази 

Боевото

реколтата и
реализи

ране на плана по есенна
та сеитба. По

В настоящия момент
обществено-поли

тически субекти насочват 
сили към изпълнение 
тази важна

всичкитези въп
роси се водиха разисква
ния на последното заседа 
ние на Общинския 
тет и Общинската 
щина. И в тази

на
отговорна за

дача, чиито резултати ще 
бъдат принос 
ската стабилизация.

коми-
територия, 

сътрудничество
скул- 

полупла- 
нинска община през есен 
та с пшеница ще бъдат за 
сети 3435

към стопан-
на косовския 
ки (отряд „Зейдел Айди- 
ни", Скопския 
ски отряд и вранския пар 
тдзаноки отряд „Сима По
гачаревич”

Д. Деведжич—Жика партизанс-говори на тържеството Б. К.

*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦✓
партизан- хектара площ-да и борбата край Вър- ри на 8 октомври бива 

бан, възкреси Душан Де- паднат от числено надмо 
веджич — Жика, политко щен враг на българ- 
мисар на отряда- член на ската фашистка войска- с 

ЪВтиг«а Републиката. която е водил ожесточени 
Браненият партизански боеве. В тази борба заги- 

» 'яИМа П°гачаРе‘ ват 11 бойци от отряда, вич е наброявал 37 бойци Жертвите (загиналите 
при формирането «а 18 се- бойци) са твърде тежки 
птем-ври 1942 година в ТовГси билТонезТбой- 
местността Ясеновац над ци, изтъкна Душан Джеве-
“;С=аГ В С—- Гпар-Г™ И —

1ози отряд имаше за за-

от които 4на- хектара са на 
обществения сектор, 
таналите площи са в час
тния сектор. Очаква 
средно добивите от 
хектар, разбира се 
нормални климатически ус 

да бъдат

а ос-
още тогава 

красноречиво говори за 
съдружието- за братството 
и единството в народоосво 
бодителното 
нападението

се
един
придвижение, а 

срещу мина
та за хром — Лодне, на 
19 октомври 1942

ловия,
2200 кг от хектар, 
получат общо 7557 
пшеница.

около 
като се 

тонагодина, 
е първата погзабележите- 
лна акция на сърби, 
кедонци и албанци 
зи край на

ма-
очаквали

голям принос за по-нататт, 
другото Душан1 Деведжич ЗД?,* в&

в то- 
нашата стра- 

живе-
С. Микич

С ечемик ще бъдат засе 
ти 20
и с други зърнени 
ри, фураж и др.

хектара площ, кактона, където те инак
култу-

тазият съвместно. В
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ЛКТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ. СЪЕДИНЯВАЙТЕ СКЛС мунизст"" °«Л»СКИТС К,л,ЛЖ.............

* А-А

В$юй 1334 
Година XI. 

13 октомври 1382 
Белград

Комунистите VДа действуват по-инак
■Ьето на проблемите 
пълняват

3 д~::Гкоггтто™ зсюГнп 
Комунис№?Гн!ЛаС1™4КРравнииОАОбРЯ'ВаН^
зиране изготвят абсолютно 
рами за осъществяването 
ннте петнадесетина 
от заседанието 
ти и някои 
ват.

на в своята среда, да из- За да се отмине тази примка и по-реши- 
и „а ге г.™а,г,=Же»ИЯТа На виошите органи телно да се допринесе за оздравяване на об 

на органи- .... Т °Т множес1,вото довчераш- ществото, комунистите трябва да работят по-
конкретни прог- брс „а дойцр * ГИ пРияТНОСТИ' може само до- другояче. Трябва очевидно, преди всичко, 

им. През послед- п‘ Т; ', да утвърдят защото отделни изпълнителни
ц_ Т,ДНИ (к°лк°т° изминаха То п СС Увеличава производство- органи и обществени институции слабо ра-

' ^ На <-:ЮК) бяха прие- платежпгпп™к,,ОДИТеЛН0СТТа' да се п°Д°бри ботят, защото тяхната работа или безделие 
Р ния. които много охрабря- се ггг.остта на страната, повече да е и една от главните причини за тежкото съ-

„ 1,,,,,, законите и договорите, трудът да стояние, в което се намери стопанството, а
тп т м Раждава по-спранедлино, а безделие- с него и цялото общество. Когато се откри- 
чн ‘ пчрпмпи8383" ВСе ОЩе е далече- Зада- ЯТ причините' тогава няма да бъде трудно 

спряно изгпя Л 0 се знаят. но в така тежката да се определи и начинът за оспособяванеспряно изгра- икономическа обстановка не са винаги до- ,на тези органи.
на сто. Общинският ком въРшеДИ статъчно ясни и пътищата към поставената 

Титоград, покрай упоритото ''нтстпГвяме прибързаност колкото е възмо- бен анализ, част от отговорността понася
да защити застрашеното обществено .,.д разрешат многоброините пробле- Съюзът на комунистите, който чрез своите 
щество, а отчужденото да възвч пне ттоги ^ тт, Да Де И3лл1лза ОТ трудностите са форми членове в тези органи и институции не е 
детайлно следствие за това кан-Рп’ бр0и Раздични партийни коми- действувал по Съответен начин, върху тех-
средствата на солидарността. ЮАТ -юп= Р оотнн_ ГРУПИ и щабове. О тях сле- ните планове, работа и оспособеност. Лип-
десетина свои (недоходни) ппрчттт» Рива ,Д телно от Съюза на комунистите) тогава сата на водената по-рано съответна акция, 
и линии в чужбина Скгпшннята и - лства __ ” °чаква Да решат тези проблеми- почти Съюзът на комунистите може да навакса' а 
ската общост за пътища прие решенис°зГп ° М“Т ВСНЧКИ Работи и задължения. сегашната опасност може да отмине само
наличните6 с^дсТва “° ^ С жа “ ПрИбър3аН0СТ Сд«Р Гза^Гч^.^^ТГГил^^^оиТеТлГно^

сптитекша “ Пар™“Н0 наказват, а в »а изпълнителните органи, делегатските Ще посхигне това ако изтрае в осъщес- 
сплитския корабостроителен завод от рабо- скупщини и другите институции на система- твяването на започнатото и заплануваното, 
та са оволнени повече от 100 (не)работници. та._ Опасността става толкова по-голяма, Това значи> че усп0редно с акцията за ог-

тъй като отделни институции и изпълнител раничаване на инвестициите, увеличението 
ни органи инак не изпълняват успешно на износа, подобряването на платежоспособ- 
сводта раосгга, че е разпространено мнение ността, производството и производително
то, според което за всичко е отговорно са- Стта, СК трябва с решителни и последовате- 
моуправлението.

суваСзак<ТТа -а Б°СНа и Херцеговина 
сува закон, с които се забраняват 
ските инвестиции и ще бъде 
ждането на обекти, 
поне 70

гла- 
нестопан-

които не са
Ясно е, обаче, че и без такъв подро-в

Комунистите в много среди действител
но се вдигнаха на крак”. Членовете на бол
шинството
на терена — заедно с членовете на първич
ните организации на СК търсят решения за 
конкретни проблеми. Схващането, че вече 
няма място за отстъпване, отлагане или не- 
изпълняване на всичко, което се наложи 
като задача и така залегна и в заключения
та, очевидно все повече е налице.

централни комитети се намират
лни акции да обезпечи безпрепятствената ра- 

Съществува, следователно, -терен”, кой- бота, но и много по-голяма отговорност на 
то просто привлича да бъде зает, защото об- изпълнителните органи и институции на си- 
становката е тежка, трябва да се действува стемата! 
бързо и ефикасно, а .Съюзът на комунистите 
и без това води акцията, приема заюпоче- шострянето на

Когато с идейно-политическата акция- 
отговорността и реафирма-

ния, защо не би, решавал непосредствено и цията на моралния лик на комуниста и по- 
Добре е това, че множество организации някои проблеми и „пресичал” там където е ложителните стойности на обществото Съ- 

на СК се събудиха от дремката. Упоритост- запънало. В тази примка Съюзът на кому- юзът на комунистите да внесе нова кръв в 
та, с която най-висшите органи на СК набля- пистите- пито една негова организация- не обществените процеси, когато всеки отделен 
гат върху осъществяването на Заключенията, бива да се улови, защото това би било връ- човек и колектив -,увещае” да изпълнява сво- 
(за това в по-миналия вторник разисква и щане на ролята, която е исторически превъз ята работа — тогава ще бъде по-малка опа- 
Председателството на ЦК на СЮК, а през моглата. Вече и с частичната замяна на ин- сността от настъпването на СК от позициите 
седмицата и два централни комитети) гово- ституциите на системата СК всъщност би на- на властта. По този начин ще се обезпечи и 
рих, че акцията няма да бъде краткосрочна, правил лоша услуга и на себе си и на об- по-бърз изход от затрудненията.
Този трикратен -натиск”: членовете на СК ществото, обезценил би всичко постигнато
да бъдат в първите редици при разрешава- досега. Миливое Томашевич

V.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕ 
ТА В КОСОВО

пълна идейно-политическа дифе- верситета и извън него. които мо- 
ренциацня и която откри нови гли и могат — и със своята дума 
пространства за по-нататъшна- още и осъждане и разобличаване на 
по-дълбока и още ио-решителиа албанския национализъм и преден

да дадат много голям 
На прицела па акцията на СК принос, но те главно мълчали. Те 

на Университета в Косово се на получиха съответни партийни на
мират един брой преподаватели, казания от предупреждение до 

па дошли в конфликт с линията на изключване от СК.

ЗШ1МЕ И ШИП» акция. тизъм

литическата диференциация
Прищинския университет през по- СЮК и положителните норми на 

_ я .„ия на 0д. следните дни. Кой знае но кой нашата социалистическа самоуп- При такова деление, до извее г-
итката за стноилилац г,гт бе казано, чс осъждането на равителна сстема. На някои от ща степен в дифузни линии, в тре-
становката в *■■“. :   врата и действуваието му прелета тях още по-рано бяха присъдени тата група се намериха носители-

воли вече осемнадесет месеца „лява само изясняваме за акция съответни партийни наказания, а ’ге на многобройни отрицателни 
от опита на врага да извъг ^ не бива и ие можс да бъде този път още един път се намери- явления, каквито са монополизира 
контрареволюция от позиин>с основа за диференциация иа кому ха на дневен род за да се разпс- не и бюрократични връзки, нару 
алоаиския национализъм и и реден те дори приносът който мо ква за поведението и работата им. шаване ата самоуправптелните нор-
тиз7,м — без никакво съмияше даде на акцията на СК за Обаче, против някои друти, са ми. фамилиарност, безотговорност
представлява голям оораг в рсиц- стабилизиране „а състоянието про предприети мерки за иклшчване в работата, различни злоупотреби ' 
люционния път на сл.юза наи- , сорът в Университета, ие може от редовете ща СК, както и овол и др. Макар че при такива хора 
мунистите, които по този начин яа сс свежда само на дежурене ияваме от факултетите и катедри- .не се касае за обремененост с 
нужно очиства своите редове о* " домовете шш във факултетите, те. с предварително съблюдаване национализъм, пито за открит кон- 
всички онези, които ие, се нами- Както подчерта Азем Власи, — в откровена дебата в първични- фликт със Съюза на .комунистите, 
рат на ясни позиции, -от всички Председателството иа ПК те организации на СК — на идеи- все пак всички носители па тези
онези, които са обременени с иа- ч, - Косово иа едно събра- по-политическите им позиции и отрцателни явления действували
циоиализъм, опорпонизъм и кшш- на комунистите в Уииверси- отговорности. противно па линията на СЮК и
бание, както и от онези, конти лис■ „ избира средства Във втората, другата група-ео по този начин косвено допринесли

битка, ня- геи»., ■> СВовто оръжие, по- иамерха доста голям брой лрепо- за тежкото състояние на Универ-
което ние против него не даватели. които след събитията, и ситата в Косово и деистиуванего 

борим с прашки. Бор- относително дълъг период иа вре- иа врага. Изглежда пи. че съотвег 
него трябва да бъде мс в своите организации вербал- мата акция на-СК този път таки-

------ дейност, ва хора само докоснала о лакът
и че в продължение ;иа процеса

АГАМ МАЛЯ

не допринасят на тази 
ма съмнение, че и този път един- 
ственияг начин е потвърждаване- Ради 
то иа комунистите в рсволюцион- може да се

«—5 ~ яй Н5Г--Ж ==:  ..... ....та си работа и ангажиране. ма ,иа Университета, тнте за стабилизация иа състоя- циация — успоредно с останалите
Това е онази основна линия, кива сили нма иа ' шгето Именно, касае се за едгГо

сеЬР?ъбЛиТакпиятаепоИ "но-!ю° аюшята, която се водеше 'за дай- число авторитетни кадри от Упп (На 3 стр.)

ва на тази



2 Комунист
и поставянето на въпроси, в търсе

нето па отговорност за
договорената политика. Го.ш начи“ на 
та трябва да стане редовна праюикн 
легатската система чрез демократична ирак- 

трябва превантивно да се спречават е 
ф злоупотребите и привиле-

само с това

задължения напетопише на комунални и други

" Т Оценено е, че се увеличава нарушение
то на самоуитрав,.телиите споразумения и об 
ществените договора законите и осшиа итс 

често без последици за онези

на
ДОКУМЕНТИ або-‘ьР де-СТАНОВИЩА НА ЦК 

НА СК В СЪРБИЯ ЗА 

ЗАДАЧИТЕ НА СК В 

БОРБАТА ЗА КОНСТИ- 

ТУЦИОННОСТ, ЗАКО
ННОСТ И СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИ МОРАЛ

тика
законните явления,
,-иите а не да се задоволяваме

лшстве-

,,0-П°ЛГ1есет™по0;шт“и °съвети, т рябва 
импциативи възможно по-скоро 

Обсъди състоянието «а кон- 
области, оспо-

предписаиия,
15011 Стабшгчоопа1 * и а правовата оистема се 

увеличаването па броя 
локрайниноки 

па тяхното ус.соре-
нарушава и поради 
на съюзните републикански, 
и общшюки предписания, - 

мсняие и несъгласуване.
Недостатъчен е скугвщинскйят контрол 

изпълнителната' кон

нитено да повдигат 
конкретно дз се

на

0б,ЦНсГобходимо"ТеРОдаИсс посвети по-голямо 
внимание на ефикасността на изпълнителна- 
та функ.шя. особено осъществяването на 
конституциите, законите и самоуправителни- 
те норми и окупщинския контрол на гази 
Функция Трябва да се изостри личната от
говорност на функционерите от У"Раа^' 

органи пред скупщината, и наблюдава 
самоуправителните орга-

?ролХиитГправоеъдаи‘фуикдаш. Контролите, 
нравосъднитс п другите държавни и 
свени органи в пълна степен не са деис.ву- 
вали в съгласие с нарастващата опасност от 
I юзакошш я илен ия.

И а организациите и в
комунистите нямаше достатъчно реши- 

повсдсиия

органите па Съю
за па
телим акции такива явления и
морално и политически осъдят и спре тях
ното повтаряме. Там, където Съюзът па ко- 

остаиалите социалистически си* 
водили 

законност, про-
ните
но по-широко- пред 
мизапии и общности.

• Комунистите, първичните организации 
на Съюза на комунистите, ще се ороят ком- 

държавни органи и други орга- 
и по-ефикасно да разкри

мунистите и 
ли решително и 
акция за коистигуционн ост и 
блемите от този вид са бързо разрешавани. 
Съюзът па комунистите трябва да раздвижи 
акция срещу всякакъв вид опортюнизъм, раз 
пуснато и безотговорно поведение, примиря
ваме с нарушаване на конституциоиността, 
законността и социалистическия морал.

ф Развитието на самоуправлението и со
циалистическата самоуправителна демокра
ция. по-ускореното предприемане

мерки, раздвижване на смели акции и 
въпроси на об

без колебание са■рш редседателството на Централния комитет 
* ■ на Съюза на комунистите в Оьрбия на 
проведеното на 23 септември Девето заседа
ние обсъди актуалните идейно-политически 
въпроси на борбата на Съюза на комунис- 

конституционност, законност и соци- 
морал. Уводно изложение изне

се др Богдан Трифуновнч, член на Предсе
дателството на ЦК на СКС. В разискванията 
взеха участие 16 другари и другарки.

На заседанието е взето решение въз ос- 
изложение и дискусиите 

предложение на становищата

петентните
ни по-решително

преследват направилите разни углав- 
обществено

тите за 
алистически ват и

ни деяния, присвояването 
имущество, злоупотреби, стопански наруше- 

неплашане на данък и т.н.
Отделна отговорност носят членовете на 

организации на СК в ор- 
обществения контрол, в следстве- 

правосъдието решително да

на

пия,па съответ-
СК и първичните 
ганите на •_ 
ните органи и

| се борят за по-ефикасна работа на тези ор
гани, принципност и решителност в осъщест
вяването на техните задачи.

Редовните съдове, прокуратурите, СЬг, 
службата на общественото счетоводство и 

ни решения и мерки на икономическата по I другите органи трябва редовно да^осведомя- 
литика съгласно Заключенията на Централ- | ват скугтщините на съответните ооществено- 
ния комитет на СЮК. политически общности и другите обществени

фактори за забелязаните вредни за ооще- 
ството явления.

Във всички обществено-политически об
щности, отделно в общините, трябва по-бър- 

подготвят инспекционните служби и
на кон

нинова на уводното 
да ое изготви 
и същите да се доставят на Централния ко
митет на СК в Сърбия който да ги обсъди

даване отговор на открити 
ществото, представляват главни предпостав- 

укрепване на конституциоиността- за
конността и социалистическия морал, лична-
ки за

и приеме.
ктуалните проблеми в 
на конституциоиността, законността и со

циалистическия морал са причина Централ- 
комитет на СК в Сърбия да приеме

та и колективна отговорност.
От специално значение е по-бързото при

емане и осъществяване на определени систем-
осъществяването

-ният
становища за .предприемане на решителна 
идейно-политическа акция в целия Съюз на 
комунистите в Сърбия и за действуване на 
комунистите във всички самоуправителни 
организации и общности в целокупната по
литическа система. Изправени сме пред 
сти прояви на нарущавания на законите, не- 
изпълняване на предприетите задължения 
въз основа на обществените договори и са-

повишаване

От решаващо значение е комунистите 
съвместно с трудещите се в трудовите съ- 

самоуправителните работнически 
в само-

вети, в
контроли и всички субективни сили 
управителните организации и общности да 
укрепват конституциоиността, законността и 
социалистическия морал.

Комунистите трябва да се изборят за
на обще-

че-
зо да се
данъчните органи за упражняване 
трол върху изворите на доходи и имущество, 
подлежащо за облагане с данък. Необходимо 
е във всички общини час по-скоро да се 
подготвят управленията за приходи ■ зарад 
изпълняване на своите функции в изследва
нето потеклото на имуществото.

ф Трябва да се насърчава истинската 
социалистическа обществена критика, остра 
по съдъражние, но конструктивна- демокра
тична, хуманистическа. Изходна основа и 
цел на обществената критика трябва да бъ
де отговорността за подобрението на социа-

моуправителни споразумения, с 
на безотговорността и различни облици по- 

общественото имущество. На 
актуалността на тези проблеми сочат и за-

Заключенията

по-ефикасни облици и практика 
ствената отговорност, както това на делови
те органи така и на всички останали работ
ници съгласно правата и задълженията им 

управляването с обществените работи и 
средства. Това трябва да се обезпечи, преди 
всичко чрез самоуправително уреждане 
взаимните отношения, но и с активността на 
компетентните държавни и обществени орга-

сегателства на

дължават да се действува и 
на Третото заседание на ЦК на СЮК.

Затруднените условия на стопанисване и 
повишаването на държавните' интервенции в 

■' икономическия живот като последица имаха 
застой в развитието на самоуправлението, 
все по-голяма зависимост на организации на 
сдружения труд от външни фактори- ослаб- 
ването на критериите за разпределение спо
ред труда, намаляване на трудовата дисци
плина, засилване ролята на деловите органи 
за сметка на трудовите съвети, пасивизира- 
не на една част на трудовите хора, дори и 
на комунистите. Отслабва техното застъпване 
по самоуправителен начин да уредят взаим
ните отношения, по-решително да се броят 
срещу лентяйството, безредието разпуснато
стта и безотговорността.

Мнозина трудно или само привдно се 
примиряват със сегашното ограничаване на 
потреблението, опитвайки се да продължат 
по старото, дори и по цена на прякото на
рушаване «а законността, самоуправителни
те норми и морала. Потребителната психо
логия и еснафските схващания взеха захлас 
и при едно число комунисти.

Процесите' на интеграцията на общество
то на самоуправителни начала бавно се раз
виват.'Все по-изразени са явленията на тери
ториално затваряне- нарушаване на единния 
пазар, груповособственически подход към 
„обществения капитал” и т.н. Увеличи се чи
слото на углавните дела, с които непосред
ствено се атакува на общественото имущест
во. Все по-голямо е числото на стопанските 
нарушения, особено на така наречените по
лезни малверзации, които са опасни по об
ществото, а в някои случаи пряко подкопа
ват основите на икономическата система.

' Все повече има злупотреби на постове
те, проваляне на конкурси, прибавяне на 
привилегии- взимане на средства без да са 
заработени, обогатяване, неплащане на да
нъчни облагания, мито и корупция, незатша-

в

на

ни.
• Комунистите ще се застъпят делегат

ските скупщини наистина да станат място за 
разисквания и взимане на решения по най- 
належащите обществени въпроси. С демокра 
тическа акция чрез делегатската система, а 
това значи чрез действително демократично

премахване

листическите, самоуправителните и демокра 
тични отношения. Съюзът на комунистите не 
смее да бъде пострани и със закъснение да 
реагира на отрицателните явления и поведе
ния. С остра, навременна и творческа кри
тика в Съюза на комунистите и обществото, 
трябва да се изтласкват явленията на ради- 
кализъ-м в обществената критика, която с 
критикуването на слабостите желае да де
стабилизира, дори и да мени нашата полити
ческа система.

Борбата за законност и социалистически 
морал не е възможна без пълна публичност. . 
В тези рамки важна роля имат и средства
та за масова информация и тяхната връзка 
с демократическата обществена критика 
делегатската оистема, в 
органи и тела и всеобщия обществен живот.

Комунистите в редакциите

разискване и решаване, чрез 
практиката решенията да се взимат в тесни 
неформални рамки, а на делегатските скуп
щини само се прокламират- трябва да се 
разширява пространството на действителна 
социалистическа акция, която е най-ефикас
но средство срещу всички злоупотреби и не
законни постъпки. По този начин ще укреп 
ва и отговорността на носителите на обще
ствените функции.

Необходимо е в делегатските скупщини 
редовно, систематично и критически да се 
обсъжда работата на компетентните държав- 

обществени органи — редовните съдо
ве, съдовете на сдружения труд, следствени- . 
те органи, инспекции, службата на обществе
ното счетоводство, органите на управление
то и пр.

в
самоуправителните

на средствата 
за информация с ангажирането си в обще
ствените съвети са длъжни да се изборят 
за аргументирано, обективно и конструктив
но информиране на обществеността- да се 
борят против евнзационализма и еснафския ч 
радикализъм.

ф В борбата за законност свое място 
имат и представките ,и оплакванията на тру
дещите се и гражданите, които в отделни 
среди сочат на конкретно нарушаване на 
предписанията, отричане на самоуправление
то в практиката, злоупотребата на общест
вени средства, обществен пост и др. Съблю
даването на проблемите и явленията върху 
крито и този път се сочи, трябва да бъде 
част от дейността и дълг на делегатските 
скупщини и техните органи, на общинските 

(На 3-та стр.)

ни 1И

С оглед бройните явления на нарушава
не на законите, самоуправителните споразу
мения й обществените договори, необходи
мо е комунистите —- делегатите в съветите 
на сдружения труд — навреме да раздвиж
ват инициатива тези въпроси да се обсъж
дат и окупщините да предприемат със зако
ните утвърдени мерки на защита на обще
ственото имущество 
права. и самоуправителните

От делегатите 
и техните

в делегатските скупщини 
тела Съюзът на комунистите тър

си по-голяма активност- смелост в раздвиж-
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комитети на Съюза 
етическия съюз. Съюза *0мунистте. Социали- 
всички други институции снияндика™те и на 
които се отнася същината " СИСтемата- на

сЧамСда3поеКмаТця°латНа ТЗЗИ отговоРност, а не 
Всеки Трябва ан °тг°ворн°ст В*Р*У себе 

ва, което паРю-пиД3 бъДе отговоРен за оно- 
Демокоатмиип тРУДЪт на всекнго чрез
ва а пезГт3,™СТЪПКа трябва да <* оценя- 
се изразяват „Те Н3 такава °Ченка трябва да 
Дровата политика" ПраКтически начин

Първичните организации на Съюза на 
комунистите и ръководствата на СК са за
дължени незаконните постъпки и неморални 
поведения навреме и публично да критику
ват, а спрямо комунистите, които ги правят, 
да прилагат уставни мерки, дори и зкшочва- 
не от редовете на Съюза на комунистите. 
Ако някоя първична организация зарад опор- 
тюнизъм, семейственост и под., не постъпи 
така, трябва да й се окаже помощ — 
необходимо — като се използват с устава 
утвърдените права на общинските комитети 

да предприемат мерки. Същата реши
телност трябва да се поиска и от всички ръ
ководства на СК, когато се касае

си.

представките иоплакванията.
Съюзът на 

политическо комунистите трябва
порно отношени^спрямо Кр5гическо И\ отго- 
цателни явления да °три-
ократична атмосфера^ ЗДяаваблагопРиятнадем 
всеки човек открито Да™ а сигУРност и 
говорно да говори за' спабо^НТИран° и от' 
Ща и да се ангажира в тяхното6' К°ИТ° Сре‘ 

• Съюзът на *™.ттНОТО премахване. 
Държи непрекъснато открит7**6 трябва 
бата за законност „ Р т Фронта
н. д.

»«V»

ве са длъжни да се борят за 
"сто в нашата система да се 
литическата, трудовата 
ворност на носителите 
ствени и

с идейно- в ка-
В поведението 

членове на СК е 
то и 
което

на отделни лица, дори и
търпимостта нТ0дГщГ0моСрЪаТСТпУрГив 

тп „ °Рганизациите и органите на СК 
тически6*™^ ДР^И °Рганизирани социалис- 

Съю-Л трябва Решите"но да се борят, 
съюзът на комунистите трябва да укреп-

с—™“' Че “ нашето социалистическо 
а™Тт ГН'° общество хората могат да 
равптепе воите интереси само по самоуп- равителен и демократичен начин 
мането на правата, 
върху себе си.

Необходима е решителна
На комУнис:ште и на всички трудещи 

о УкР6пването на основните принципи- 
стойности и морални начала 
ческото

ако е
как-

. сами
да за техни

членове. Публичната морална и политическа 
осъда на всички явления и на техните но
сители, ще създаде благоприятна обществена 
атмосфера за по-ефикасно действуване 
правосъдните- държавните ' и обществените , 
органи.

на бор- 
морал; 
негово-

т.е., с пое-.. 
да поемат и отговорност на

# Необходимо е по всички въпроси на 
конкретен, критически и отговорен 
да се разговаря в организациите на СК и 
общинсъките комитети на СК, отделно в ор
ганите на правосъдието, управлението и под.

Делегатите на СК в

и неотложначлено- 
това на всяка начин

изостри по- 
и материалната отго- 
па държавни, обще-

Н„ постове ' с°Т?ИТеЛНИ И салюУправител- 
ване ЛюЛ» идеино-™л<п-ическо действу- ване Съюзът на комунистте трябва па пгСп 
готвя работническата класа и всички труЛ

на социалисти-
самоуправително общество. 

Комунистите, а -особено 
обществени функции трябва 
пример да допринасят

носителите на 
с личния си 

към укрепването на 
конституцис1нността- законността 
тическия морал.

обществено-полити
ческите съвети и комунистите в съвета на 
сдружения труд в скупщините трябва да 
раздвижат инициативи за обсъждане на те
зи въпроси.

и социалис
Г

НЕДОСТИГЪТ НА ЕНЕРГИЯ
нията, които затопляваме имат изправ-ни 
прозорци, има ли електро и други мотори, 
които 'работят напразно, може ли потребле
нието да се намали и по други начини на

тези есенни дни ппрт ппяга Други места. Трябва ли всички #с
и тази година се намепихме “а ВИМаТ?’ роко ангажиране и изключителни усилия по- площада и улцата да горят? Щека угасим

лема: как не-частично да се реши.и смекчи. Как? рекламите. Вече имаме пример* „а градове,
спрат машините във фабриките, ни да освет- Председателството, между другото, пре- бЛпп-УЛЛппЛЛ™63” П° ТОЗИ начин' 
ляваме и затопляваме жилищата си, да се дява мероприятия за „ригорозно иконбмис- и стандарта*1 на ^жданите" "тедЛЛоето
превозваме където искаме. Източниците и "и'^използуване на нефтните вече днесР можемРи Д бва/ за°
запасите на електрическа енергия, въглища Д*Р™а™ в 1°АПризва всички органи 11 °Рга- щото по този начин ще осуетим по-теГките 
и нефт са. недостатъчни, или са към край. ™зации във Федерацията, републиките и последици от недостига на енергия която с 
По-трудно е отколкото когато и да е по-ра- п°яРаинините- в°ички трудови колективи неконтролираното и ненамаленото потребле- 
но. Това показва и съобщението на Предсе да израоотят свои програми по ико- ние би могла да ни доведе до разпадне на
дателството на СФРЮ от по-миналата сед- но-«исване на енергия и без отлагане да енергийната система Р
мида* което настоящата енергийна обстанов- ззп чнат да ги прилагат . Очакват се и ме- на материална катастрофа, 
ка оцени като много тежка, поради йзоста' рзприяТия на Съюзния изпълнителен съвет- за ухре) за п0.дълъг ср0К| ни осхавах 
ването в производството на въглища, нама- иято дел е да насърчат към рационално, също големи задачи, които изискват по-доб- 
ления внос на нефт и поради изключително п°лзУване на енергията, а в моментите на ре обмислено ангажиране, големи планови и 
неблагоприятните хндрологически , условия. г°леми недостизи да наложат и принудител- обществени усилия. И тези програми трябва

но икономисване. още от днес ,да изг0твяме; да се ПОДменят
пещите на мазут с такива на въглища и дър
ва, да се възобновят

Никой без програма по икоиомисване
рушки на

което би било равно

Недостигат всички видове енергия, а до- С широка акция по икономисваното ме- 
сегашната степен на потребление и относи- жду гражданите може също така да се съз-

задоволяване на потребите различ- дадат ценни спестявания на всички видове 
но от република до република, относно по- енергия. Макар че никой и не помисля на 
.крайнина) е осъществено благодарение

старите и изнамерят 
нови източници на енергия, преди всичко с 
насърчаване на по-голямо производство на 

па наваксване на недостигащите количества на въглища и с изграждане на нови и рацио- 
максималното изразходване на наличните енергия (защото това този час е невъзмож- „ално цозуване на съществуващите водоелек- 
енергийни залази и големите заимегвувания но), при всякого — в къщата, във фабрика- троцентралн.
на нефтните деривати от материалните ре- та, в общината и на улицата, в републиката дко недостига поделим солидарно и все- 
зерви. Валутните средства, също така, не и във федерацията има резерви — да се за- Ки за възможния процент -намали потребле- 
стигат нито за приблизително наваксване на силят източницииге, а потреблението намали НИето — по-малък ще е броят на семейства- 
недостигащ-ите количества нефт. До края на за някой процент. В това е и значението на та, конто ще прекарат вечерта в мрак и 
годината се предвижда недостиг на 1,8 ми- апела всеки да направи своя програма по хладни помещения, и по-малко ще има фа- 
лиарда квч електроенергия- Произведени са икономисвано и веднага да го прилага. Ако брики, конто ще спират машините- а работ- 
значително по-малки количества въглища от в една къща се угасят две от десет крушки, нпцпте прекарват часове без работа, 
предвидените. Внесен с по-малко нефт, така ако стаята през зимата се проветрява поло- Икономисваното, окончателно, днес $ 
че общият недостиг на енергия, пресметнат вии вместо няколко часа, ако ,с бойлерът ,и съществен елемент в осъществяването на про- 
в нефт възлиза на около три милиона тона. електрическата печка се употребяват рацио- грамата по икономическа стабилизация, и за- 
Това е огромна цифра- голям недостиг и нално- ползата ще бъде многократна. Нека топа има и първостепенна политическо зна- 

проблем, който търси най-ши- проверим там където работим дали помете- чение.

телно-то

в

С. Кържавацоще по-голям
УУ-

статащш: „Истина е, че взаимните многонационално съдружие. Забе- 
, отношения между хората в колек лязва се деление по отделни акту- 

тива не са ма желаното равнище- алнн проблеми- за огговооностга 
обаче междуиационалиите отио- на отделни хора. Например, ла 
шения са добри!” И покрай обсто отдела по химия към Природо-ма 
ятелотвото, че в тези среди, спо- тематичеикня факултет от отдел- 

-ност да се иде към открита и ре- ред твърдението на комунистите ни хора можеха да се чуят и та- 
шителна борба против идеините междуиационалиите отношеашя би кива наопаки разисквания, че за 

— същите повторно трябва да се позици и целите па албанския ца ли добри — ще е имало коифлйк- комуниста албанец всички негови 
намерят на дивения ред. ционализъм и иреденгизъм и дру- ти между числящите се към наро- колеги албанци не са виновни, а

Всички присъдени партийни |Ите нациоиализми. както и про- дите и народностите — все пак в за комуниста сърбин нито един 
мерки и решения бяха единодуш- тив опортюпизма и всички онези тези организации имало много на- професор албанец не е добър, ни- 
/ю подкрепени от членовете в отрицателни явления, които обре- трупани слабости, които първична 
партийните организации. Обаче от меняват политическото състояние т8 организация на СК не била 
тепан въпрос е колко тази йод- „а Университета. В някои среди състояние да преодолее със своята
крепа е резултат на убеждението са правени опити отделни личц.0- работа, В тези среди са забелязани ■та 11 Косово. Това изисква по-цол- 

комуниститс, а колко последи- сти да Сс защитят чрез позовава- прояви па опортюнмзъм. карие- бок и исестранен анализ, съблюда 
ца ца партийната дисциплина, ко- не 11а тяхната работа’ и големия ризъм. нарушаване на самоуппа- пане на нещата в по-дълъг период 
ято обикновено се уважава за да принос в научно-образователната вителнитс норми, професионална 
не се дойде в конфликт е линията им работа в съответния факултет, ревиивост и др. 
на СК. Слушайки комунистите в ЛОкато тяхната политическа отго- 
разискнанията как говорят за се- ворност като на комунистите оста
бе си, а как за споите другари и цала по страни. ситета междуиационалиите
колеги, получава се впечатлени0, тчигкввпнята 11,еиия са нарушани до тази стече в партийната им практика па- В процеса та разискваният пс11 че 1ШИ отделни хора в значи-
яълио липсва самокритиката като за отговорността на отделни хора твЛ||Ш мярка изчезнало чувството
метод на'работа в СК. Именно, в и оценката па политическата об- ]Ш толора11Ц1,я, разбирателство, с ваш Фактор за стабилността на
някои първични партийни органи- становка в първичните ортаниз. ко0тО е даиедсно под въпрос еди състоянието нъв всяка среда, а не
зации ясно се вижда, че .не оъше- -ции -на СК па Уииверсигета често

последователност и готов- можеха ла се чуят и такива кон цепенето като

здлшошш м шип
(От 1 стр.)

то е на линията на. СЮК! Тоиа не 
? е осамотеп случай на Университе-

на

от време, търси да се открият ви 
повишите и предприемат далече

В някои пъ>к ореди на Унивср- по-енергични крачки за коренно 
отио- цзмешеиие на състоянието. Впро

чем, известно е че добрите между 
национални отношения са реша-

нашето само на Университета.оамова на
ствува



4 Комунист
XIV СРЕЩА НА ДЕЦАТА ОТ ЕВРОПА от ТРЕТОТО ЗАСЕДАОСЪЩЕСТВЯ ВАТ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

НИЕ НА ЦК НА СЮК»Децата са 

украшение на света«
Добра подготовка 

по-добри резултати
италиански, полски ду- 

гю коридорите 
като че ли

|П .,е. всички са от едно училище и от-* ■ о времето на двата големи ме давна сс п03Нгшат. Пионерите от 
ждународни прегледа ' и Белгоа,Д| 120 души, особено тъР-
БЕМУС. в Белград ежегодно т е жеотвено н програмата ои ознаме 
една манифестация °т..ето нували 40-годишдииата от основа
лям публишггет « нането на Съюза на югославскитена „звезди . но с бога1а спотаи ,
ност и красота, предназначена за шгонсон. 
децата и изпълнена изключително Радостта на Европа", манифе- 
с.програма, която °ъ3Даввт деца стацид която даед„ четиринадесет 
та. Става дума За традицион ата годщш оаздиижнха Градската кои 
среща наречена . Радостта на ни ференция за обществено възпитава”, която тази година от 3 до ДоМЪТ На пионе-
7 октомври по 14 път се състоя 
в Белград.

Гостите на

швед оки, 
ми- тичали весело 
на зала „Пионир”.

ЧПРИПА БАНЯЦ

ЛИВИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И РЕАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ.
бариери. След това са били неоо- 
ходими капиталовложения в изно 

/г спата ебаза". Затова наред с ре- 
.,Галеника" е една от малоброи- 1<онструКЦИята на собствения си 

ните трудови• организации, КОя™ Галеника” е сдружила зна•
с осеммесечния си износ на паза- ’ ’ни средства със Стъкларна
рмте с 1сонвертируема валута ус- Храстник за да 'втората разшири 
пя да преизпълни плана си с и- ,.„хоиет„ Си за производство на 
на сто относно да ост^ществи с Щкоито се продава пе- 
43 на сто по-добри резултати о ницилинът — основният износен 
миналата година. Това е Реализи- “икул Подписано било (както 
рапо в развиващите се ст°аи^ .пк особено подчертават) и пъР- 
(Ирак. Иран, Нигерия и ДР-). тък- вото самоуПравително споразуме- 
мо там, където владее изклгачител за Съвместен износ, с които е

конкуренция между го- нато „ участието в осъще-
световни фирми, и по Т03И начин валутенчиято продажба стаения ^ зап

значи самото назва- германската фирма „Фармагуми 
По-точно, ,Галеника" построи в Ковин цех, 

в който се произвежда фармацев
тична гума. Разбира се. пак е во- 

сметка за износния артикул Този

БОЯНА ЯГЕР

рпте в Белград, вероятно е един- 
ственият наш преглед чипто ор 
ганизатори не се оплаквтт за сред 

от 13 основни училища тази годи- ошиЛ» =а™-™хме 90
ГопейсакиВ?трТан™50е0 на брой. до- |9Я™а„ '-^зТ Светла™^ 
рисунка 6даНпокажат. “"децата в вич. отговорен редактор на маши 
целия свят са същи ■.. Пет стотин фестацията, „обаче тези средства 
белградски пионери тази година в не би били достатъчни ако 
буквален смисъл на думата бяха 

децата от Австрия,

белградските деца

но остра 
леми известни 
с лекарства- при
твърде много 
ние на производителя.

милиарда динара, 
представляват целокупната печал
ба от износа. 90 на сто са реали- 

чрез продажба на лекарст
ва. А всичко това значи, че след 
девет години от първото си пред 
ставяне в света „Галеника успя 
да стане тъкмо такава фирма, в 
която чуждестранните партньори 
имат пълно доверие.

които85отбе огромната помощ, която ни рка 
зват училищата, пионерските кръ
жоци, и родителите”.

домакини на
Норвегия, Финландия. СССР- раз
веждаха ги по града, 
за историята му, раздаваха си зна 
чки и плочи. Драган Милетич от

училище ..Стеван Синдже- преглед е: „колкото по-малко па- 
гости Магда от Ун- 

на „Ра-

дена
номер едно 
цех, който тази година реализира 
пробно производство, не само че 
задоволява потребностите на дома
шния пазар, но вече осъществява 
и самостоятелен износ.

— Износът не смее

зирани пеницилина.разказваха
Ненаписаният девиз на този

основно 
лич” имаше в 
гария. която в програмата 
достта на Европа” свиреше на ви-олончело; Стеван Станисавлевич пията е в дружбата- сближаване- 
от училище -.Филип Клаич — Фи- ю, приятелството между 
ча” бе домакин на Марио от Ру- от различни страни.

толкова повече радост и 
игра”. Същността на манифеста-
ри

да бъде
— До края на годината очак- само моментален императив 

ваме не само че ще. изпълним твърди ЙОВАН ДЕЛИЧ, директор 
тазгодишния амбициоиен план по на трудовата организация по вън- 
износа, «о че 54 на сто от същия шна търговия в .Даленика — но 
ще реализираме ,в страните, кои- условие за дългосрочно стаоилно 
то заплащат с конвертируема валу развитие. А котато един ден се 

заявява ГЕОРГИЕ БОШКО- изяват резултатите на дългосроч- 
ВИЧ’ помощник на генералния ди- ната програма по икономическа 
ректор. — При това, основното из стабилизация, износът ооезателно 
носно произведение, пеницилинът ще стане високодоходен. Ооаче ав 
и неговите деривати, главно се торитетът на сериозен партньор в 
получава от домашни суровини, света трябва да се спечели по-ра- 
И на тази основа заетите в „Гале- но и да се поддържа постояно — 
пика" са направили сметката за с цените' качеството, спазването 
икономичност и перспективи на на сроковете и пр. 
бъдещето развитие. Въпреки че В тези свои усилия, ни казаха 
все още внасят над хиляда суро- в „Галеника”, не намират винаги 
винни компоненти, през изтеклите помощ, дори нн разбирателство, 
осем месеца са внесли всичко сто Напротив, поради препалено

на стойност 58 милиарда дина- министриране и неделово отноше- 
оа — следователно значително по- ние често изпадат в положение да 
малко от печалбата, осъществена се справят как знаят и умеят за

да запазят равнището на износа, 
положителна или пък да получат някоя работа, 

валутна равносметка тази трудова Например, режимът по издаване
разрешени за износ на лекарства 
ие допринесе за подобряване снаб 
дяването на домашния пазар с ле
карства. въпреки че е в сила още 
от 17 януари. Напротив' снабдява 

Успешното представяне нето тази година е дори по-тошо. В 
„Галеника”, която изнася 30 на 

ни потвърждава, че може успеш сто от производството си на ле
на да се преодоляват и такива

децата 
„Приятелст-

мъния: „Малко е поч:тар от мене, вата свързани тук се подържат 
но добре се разбирахте, отиваме и след редица години”, казва Ове
на кино и купуваме постери”. Ня- тлана Кусович. Случва се слец 
колко момичета от училище „Бран няколко години пак ни дойдат 
ка Парич” с въодушевление гово- деца, вече възрастни, присъству- 
рят за своите гостенки от Турция- вали в първата година на основа- 
„Разговаряме на английски и вся,- ването на „Радостта на Европа”, 
кале сме заедно, водим ги в на- Нашата манифестация е хубав 
шето училище- в Пионерския дом. начин за развитие на международ-

та

ното сътрудничество,- на практи
ка да се покажат принципите на 
нашата необвързана политика. Ра- 

залич-

Смешно ни е, че обичат да се ри
суват”. Всички се сагласяват в 
едно”, научили мярто за страните 
на своите гости, ще ои пишат И 
ще се посещават.

ад-зликите между децата се 
ват на нашия преглед' не се виж
да че са от страни с различни об-

кн

На зкалючителното тържества’ ществени системи, че говорят раз- 
представила лични езици”. Минавайки чуваме 

група деца от Италия и Швеция 
как пеят съща песен, всяко на

на чуждестранния пазар. 
За една такававсяка страна се е 

със овоя програма. Малките ук организация се е подготвяла стара 
телно. Най-напред е било необхо
димо да се разбиват упорито рам 
ките на неблагоприятните лицен
зни договори, които ограничаваха 
износа.
на пазарите в развиващите се стра

раинци и унгарци играели народ 
ни хора в живописни носии, нор, своя език; покрай тях наше мом

че и гостенка от Румъния взаим-вегийците извели пантомима, тур 
ските ученици пеели своите весе$ но учат как на техните езици се

казва „книга”, „топка”. .'Другар”...ли песни, чехите показали, че ня 
мат съперници в гимнастиката .. 
по време на почивките

сключват се приятелства за цял
УЧИЛ11 живот. карства, твърдят, че домашният 

пазар не е оскъдявал с артикули, 
от техния асортимент. Впрочем за 
това се грижеха и онези, които 
им даваха износни разрешения. 
Обаче тъкмо това затруднява уча- 
ствуването им в световните търго-

тър Кяраянов (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).

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
11, телефонна централа 335-069, Белград- На 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова организация 
„Комунист”.

, Печата се в четвъртък иа сърбохърват
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински език.

Комунист
ве.С указа на Президента на Републиката от 

21 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 вейеН-

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания на „Комунист”: Велко 
Миладинович.

Урежда Единна редакционна 
Директор и главен н отговорен редактор Бел 
■О Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашковнч, главни 
ворш редактори на изданикга в републиките 
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна 
а Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

Ние никога не знаем дали 
ще получим разрешение за износ
и какви задължения можем да 
поемем, а чуждестранният купу
вач обикновено няма ни търпение, 
ни желание да чака докато тази 
хартийка се измоли поне в три 
■компетентни домашни секретари
ата — изтъква Йован Делич.

Но лека-полека всичко се из
меня, па и съвестта и познанието 
в трудовите колективи (а и в об
ществото) във връзка с начините 
по които се изгражда трайна из
носна насока. В '.Галеника” вяр
ват. че това им е известно.

колегия:

и отго



СТРАТЕГИЧЕСКА ЗАДАЧА„БРАТСТВО” ВОРГАНИЗАЦИЯ „КОТЕКС"—ООСТ ИКОНОМИИТЕ —В ТРУДОВАТА 
РОВГРАД Многостраннен 

неизползуван резервЗаключенията не се провеждат в дело
шгс-колко от работното

заема". В под* 
на това е и изнесе- 

всеки.

Димитров в краткото си 
изложение за състоянието 
в „Братство". За осем ме
сеца тази година, в срав
нение със същия период 
миналата година, произ 
водството е доста намале
но, обаче личните доходи 
са увеличени с 32 па сто- 
а производителността с на 
маледа дори с 25 на

Разискванията без кон 
кретни решения и без по
сочване на носителите на 
отрицателните прояви са 
без значение е едно от за
ключенията на съвместно
то заседание на Председа 

ОК на СКС

то- което
крепа
ното мнение, че 
който заема по-отговорен 

около себе си има 
конто яяяквутейлаа

Липсата на възпроизводствеии материали и

борно да разпиляваме 
за тях отделяме ценни валутни 
гийната криза пък показа, че и

сме се проявили 
стопани. Електроенергия*а,

източници, не

пост,
група работница, 
му служат за гласуване. 
Всичко това допринася хо 
рата да се разделят- даже 
и на събирането, за да 
гласуват такива решения» 
които не са в компетенци 

За съжаление за

телството на 
в Димитровград и първич 
ната организация на СК 
в /Котекс”—ООСТ ,,Брат-

За 8 месеца тази година от •,Котекс” е 
най-качествена кожа, която ,-Брпт 

некачествено. Се-
ите им. 
такива решения са гласу 
вали и комунисти, които 
в тази трудова организа- 

абсолютно са загуби 
предводитс

тези материали- понеже 
средства. Енер- 

в това отно- 
като пе- 

течните го-

получавана
ство” е преработвало твърде 
га 24 000 кв метра никой не иска да купи, пито 

^на домашния, нито на чуждестранни пазар. До- 
„Котекс” (който до сега никога не е пу шеше досега не 

стеливи
рииа и всички други 
оез дъно, от който може да се 
се държи сметка за най-целесъобразното 
ползуваме.

ция
ли ролята на 
ли. Стигнало се до съзна

ри и
пувал преработена кожа) е принуден да търси 
на друго място преработена кожа за да може 
да отговори на задълженията си.

са кош 
черпае без да

името, ! че никой никому 
нищо не може.

Преизпълнението па пор 
мгмте в тази ТО е отделен 
случай. Възможно ли е гя 
да се преизпълни два и 
половина пъти- независимо 

от 1974 г. не 
са повишавани (един път 
даже са намалени). Кога 
го е направен опит да се 
повишат нормите, по-точ
но да стигнат до нивото 
от 1974 г., събранието гла

им

ство”. Заключенията от 
такива разисквания не се 
провеждат в дело От тук 
изниква въпросът: как е 
възможно да се дойде до
там- „Братство”, което до
сега е било пример на 
успешно сдружаване и до 
бро стопанисвало, да има 
запаси от преработени ко 
жи на стойност от 60 ми
лиона динара, ~ а същевре
менно да има „мъртъв ка 
питал” от 150 милиона дн 
нара?

— Повече от 80 на сто 
от причините за сегашно
то състояние, в което се 
намира -,Братство” са су
бективните слабости ' и 
то както на директора, та
ка и на останалите в тру 
довата организация, беше 
самокритичен директорът 
на -«Братство” Добрйвое

сто. Производството до 
март месец е било догово 
рено за Чехия, обаче по
ради неспазване на сроко
вете и лошото качество се 
стигна до вече споменатия 
запас от 60 милиона. И на 
този въпрос отговорът е: 
субективните слабости в 
трудовата организация.

Виновник за всичко е 
техноложко-техническата

> г,„', ~ -
място е лосочва-Наведнаж и не на едно

рационалната употреба на възпроизвод- 
материали, суровините, енергията лря- 

върху производителността на труда.
рентаоил- 

С пестеливото им лол-

но, че 
отвените
ко влияе 
икономичността на стопанисване и

от това, че

пост на производството, 
зуване и
поевтинява единицата продукция, 
то на бракуваните стоки едновременно ни пра
ви по-конкуретноспособни на чуждестранния и

качественото им оползотворяване се
Намаляване-

домашния пазар и непосредствено оказва влия- 
върху увеличението на дохода и съответ

но на личните доходи.
Тези азбучни истини залегнаха в конгресни

те решения на XII конгрес на СЮК и IX кон
грес на СКС. В заключенията на неотдавнаш
ното Трето заседание на ЦК на СЮК с цяла
та си тежест бяха актуализирани и посочени 
като една от стратегическите задачи на наше
то по-нататъшно стопанско развитие, стопанска 
дейност и поведение. Отправен е твърде ясен 
и конкретен призив до всички трудещи се и 
до всеки гражданин: да пестим суровини, мате
риали. енергия на всяко място, във всяка тру
дова организация, във всеки дом.

Да. се превърне този призив обаче в жи
ва практика не са достатъчни само думи. Не
обходимо е трудовите организации да разра
ботят (върху научна база и научни показатели) 
система от мероприятия и стимулативни възна
граждения, за да се насърчи пестеливото им 
изразходване навсякъде. На практика това оз-

За недисциплината и неизпълняване на за
дачите и заключенията говори и следното: от 
40 заявки, дадени на дисциплинарната 
сия, нито една не е решена. Даже и срещу ня
кои членове на комисията има такива заявки.

сува против това. Според 
Петър Мадов, позволено 

от е на тези- които не работ 
ят да взимат незаработе 
ни пари. За тези „ударни 
чески” норми илюстрация 
е и следният пример: един 
работник простира 
кожи навън да се сушат. 
Друг работник същите кб 
жи събира, когато изсъх
нат и събира 8550 кожи!? 
Нима е възможно това? 
Възможно е, защото всеки 
работник сам записва кол 
ко работа е извършил и 
никой не контролира то
ва. А това е легална кра
жба на общественото иму
щество- подчерта Райко 
Зарков, председател на 
Председателството на ОК 
на СКС' в Димитровград. 
Той се застъпи бригадири
те или други отговорни 
лица, които таки-ва норми 
са подписвали, да се под
ведат под отговорност.

Конкретни заключения 
ще приеме секретариата 
на първичната организа
ция с помощта на някои 
членове на Председател
ството. Прието е само ед
но решение на професио
налния колегиум, който е' 
заседавал в присъствието 
на представители от -,Ко
текс” от Сплит: технолож 
ко-техническата 
да се подсили с Петър Ма 
дов, дългогодишен рабо 
тник с голям опит- а вси
чки технолози и техници 
да остават на своите мес 
та под условие да се пре
сече досегашната практи-

ние
коми-

служба . и лошите взаим
ни отношения в тази 
служба. За тях един 
дискутантите каза: „Отдел 
ни другари са способни 
дори да запалят фабрика
та, за да махнат ня

5000

СУРДУЛИЦА

Стопански новини
**

В основната организация на .сдружения 
труд на Нишката модна конфекция „Бело по
ле” в Сурдулица в ход е изработката на уче
нически престилки за износ в Ирак. Чрез бел
градския ,-Центротекстил” е договорен износ 
на 30 000 такива престилки. Стойността на до
говорената работа възлиза на около 150 хиля
ди клирингови- долари. Инак, необходимия ма
териал обезпечава Помуковият комбинат от 
Враня. ' * * *

И след решението за замразяване на це
ните, търговските трудови организации на те
риторията на Сурдулишка община и занапред 
не вършат набавката направо от ‘ производите
лите, но от доставчици. По този начин често 
се случва зачисляването на оборотните такси 
на малопродажните цени (при определени ар 
тикули) да бъдат различни. Комерческите слу
жби, както ни осведоми Мирослав Антич, ин
спектор по пазара при Общинската скупщина, 
упълномощават отделни ръководители на ма
газините и те вършат набавката, па често се 
случват самоинициативни покачвания .на цени
те, относно оборотната такса. Поради такива 
нарушения инспекторът по пазара при ОС е 
дал две заявления' докато в досегашната прак
тика са наложени повече наказания.

Освен това, в течение на самия контрол 
инспекторът по пазара е наложил 8 мандатни 
парични глоби от 500 до 1000 динара. В пред
стоящия период, според програмата за работа, 
се предвижда постоянен контрол на цените. 

______ С. М.

начава: отново да се преразгледат нормите на 
разход на материали, енергия, жив труд, за 
да се намали себестойността на продукцията. 
В това отношение лежи моногостранен неиз
ползван резерв — и оттук императив на наше
то днес е да се преодолее закостенелото схва
щане' че оме толкова богати, че може да се 
държим разпуснато.

От друга страна, отпадъчните материали и 
вторични суровини могат да се оползотворят 
чрез допълнителна продукция и по този начин 
активно да се допринася за 
стабилизация. Налага

икономическата
се да погледнем във фа

бричните дворове, в килерите по домовете и 
навсякъде и да установим: не пилеем ли цен
ни .материали и суровини, в които са вложени 
значителни средства, а които безпричинно 
похабяват.

Всичко това успешно да претворим на дело 
изисква многостранна организационна 
нителна работа, поправка 
нормативни актове, задълбочен-

се

и разяс- 
съществуващите . 

анализ на се
гашното състояние. На това поле особена втй- 
можност за ползотворна изява имат обществег- 
но-политическите организации.

на

служба
преди всичко 

първичните организации на СК, Синдикатите 
Младежката организация. Всеки' почин 
не следва да намери широка подкрепа от ръ
ководствата на стопанските организации. Й да 
му се даде гласност' за да действува заразя
ващо и за други ореди.

за■песте

на. Ст. Н.А. Т. У
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Запаси сьс стоки от първа 

. -_необходимост
стоки, които т 

Отдалеченото

Ш звонци

АСФАЛТОВО ПЛАТНО 

ПРЕЗ „СЕЛОТО
, * ? ■ г '.о

Отпреди две седмици започна асфалтиране 
иа пътя Бабушница — Звонска баня през село 
Звонци. Този

П1то САМО 
ЛИПСВАТ НА ДЕФИЦИТАРНИ 

ПАЗАРА
гат редовна въпреки труд 
ната им набавка на паза

чо положение. Решение да 
се реновира магазина има, 
но във „Власина-продукт” 
все още се протака 
ненйето на това 

Засега

село Топ
ли дол в Сурдулишка об- 
щина, населението снабдя-
чрез единствения "магазин ^редногодишн° този ма- 
- селото -.Звезда*”.”™ около 4?““ °б°Р°Т 0Т 
НИ от миналогодишния г»?/, 4 милиона 
опит, когато още на 9™ ° ° през- Деветте
ември падна голям сняг и стоки "*стоящата 
прекъсна за дълго съобше а продадени
нията с товарела тази>о лиоГ” °Т °К°Л° ^

изпъл- участък от пътя е завършен още 
миналата година, обаче не беше сложен 
фалтовия слой,

ра.ва решение, 
редовно тече и

ас-
така че при минаване на мо

торни превозни средства се дигаха облаци от 
прах.

в изкупуването на 
папски селскосто 

Пона-динара.
месе-

из ЛИ шъци. 
стоящем трябва да Пътя-т до Звонска баня от Звонци ще се 

строи през пролетта.
Строежът на пътя извършва Предприятието 

за пътища от Враня, а средства е обезпечила 
Регионалната общност за пътища от Ниш.

Й. Миланов

се ор
ганизира изкупуването на 
картофите, които 
дина тук% са едно от най- 
богатите плодородия за 
последните няколко

година
на тази го-

ми- 
така че. 
на мага- 

пла-

динара,

първа необходим™ °Т Въпреки'^ Пре"зп-Днен' 
В запас още сега, както 

гщ осведоми магазпнерка- 
та Нада Рангелова, ' има 
около три тона брашно.
Присъствувахме на разто- 
варването на още 
на царевично зърно. Този 
магазин е получил още че 
тири тона изкуствени 
рове. Въпреки

дина понастоящем се 
ши усилено годи-

Ст. Н.
ни.магазина

определението 
възнаграждаването да за
виси от оборота, засега то 
ва определение не се 
вежда на

ОВОЩАРСТВО

Засаждаме по система „лепаж“про-
дело. Личният 

доход на магазинерката е 
девет хиляди 
сечно и както ни

Освен свободното заса
ждане, в овощарството съ 
ществува 
но дириговано засаждане. 
Естествено 
засаждане

три то- ход трябва да се разбере ките. През следва- 
правилно. щата година израстват

Между най-добрите- повече клончета, които ра 
системи по засаждане е и стат нагоре и от тях на 
системата „лепаж”, ОСО- всеки извит дял се оставя 
БЕНО^ПОДХОДЯЩА ЗА от средната най-хубавото 
ЯБЪЛКАТА. Ето по какъв клонче и се връзва за след 
начин се оформя: Фидан ватата жица. На тре- 
ките напротет се подряз тата година ляторасли- 
ват и съкращават от 23 до те се свиват на- една стра 
30 сантиметра над по- на и връзват за жица. По 
върхността на земята. същия начин се продължа 
През лятото израстват ня ва и следващите няколко 
колко ластарчета, от кои- години, само ,че ластарче 
т о се оставят две _ тата се свиват на проти- 
ксито се връзват за пръ- воположната страна все 
вата жица за да не се счу докато не се получат чети 
пят от вятъра. На ри до пет етажа. Фидан- 

година едно- ките се засаждат на раз
стояние от 3,5 х 2 метра 

надясно, Цялата тази система пред 
лага хубава гледка в дво 
ра и Овощната градина, а 
и добро плодородие.

динара ме- 
заяви и така нарече-доволна е от тази 

■ Но ако действително
сума. 

въз-
че селото награждаването бе спорел 

е електрифицирано — газ оборота, навярно той ще- 
за осветление също има. щ

— Стоки от — 
сбходимост имаме

то-
е, че този вид 
е превъзходно

ше да бъде далеч 
първа не- сок. 

за три-
четири месеца, колкото 
трае зимния период. Пола 
гаме усилия не само да 

• обезпечим стоки за насе
лението, но и фуражи за 
животните. Досега на три- 
четири пъти обезпечихме 

чувала трици ...

по-ви-
Разбира се, ако на

време и в необходимите 
количества пристигнат сто 
ките, за които се правят
месечни заявки.

С останалите стоки сна
бдяването е редовно: 
в достатъчни 
текстил- железария, 
н ително-вкусови 
строителни материали; до 
грама и подобно..

Предстои реновиране на 
магазина 
складовите помещения, ко 
ито в момента са в окая-

има 
количества

хра- 
изделия-80 по отношение на естетиче 

ска гледна точка, по отно 
шение на правилна обра
ботка, и най-важното е че 

особено на дава добро плодородие.
Към всичкото това трябвг 
да добавим, че целият под

В недостатъчни количе
ства обаче пристигат оне
зи стоки, кслто са дефи- 
цитарни на пазара. Става 
дума за олио, захар. кафе. 
Детергенти обаче

следваащта 
то клонче се прегъва на
ляво- а другото 
като се връзват за жица
та, а върховете им за кол
че, побито помежду овош

и

присти-

' НЯКОГА ЖЕЛЮША беше „далеч” от Ди
митровград. Дотам се отиваше или пеша или 
с колело, по старото шосе. Метеорологична
та станция и разсадника се намираха извън 
Жел-юша.

През 1959 година Желюша е имала око
ло 70 додмакинства и 14 деца. Жителите гла
вно са се занимавали със селско стопанство 
и отглеждане на зеленчук за димитровград
ския пазар. Къщите са били разположели 
най-много отвъд железопътната линия, ,-уз 
баругу”, както казват самите желюшани.

Днес Желюша има над 400 къщи. Разсад 
пикът вече е съставна част на селото. Ня
кога желюшани идваха „на град” и строеха 
къщи. Днес има много димитровградчани 
които строят къщи в Желюша, а за тези от 
Бурела и да не говорим. Човек не може да 
не си помисли, че Желюша все повече за
почва да прилича на крайградски квартал, а 
все по-малко на село. Нови хубави къщи, ас
фалтирани улици- водопровод ... Сега е в 
ход акцията за разширяване на водопровода 
и довеждане на нови количества вода,, най- 
вероятно от село Грапа. Местната общност, 
която е най-многочислеиата местна общност 
в димитровградска община, е твърде актив
на и в сътрудничество с останалите обще
ствено политически организации неуморно 
работи за по-хубаво уреждане на селото и 
но-хубав и разнообразен живот на своите 
жители. Така, покрай вече съществуващия 
'магазин, е отворен още едни. Културният 
лом е преуреден и поправен. Желюша ак
тивно участва в акцията „Срещи на делата” 
и почти винаги с успех. Младежката орга
низация в селото, може да се каже, е по- 
активна от тази в града и е по-организира- 
на. Тук съществува културиохудожествено 
дружество /Иван Караиванов”, чийто тан-

НАШИ СЕЛА мяването на двете местни общности. Налице 
е и сътрудничеството с местната общност на 
село Велмей в СР Македония.

Завидни резултати местната общност в 
Желюша отбелязва и в рамките на терито
риалната защита, където на състезанията и 
разните акции винаги се класира между 
първите и нерядко заема н първи места.

През миналата пролет успешно е прове
дена акцията за увеличаване ла засетите

ЖЕЛЮША
цов състав постига завидни резултати. Не
отдавна успешно се представи пред публи
ката в село Буар край Титово Уж-ице, където 
взе участие в тържеството по повод откри
ването на паметник-чешма, заедно с култур- 
нохудожесТвеното дружество „Първи парги- 
зан” от ^Титово Ужице.

площи и получаване на колкото е възможно 
по-големи добиви. Тази акция е водена 
първичната организация на Съюза на кому
нистите, Социалистическия съюз и младежка 
та организация. Тази акция е постоянна както

от

Местната общност в Желюша точно па
тона поле, сътрудничеството с други местни
общности, развива широка дейност. Сътруд- 1Ш каза председателят на Социалистическия 
ничеството с местната общност ма село Буар Съ'юз в Желюша, Петър Тодоров. И тази го- 
трябва да достишс връхна точка в побрати- дина, по-точно по време на предизборната

и изборна активност в СС1П- битката за по- 
голямо производство на храна е първостепен
на задача на Социалистическия съюз.

Желюшани и по-нататък са готови да 
останат главни снабдители на Димитровград 
екмя пазар с плодове и зеленчуци. Желюша 
вече це е далече от града като някога и 
вече не се ходи пеша или с колело. Сега 
всеки час има рейс. Тези дни в Желюша 
трябва да започне да работи детска гради
на, клон ,иа димитровградската детска гради 
на. За начало вече има 26 деца. За тази 
цел е преуредена и поправена сградата на 
старото училище с помощта на местната об
щност е доведена вода, проведена канали-

■• .ч1 -
*
Ик. • ■ ■

1! I ;!!

щ зацмя.Ш ■ • На края да напомним и топа, че в Же
люша трябва да бъде построен авто-къмпппг 
в рамките па плановете за развитие на го- ■ 
отшшичарско-ту.ристнческо развитие на Ди
митровградска община.Изглед от Желюша: пови къщи, асфалтираш, 

улици А. Т.
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КПГИЛРГРАЯ- ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР ОГ 
ПРАЗНУВА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК

ОБЗОР ДЕВЕТНАДЕСЕТ ШИ 

С ИМЕТО ИПовече грнжн я самодейността
• в ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН НЯКОИ ОБЩИНИ НЯМАТ ПОСТОЯН

НИ КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ ДРУЖЕСТВА
от тези общи-Проведените неотдавна партийни 

конгреси значително внимание посве* 
на културата и самодейното твор- 

решенията се набляга за 
непосредствено влия*

има предвид, че групи 
ни участвуват в традиционните култур
ни манифестации, каквито са „Срещи- 
те на селата в СРС". . Другарските оре- 
щц на работниците в СРС и ир. Сле
дователно. причината за това е в лип
сата на подтик и организация.

тиха
чество и в 
още по-голямо и 
ние на трудовите хора и граждани вър
ху осъществяването на 
културата. Какво е положението в кул- 

самодейност 
какво

в развитието на междуна 
родното работническо дви 
жение и социализма Величков ка

обра
-,ИванСредношколският 

зователеи ценътр 
Караиванов" в Босилеград 

19 години носи име- 
комунис 

Иван Карай

укрепването неполитиката в
вече 
то на великияжизнена

среда все повече трябва да стават и 
културна среда. Затова самодейността 
трябва да бъде съставна част па актив
ностите на организираните социалисти
чески сили, преди всичко па Съюза на 
комунистите. За целта и Председател 
ството па МОК на СКС в Лесковац не
отдавна раздвижи инициатива за по- 
ускорено преобразование и развитие на 
самодейността в културата. Особена 
пък роля в това трябва да изиграят и 
младежките и синдикалните органи
зации.

Факт е- че трудовата и за:втурната-художествена 
Южноморавски регион и 
предприема за по-ускореното самоупра- 

преобразование в тази област.**

се тически деец 
ванов, който повече 
30 години се застъпва за 

работничес

— Иван Караиванов, 
още в ранна младост ре 
шително става на страна 
та на работническата кла 
са и непрекъснато до края 
на живота си се застъпва 
и бори тя да осъществи 
правата си. В периода ме 
жду двете войни Карай 
ванов е в първите боеви 
редици на БКП и един от 
най-близките сътрудници 
на Георги Димитров. След 
напускането от България- 
поради несъгласие с ня 
кои ръководни 
България, той 
се настанява 
славия. Тук веднага се 
включва в редовете нг 
ЮКП и остава и верен и 
достоен до края на живс 
та си. Особено голяма ак 
тивност показва по време 
на Информбюро, където 
решително се застъпва и 
преданно работи възтър 
жествуване на делото на 
социалистическото самоу 
!гравително развитие на 
Югославия.

от
вително укрепване на

нрава, за победа на 
социализма

През последните няколко години се 
полагаха усилия самодейността в кул
турата да се развива и омасовявакачеството

ките
комунизма и 
за осъществяването на 

учение и бли 
приятел и съвреме 

другаря Тито. Не

както по съдържанията и 
на програмите, така и по броя на са
модейците, дружествата и секциите. В 
региона съществуват 55 културнохудо- 
жествени дружества (47 са в Лескова- 
шка, Вранска- Власотпнашка- Сурдулц- 
шка и община Владичин Хай). В тях 
действуват към 160 секции (48 фол
клорни, 45 музикални, 31 драматично- 
рецитаторски и пр.) и 3870 самодейци 
т.е. всеки 130-ти жител в региона се 
занимава със самодейност, което е още 
недостатъчно. По-голяма част от само
дейците са ученици и работници. От 
значение е. че представленията и про
грамите се изпълняват и на езиците на 
народностите, живеещи в региона.

марксиското 
зкия
пик на 6 октомври (рождения му 
ден) чествува своя патро
нен празник. На тоя 
в голямата ' кинозала 
Културния дом се прове
де тържество, на което зг 
живота и великото рево 
люционно дело на Карай 

СТОЯН ВЕ

ден
Изхождайки от обстоятелството в 

тази област и конгресните решения въз
прели всичкС

на

лага се тези въпроси, 
формирането на самодейни дружества 
съдържанието на програмите, идейно
то, материалното и кадровото укреп
ване да се решават не само в самоуп- 

. равителните общности на 
по култура и институциите (занимава
щи се с култура), но и в местните об
щности и организациите на сдружения 
труд. При това е известно- че разви
тието на самодейността изисква и ма-

кръгове е 
винаги 

в Юго-ванов говори 
ЛИЧКОВ, 
история.

преподавател пс
интересите

У късото слово Велич 
ков посочи- че тазгодиш 
ното чествуване на патрон 
чия празник се провеж 
да в осъществяването на 
целите и задачите, произ 
тичащи от становищата на 
Дванадесетия конгрес на 
СЮК. Деветия конгрес нг 
СКС и всестранна прел 
конгресна активност на 
Съюза на синдикатите, ка 
кто и 90-годишнината от 
рождението на най-гол е- 
мия учител, стратег и ве 
ликан на международне 
то работническо движе 
ние другаря Тито. -.Това 
каза Величков трябва да 
бъде голям подтик за век 
чки нас за по-добра, ка 
чествана и плодотворна 
възпитателно- образовател 
на дейност.

Спирайки се върху при
носа на Иван Караиванов

През последно време представле
нията се организират не само в залите 
за културно-художествени програми, но 
и в организациите на сдружения труд 
и местните общности. Не са осамоте- 
ни и примерите културно-художестве
ните дружества да работят в състав на 
местните общности и организациите на 
сдружения труд.

Но въпреки усилията и постиже
нията в няколко от 13-те общини (Вой
ник. Босилеград- Медведжа и Търгови
ще) не съществуват постоянни самодей
ни културно-художествени дружества 
Всъщност- в тези общини самодейност
та, която да задоволява местните по
треби не се развива. Все пак не може 
да се каже, че в тези среди няма та
ланти и ентузиасти. Още повече ако се

териални средства.
Един пример обаче показва, че се

гашното материално положение не да
ва големи възможности за размах 
самодейността — през 
дина общинските СОИ^ по култура 
развитието на самодейността са отде
лили 4 079 485 динара, а за лични до
ходи на заетите в дружествата се из
разходват една трета от целокупните 
средства! Естествено е. че тази практи
ка трябва да се преразгледа. Но свър
зано с този въпрос- конгресните реше
ния ни задължават самоуправителното 
преобразование в културата да се осъ
ществява в рамките на икономическата 
стабилизация.

на
настоящата го-

за
По повод празника уче 

ниците от това училище 
изпълниха подбрана кул 
турно-забавна програма, 
богата с различни вецит? 
ли, рецитации, едноактов- 
ки. хорови- естрадни и на 
родни песни. Освен това 
в рамките на тържество
то се проведоха и различ 
ни спортни състезания 
между класовите отбори 
на училището по футбол 
волейбол и шахмат.

В. Б.

ОТ РЕПЕРТОАРА НА БО 
СИЛЕГРАДСКОТО КИНО

БЕЛЕЖКА
М. Я.без токУчилище Филми през 

седмицата
звонци

Малко парадоксално зву 
чи, но е факт: затова, че 
един бетонен стълб от лро 
летта до днес не е поста
вен — основното училище 
е без ток. Неоснователно 
е оправданието, че няма
ло кой да направи това. 
Още повече, когато се 
знае, че в училището е 
единственото помещение- 
където и младежта се съ 
бира- за да организира ня 
кое представление, или 
просто да се забавлява. 
Още по-неприемливо, че 
зарад този стълб и кан
целарията на местната об
щност е без ток.

стълбове, което е за вся
ка похвала.

Известно е обаче, че 
във възпитателно-учеб

ния процес за нагледност 
е необходим електричес
ки ток. Редица опити, осо 
бено по физика,, химия и 
прочие, не могат да се ре
ализират- понеже няма еле 
ктрически ток. Младите 
също не могат да органи
зират забавни вечери- тъй 
като и тяхната стая няма 
електрическо осветление.

Налага се, час по-скоро 
младежите да се органи
зират И Да решат наисти
на този „дребен"- въп
рос. Известно е, че дреб
ните неща развалят круп
ните начинания. ( Да се не 
стигне дотам, крайно е 
време с помощта на чле
новете на Социалистичес-

Литературно четенеПрез следващата седми 
ца в Босилеград ще се 
прожектират следните 

два филма:

Народният университет за просвета и кул
тура от Бабушница съвместно с Издателство 
,,Братство" — редакцията на сп. „Морст”, и Изда 

-телство „Градина” от Ниш организира литера
турно четене по повод 90-годишнината от рож
дението на др. Тито, 150-годишнината от рож
дението на Джу,ра Якшич и Месеца на кни
гата. С подбрана програма те се представиха 
пред любителите на поетичното слово в Звонци.

В програмата взеха участие ученичката 
Биляна Чулич от образователния център „Бук 
Караджич" в1 Бабушница, която изпълни -,На 
Липар” от Джура Якшич. След 
стави

* На 19 октомври — 
вторник- „Еротика на ра 
ботно място" (филм- кой
то всеки началник трябва 
да види). Главни 
Филма играят: Райхад Глс 
йманц, Елни Райет, и Ка 
рин Фло. Режисьор Ернест 
Хоф Бауерест.

роли във

това се пред- 
културно-художественото дружество 

„Младост" от Бабушница" и литературната сек
ция при ооновното училище „Братство" от 
Звонци. Със свои произведения се представиха 
и (откъс от романа „Пролет на тримеждието”) 
Ми ле Николов — Присойски и Неделко Бог- 
данович със свои стихове.

На път за Бабушница танцовият състав на 
„Младост”
Пресека.

* На 21 октомври — Че
твъртък, „Нещастие на 
нията 401", 
авантюристичен филм, Гла 
вни роли играят: Вилиям 
Шетнер. Лорд Гери- Еди 
Алберт и Кристифор Ко- 
нам.

Акцията по подменяне 
на дотраяли дървени стъл 
бове с бетонни стълбове е 
успешна. В Топли дол 
има ток във всеки дом. 
Населението от това от 
делечено село с доброво
лен труд подмени- всички

ли-
американски

кия съюз и младежите и 
да се доведе ток и в учи 
лището.

изпълни китка народни хора
Й. Миланов

в с.
Ст. Н. м. я.
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МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В С. ДОЛНА
ЛЮБАТА след изборите

Искаме да сме РЕШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ССМЮдействена младост на селото“
и

XI конгрес на ССМЮ—на 
18 и 19 декември

Конференцията на Съюза на социалисти
ческата младеж на Югославия тези дни взе ре
шение Единадесетият конгрес на ССМЮ да се 
проведе на 18 и 19 декември т.г. в Белград, в 
конгресния център „Сава".

ганич-1.иД Т на пъРвичната ганизация в Долна Любата 
нове на ССМЮ. 9 
'°за на

мата си дейност, 
батските 
войки

младежка ор- 
са включени 70 чле- 

комунистите°Тт^ИТ° Са Членове на Съ-
потенциад който Т°Ва 6 ЗНачителе«
че да се

долнолю
младежи и де- 

оцениха на избор
ното събрание, че 
ло условия и готовност за 
много по-добра активност 
Липсвала

е има-кадров 
И

Предконгресната дебата в младежката ор
ганизация все повече се разгаря. Отправят 
многобройни забележки _ 
документите на Конгреса, 
се отнасят до прекадената обобщност относно

сее добра органи- във връзка с проекто- 
най-много от които

зираност, не са 
ни най-сполучливо 
и зимната ваканции, 
марено е идейно-политиче 
ското издигане на

използува
лятнатаЗа село Долна Любата 

последните няколко 
ни са период на 
възход. Селото получи еле 
ктрически ток, в' неговия 
център ,,израстваха” 
колко нови хубави 
отвени
бит запулсира 
динамични

и останалите 
годи политически 

видим с
обществено-
организации

зане- недостатъчната конкретизация на акционните 
насоки.успешна реализация 

на конкретни задачи. То 
беше пло-

младеж
та.

ва съдействие 
дотворно ат през 
та част на годината. Над 
оО младежи и девойки

изтекла- «„7 “ТАНИЕТО НА СРЕДНОШКОЛСКАТА
да подобрим дейността 
си в предстоящия период 
— заяви

МЛАня-
обще- 

обекти, селският

Трудът и моралът 

-на низка цена
„ - Уча 
ствуваха в доброволните 
акции на

с нови, по- 
темпове. Вси

чко това подействува
подобряване 

условията за по-резултат
на .младежка

новоизбраният
жителите от председател на 

проведени в рам- ЦИята ВАНЧЕ БОЙКОВ. — 
Основната

организаза селото,
ките на местното самооб-значително

ни насока за
напред е: да действуваме 
много по-организирано, да На републиканското съ- 
използуваме добрите ма- вещание за средното про- 
териални и кадрови възмо филирано образование 
жности и с доброволен Сърбия, което утре започ- 
ТРУД да ги подобряваме, ва в Светозарево, голямо 
да бъдем още по-действен внимание ще бъде посвете 
фактор в подобряването 
на селския бит. Централ
но място в програмата за
емат две задачи: идейно-

дейност. Ед 
но от помещенията на ко
оперативния дом 
младежки клуб с телеви
зор-

се засилват. Например, ин 
тересът на учениците към 
обществена дейност е по- 
голям в първи и втори 
клас, а значително нама
лява в четвърти. Броят на 
отсъствията в учебната 
1980/81 година е двойно 
по-голям от броя на отсъ 
етвията през учебната 
1977/78 _г. При това абиту 
риентите отсъствуват трай 
но повече от останалите. За 
грижават и някои проме
ни в отношението на сред 
ношколците към труда и 
положителните морални 
норми. Зачестиха прояви
те на неприлично държа
ние на средношколците на 
публичните събрания н ме 
ста, в превозните сред
ства, в туристическите обе 
ки по време на екскурзи
ите. Кръчмите стават все 
по-любимо място за прека 
рване на свободното вре
ме, а ни диско-клубовете 
не са най-здровото място 
за забава.

стана
в

радио-грамофон, ша 
хматни табла. С течение 
на времето клубът стана 
истинско кътче на долно- 
любатската младеж, 
то се прекарва част 
свободното 
зира забава, но 
договори за акция.

но на възпитателната ра
бота с учениците от сред
ношколска възраст.

Какво показва изготве
къде-

от
време, органи политическото издигане и 

образование на младежта 
и включването й във все

лият за тази цел анализ?
Във възпитателния про

цес са включени много- 
народната отбрана и обще бройните 
ствената самозащита.

Стремежът на 
та от Долна Любата 
резултатна обществено-пг-- 
литическа дейност и досе 
га беше добре известен.
Обаче

и правят

активности на 
организацията на Съюза 

младеж- на социалистическата мла 
към деж, участвуването на уче 

ниците в самоуправител- 
ния живот на училището- 
различните облици на мар 

по пътя на реали- ксическо образование, сво 
зацията на програмите оби бодлите ученически дейно 
кновено се явяваха и ня- сти.,
кои слаби пунктове. Може Обаче обективните пока 
би усърдието, с което те- затели говорят, че възпи- 
зи дни младежта уреди тателната работа в сред- 
своя клуб, е предвестник ните училища отбелязва 
па обещаната по-плодови упадък, а някои отрица- 
та младежка дейност. телим тенденции в поведе

М. Янев името на средношколците

Сега вече свободно мо 
же да се каже, че изтек
лите няколко години са 
период на доста 
младежка дейност, 
дите не изпуснаха случая 
да се включат активно 
разрешаването на основ
ните селски проблеми: 
електрификацията, мах

ленски пътища и лр. В те 
зи акции младежката ор 
ганизация отлично съдей 
ствуваше на съвета 
местната общност, 
чната

В. Боиков

добра
Мла-

лагане. Младите дадоха 
важен принос за успешно 
то провеждане на делегат 

в ските избори, а няколко 
от най-дейните момчета 
и момичета са избрани в 
селските делегации. Под
готовката на културно-за
бавни програми по повод 
държавните празници съ 

на що беше младежка ,-специ 
алиост"

Обсъждайки досегаш-
лърви- 

организация на СК

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЛИТЕРАТУРНО-РЕЦИТАТОР- 
СКАТА СЕКЦИЯ ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕ 
ОРГИ ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАД

менти на зрителите.
Един от резултатите на 

тази дейност безспорно са 
п личните литературни 
опити на членовете на 
секцията. На този план 
най-активни са ЛИЛЯНА 
ВАСЕВА, яСМИНА МЛА
ДЕНОВА- НОВИЦА СТАН 
КОВ и други.

Членовете на литератур 
ио~рецитаторската секция 
при босилеградското ос
новно училище устрой
ват задълбочени разгово
ри и разисквания във връз 
ка с прочетени книги, ко 
ито предизвикват особен 
интерес сред учениците.

Необходимо е да се под 
чертае, че тази секция по 
стига добри резултати 
благодарение на голямата 
обич към литературното 
творчество и на трудо
любието на всички нейни 
членове, 
та си дейност организират 
в свободното си време.

М. Янев

Истински поклонници 

на литературата
В плановете и програми 

те на всички образовател
но-възпитателни ведом

ства важно място заемат 
свободните активности на 
учениците, като незаме
ним фактор във формира 
пето и а всестранна со
циалистическа личност у 
младите хора в нашето са- 
моуправително общество. 
Изхождайки от това опре 
деление, във всички осно 
вни училища и образова
телния център „Иван Ка
раиванов" в Босилеградс- 
ка община са формирани 
и вече доста 
действуват 
секции: литературна, дра

матична, музикална, спор
тна- математическа, сек
ция па младите техници 
и други.

Този път ви представя- 
литературмо-рецита- 

торската секция при ос
новно училище „Георги 
Димитров" в Босилеград. 
С работата па секцията, в 
която членуват над 40 уче 
иици от всички класове 
на училището, ръководят 
Пейка Радовапова, препо
давателка по сърбох7,рват 
ски и руски, език и ЙОР 
ДАНКА ВАСИЛЕВА, прело 
давателка по български 
език.

В досегашната си дей-

ме

Дейни членове на рецигаторската секция

ни на тържествата, устро 
ени по повод държавните 

На всички те-
таени рецитали и с про- зи тържества техните то 
чуетвепо декламираме на чки винаги са между най- 
поеми и стихотворения» добрите изпълнения в тър 
нейните членове пленяват жественнте програми и 
присъствуващите гражда ,редовно измамват аплодие

носг тази секция постигна 
забележителни резултати 
С извънредно добре подго празници.

които целокупна

успешно 
многобройни
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от СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВА ЮЖНОМОвлгиЛЕГРАД ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОК НА
босиле по труда ЧЕСТВУВАНА ЗО-ГОДИШНИНАТА 

РАВСКА БРИГАДАСЪЮЗА НА

Оръжие от ръцете 

на ветеранитеЖизненото 

равнище на 

преден план
ОТЛИЧИЯ и ЧОИЗ 

личат Ордеиповременни и посини 
мания, В неговите витрини 
иа партизанска звезда. Орден народни 
заслу.и и Орден братство и единство 
с които е удостоена бригадата. Нарав
по с тях СТОЯТ И Орден братство И един;

сд с златен венец, и Орден народ,
' венец, които са по-

успехи в обу

В Ниш на 11 октомври тържество• 
30-годишнината от 

южмом ора векано беше чуетвувапа 
създаването па Първа 
бригада, което ведно беше и начало да 

набор воиници. Ос 
се към това поделение 

традици
обучението на нов 
вей числящите 
нродлъжаващо славните 
Първа южпоморавска бригада, на гьр 
жествого нрнсъствуваха и преживелите 
бойни от бригадата- представители, па 
командата на Нишка армейска оолаС1 
обществено-политически дейни от град 

сгарейпмнш от запаса 
Радко Ми- 

иакратко разказа за 
бойния път на бригадата, а сетне се 

върху успехите и постиженията в

ство
па армия с лавров 
лучени за мирновременни 
чеписто и възпитанието на^младите ар 
мейаи Това поделение е оило най-до
бров' 1976 година в ЮНА, а следваща-
та година бива провъзгласено да най
добро поделение в Нишка армейска 
област.

Освен

на

са били на бал*Четири инвалиди по труда 
нео-климатнчно лечение, седем са получили ед- 

от 3000 до 5000 дцнара, а пи
пне получат

нократна помощ 
колко души до края на годината 
жилищен крадит.

Ниш.-както п 
Присъстп-увачдите поздрави 
личеиич. който поделението е

гзяаа дамг? ггггсъстезания иа военни колективи \лнас 
Имайки всичко това в предвид 

младите войници поемайки оръжиеге 
от закалените воини, същевременно по 
еха и задължението достойно да лро 
дължат традицията на бригадата, катс 
постигат добри резултати в ооучение- 
то и възпитанието.

посочените
ОПРЯ 
мирно време.тивност и в обществеио-по 

литическия живот в кому
ната. Мнозина от тях 
членове на Съюза на кому 

ветите

Общинската организа
ция на Съюза на инвали
дите по труда в БосIтег

на година
на ПърДнес светлите традиции, 

па южпоморавска бригада продължава 
Радко Миличсиич с 

Някогашните бойни от

са
рад от година 
разгръща все 
и по-активна дейност на 
всички полета. Обаче все 
пак грижата за всеки не- 
ен член и 
жизненото 
инвалидите е в

поделението иа 
голям успех. I 
бригадата могат да сс гордеят от про 

па своето дело. Гова по 
завоювало множество мир

напистите, в съ 
местните общности, 
гати в различни 
ции и делегатски

по-широка
де ле 

делега- 
скуп-

щ ини, където с дълго годи 
шния трудов опит раздай 
жват и различни въпро
си, отнасящи се до кому
нално-битовите проблеми.

— Понастоящем в орга
низацията членуват около 
300 инвалиди по труда, а 
има още такива, които не 
са запленени- Занапред 
наша задача е да обхванем 
всички инвалиди по труда 
в организацията. Защото 
само тогава можем да им 
окажем материална и 
здравна помощ 
Занко Петрунов председа
тел на Председателствотс 
на Общинската организа-

дъл жителите 
деление е

запазването на 
равнище на 

преден ДИМИТРОВГРАД
план. Спортните рибари защищават рекитеНаистина средствата, с 
които разполага органи
зацията не са големи, но 
все пак с рационално и 
целесъобразно ползване. в 
течение на настоящата го
дина, четири инвалиди 
по труда са били на бал- 
нео-кл иматич н о 
във Вранска,
Върнячка баня. Седем ду
ши, (които са имали бол 
ни в семейството или пик 
са с малки пенсии) са по
лучили еднократна помс-ц 
от 3000 до 5000 динара. 
До края на годината ня 
колко инвалиди по труда, 
на които им е най-необхо 
димо ще получат и жили
щен кредит за разширява
не- или адаптиране на сво 
ите квартири или жилищ 
ни сгради. Също така са 
направили и екскурзия- 
където 52 члена посетили 
различни исторически и 
туристически места в СР 
Сърбия и Социалистичес
ките автономни покрай
нини Войводина и Косово 

Освен това инвалидите 
по труда, организирани в 
шест местни организа
ции, проявяват голяма ак

град, които наброяват 460 
души, от това число 200 
възрастни, 55 младежи и 
205 пионери. Нужно е да 
се' каже. че в дружество 
то членуват само три же
ни.

членове възпитаваме да не 
замърсяват реката и 
се борят срещу тези, кои
то я замърсяват. Може би 
с това сме малко обезвре
дили онова, което

спортен риболов”, но

За особени заслуги в ра
звитието на спортното ри 
боловство, а по повод 30 
години от съществуването 
на риболовния съюз на 
Сърбия, общинската орга 
низация на спортните ри 
барп •Нишава” от Димит-

да

лечение 
Нишка и казва

мезаяви
все пак смятаме че така е 

ИстинскиятБеседваме с председа-
по-правилно. 
спортен рибар трябва най- 
напред да обича рекатация.

Да добавим и това- че 
всеки член в организа
цията заплаща два вида 
членски внос: редовен 
от когото средствата ос 
тават за нуждите на орга 
низацията и допълните
лен членски внос, коитс 
средства се отделят във 
фонда на Републиканци- 

• та конференция на Съюза 
на инвалидите по труда. 
По случай на смърт от то 
зи фонд на семейството 
на починалият се дава по
мощ от 2000 до 5000 дина
ра, в зависимост от това 
колко време е заплащал 
тоя членски внос.

а спортният дух идва сам 
по себе си.

— Успявате ли в това? 
— Сравнително. Все пак 

се гордеем- и можем да 
кажем, че нашата река е 
сравнително чиста. При 
нас единственият обект ко 
йто до голяма степен 
ЗАМЪРСЯВА 
кожара „Братство” в 

село Желюша. Обаче, 
трябва веднага да изтък 

нем- че тя е и наш 
сътрудник, защото винаги 
когато забележим и ги

реката е

ровград е удостоена със теля и секретаря на дру- 
златна амблема. Това гол жеството, Станислав йо-

ванович и Момчило Андре 
евич.

осведомим, те превземат 
определени мерки за за- 

. щита на реката. На нас 
ни е ясно, че . Братство” 
и няма достатъчно сред
ства да набави Съвремен 
ни филтъри за пречиства- . 
не на водата.

Обезпечихме'

ямо признание на спорт
ните рибари от ДимитровМ. я. г

— Коя е основната зада 
ча на вашето дружество?

масови-
Г

Това растенийце ,.от памти века”- дето 
биха казали нашенци, отлично вирее в нашите 
краища. В древни времена,

ЧРЕЗ
зиране на дружеството да 
запазим доколкото се 
може в по-голяма степен 
чистотата на реката, а 
с това запазваме и приро
дната среда.

— По кой начин?
Младите записваме за

фффффф^ффффффффффффффффффффффффф египетски и рим
ски чесънът е употребяван от робове и гладиа
тори като заякващо средство при изграждане 
на пирамиди и в борбите ш в арената.Честният заедно по 

два милиона за да се изко 
пае една голяма дупка’ в 
която мръсната вода да 
се събира, за да не трови 
рибата.

Имаме впечатление,

Чесновият лук съдържа витамините А, Б 
и Ц, етерично масло алицин, 
на лечебната му сила.

Ако се употребява редовно, 
малява кръвното налягане, подобрява циркула
цията, прочиства кръвта и неутрализира най 
различни възпалителни процеси в организма. 
Успешно отстранява токсичните 
червата и корема.

Чесънът се употребява като подправка 
най-различни ястия- салати 
в прясно .състояние.

ч Поради силната му миризма, най-добре 
е чесънът да се консумира вечер.

което е и извор
чеЛУК наши членове и ги възпи 

таваме те да станат истин 
ски пазачи на реката, да 
се стараят да запишат в 
своите редове тези, които 
без позволително 
риба. Ясно е- че всеки кой 
то има позволително 
лови риба е заинтересован 
тя да е здрава- 
замърсена от някои 
чески

за чистотата на реката се 
стараят само спортните ри 
бари. Какво правят оста
налите? Нали водата от 
реката ползват и хората 

схващат за градини и добитъка? Съ 
ществува ли комисия за 

да защита на човешката сре 
да? Поканила ли е тя на 
свое заседание и рибари
те? Нима само на тях им 
е нужна чиста река?

чесънът на-

лекува материи от

в
и прочее, но винаги

да не е 
хими-

ИЛ.И уби 
начин, 

казано, нашите

вещества 
та по някой друг 
ПростоУ.

А. Т.
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Добра игра и сигурна 

победа на „Младост

ФУТБОЛ

Важна победа
БОСИЛЕГРАД

,АСЕН БАЛКАНСКИ": БУДУЧНОСТ" (ПЪРВА КУТИНА) 2:1 (1:0)

Димитровград, 10 октомври 1982 г. Спортният- в спортменски дух. Сама- 
център ,,Парк”. Теренът тревнист, времето та игра бе на високо рав 
слънчево, но прохладно. Зрители около 300 ншце, въпреки сравнител- 
души. Голмайстори: Синиша Иванов в 38 м. но големия брой жълти 
от дузпа и Новица Алексов в 70 м. за „А. Бал- картони. Победата съвсем 
кански” и А. Трайкович в 57 м. за -.Будучност”. заслужено обаче бе на 
Жълти картони: 'Детрович, Стаменкович и Тас- .домакините. Но и гостите 
кович от „Будучност” и Найденов и Ненич от имаха доста шансове.

А. Балкански.” ' Да се надяваме, кри
Сто- Балкански” спечелиха твъ- зата, която бе захванала 

ям Анджелкович, Никола рде важна победа срещу димитровградските футбо 
Найденов (Борислав Ма отличния отбор „Будуч-. листи в началото- най-сет- 
нолов), Миша Басов, Ми- ност” от Първа Кутина -— 
лован Тодорович, Здравко досегашния лидер на гру- 
Христов, Душан Ненич,
Синиша Иванов, Тошко
Тоцев (Зоран Тошев) Ра- нататъшните състезания, 
ша Тодоров, Кръста Кръс понеже стартът на ,.А. Бал 
тев и Новица Алексов.

Футболистите на ,-А.

СБ

•Лсен Балкански”:ЖКТ, - -МЛАДОСТ- (СУБО
не е преодоляна и че за
напред ще могат да се оча 
кват по-добри резултати.

В следващия кръг футбо 
листите на „А. Балкански” 
гостуват в Нишка баня. 
където ще се срещнат с 
домашния отбор „Турист”.

ска„а"СИЛВп^^ 10КОКТОМВРИ 1982 ГОд. Стадион „Пе скара . Времето облачно, но подходящо за игоа. 
Зрители около 350. Съдия на срещата Ч. Стойкович 
от Владичин хан. Голмайстори за „Младост” от Бо 
снлеград: В. Чипев 18-та и 75-та мин. и М. Цветков 
в .54-та мин. и Р. Мирксвич в 80-та 

,-Младост” от Сувойница.

пата. Тази победа би тряб
вало да бъде прелом в по-

кански” наистина бе дос 
та слаб.

Инак срещата премина

минута за

Д. С.
За неделния си успех 

среЩу отбора на ФК ,,Мла 
дост” от Сувойница, бо- 
силеградските футболис
ти заслужават висока оце 
нка. С добрата си 
убедително се наложиха 
срещу едноименни отбор 
от Сувойница с резултат 
3:1, полувреме 2:0 и спече

та, М. Чипев ловко и май
сторски спаси няколко опа 
сни удара на .гостуващите 
нападатели.

В 75

СЛЕД УСПЕХА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ БАСКЕТБОЛИСТИ

Необходима е подкрепаминута след една 
игра добре изведена контраата 

ка, в която участвуваха 
повече нападатели на до
машния отбор, В. Чипев ус

:1п Баскетболистите на димитровградския бас- зма на хората от ръковод- 
кетболен отбор „Свобода” поднесоха приятна ството (председателя на 
изненада на любителите на баскетбола от Ди- клуоа, треньора- счетово- 
митровград и на спопртната общественост на дителя и други) успешно 
града. През изтеклото баскетболно първенство дности^Сега ™е “гъмат пра 
суверенно се наложиха като водещ отбор и на зак0нна гордост от 
без нито една загуба станаха първенци в гру- постигнатото, въпреки че 
пата, като в следващото първенство ще се съ<^ с 01Це по-голяма острота 
тезават във висш ранг.

За внимателните наблю
датели спечеленото първо 
място и не представлява 
особена изненада. Защото 
последователно всяка сед 
мица бяха свидетели как то 
баскетболистите на .Сво
бода” преодоляват барие
ра след бариера към пър- 
вЪто място и как биваха 
принудени противници* до 
стойни за уважение, спорт

пя повторно да вкара топ 
лиха още две значителни ката в .мрежата зад гърба 
точки, които ги издигнаха на вратаря, и това бе 3:0 
в горната част на табли- за босилеградските фут- 
цата.

Футбо листите на „Мла
дост” от Сувойница бя
ха 'неравноправен съпер
ник на босилеградските 
футболисти. Почти през 
цялата игра защитаваха 
своята врата- като че ли 
бяха дошли с цел, колко 
то е възможно по-малко 
голове да получат з своя
та врата. При това 
пъти се служеха и с непо 
зволени игра, за което съ
дията
от Владичин хан който 
водеше добре срещата на 
десния полузащитник 
Савич показа жълто кар
тонче, а нямаше да погре
ши ако бе му показал и ВМЕСТО КОМЕНТАР 
червено.

болисти. Но след 15 мину
. ти лявото крила на госту 

ващия отбор Р. Миркович 
се вписа в листата 
голмайсторите и 
резултата на 3:1, с което 
и завърши срещата.

на
намали

как
ще се обезпечат необходи
мите средства за състеза- 
ване във висш ранг.

Да напомним, че Дими-

се налага въпросът:

менски да им честитят на 
заслужилите победи.

Този успех е още по-ра- 
достен, понеже през цяло
то течение на състезание- 

баскетбол истите 
„Свобода ’ трябваше едно- баскетболният 
временно“ да преодоляват 
редица материални затруд 
нения. които съпътствува- 
ха състезанията им. Благо 
дарение обаче на ентусиа-

За ФК „Младост” този 
път настъпиха следните 
футболисти: М. Чипев, С‘. 
Цветков, В. Тасков- Б. Та 
сев,
Д. Златков, Г. Георгиев 
(капитен), В. Чипев.
Евтим(5в и М. Цветков.

тровград има славна тра
диция в баскетбола. Вед- 

на нага след освобождението 
отбор бе 

между малцината отбори 
в страната, а димитров- 
градчани с музика посре
щаха госуващите отбори, 
като „Цървена звезда” от 
Белград, понастоящем зае 

мащ първо място в съюз- 
лига.

често
В. Тасев, Л. Захариев,

Часлав Стойкович Ж.

С.
М. Я.

баскетболнаната
По-възрастните димитров- 
градчани с гордост си спо 
мнят за тези дни.

Ето- след години на вре 
димитров- 

баскетболисти

ПЪТИЩАТА НА ВСИЧКИ И НА НИКОГООще с с първия сигнал 
на. съдията, футболистите 

„Младост” от Босилег- 
заиграха силно. Десе- 

действу-

срочи за пролетта на нду 
щата година. Тук и пъте
указателите знаци не .са 
в изправно състояние, та- 

край село Мезграе 
17 ки- 

31. колкото 
съобщителния

# Поради много нерешени въпроси и не- 
^ Бабу-

на менен упадък
градските 
отново са поели пътя към 
изкачване, който сега е 

защото

рад
тина минути те 
ваха с мисъл само за ата
ка. С много по-добра фи 
зическа подготовка тс пре 
дложиха на съперника си 
от Сувойница силено. 
по, в което всеки 
знаеше си и точно изпъл
няваше тактическите зада

отношение ловечего пътища в 
община пропадат. В още по-окаянр 

магистралният път Пирот

грижовно 
шнишка 
ложение е
— Лесковац, понеже иътишата от селата

по-
Своге ка че 

дО Власотиице има много по-труден, 
баскетболният спорт

извървя от освобожде 
нието' насам твърде каче
ствен път и нашата стра
на се ползува в света ка
то една от най-добрите бас 
кетболни сили.

Именно, в името на тра
дицията, вдъхновени от се 
гангните победи, на бас
кетбола в Димитровград 
трябва да се окаже необ- 

Още

пс
У .лометра, а не 

пише наса асфалтирани. нас
тем му изхабяване.

Особено труден за
пътят към Звонци, 

маги

община, знак.
Нито местните, нито сел 

ските пътища- са в по-до
бро състояние. Едва се по 
обезпечат пари да се про 

- кара някой път,
природни бедствия. обезпечат за построяване 

одобрени

Бабушнишка
състоянието на ас- съобиграч

според
фалтираните и пеасфалти- 
рани пътища, с па послед
но място в региона. Лора страла 
ди нерешени въпроси за ‘ застрашена 
поддържащите

щения е
от и оон о л у жн и ш к ата

, която постоянно е 
от свлачища и

чи. С такава игра те взе
ха пълен превес и победи 

знаеше.
а не се

телят вече се 
Зрителите очакваха 
ки момент гол.

пътища, други
Най-сетне савсе ка 11а в ки. Дори подлога 

за построяване ^ иа тези пъТнлца не се 
Звонци изготвя качествено. Селн-

без път също търсят

на материални налипсата
средства и големия 
ток на возила, 
са доста разбити, 
фалтираните и непрокара- 
ни пътища, които

про- средства
на отсечката
Звоиска баня на дължина 

Вече
пътищата 

Нсас-
ходнмата подкрепа.

че този спорт в
Превъзходството на до

машния отбор бе ярко из 
разено
лувреме, когато 
и М. Цветков постигнаха 
по един извънредно хубав, 
гол и когато бе затвърде- 
на убедителна победа.

През второто полувреме 
гостуващият отбор допят,- 
де отвори играта. От вре 
ме навреме неговите фут
болисти атакуваха към 
вратата на М. Чипев- но 
без голови положения, за 
щото босилеградските фу 
тболиСти играеха сигурно 
и в защитата. На врата-

щата
да се прокарат нови пъти 

Освен пари, необходи 
работна сила. Да 

се разчита само иа* сред- 
които обезпечават

повече, 
града се разви . и развива 

вдлни самодейни пача 
само любовта 

този спорт е главно:

от три километра, 
се строят два километра. по*през първото

В. Чипев ща. 
ма е и

свърз
ват селищата с магистрал 
мия път, създават още по- се материали

През трасето за валиране.

отсечка, докарват 
подготвя

иана тази ла и че
към
то оръжие, с което си из
воюваха първото място.

баскетбо-

ствата,
Люберад- местните общности, е илю- 

защото те не дости
големи трудности.

от орните На пътя през
Жата клисура е раширеи зорно, 

вече цяла годи- 
строителиите на сс работи върху разши 

г0‘ ряване ма пътя през свла- 
чишето към село Грънчар.
Работите обаче напредват селищата, ускоряват 
цдота бавно и най-вороят- „„.„„опитите
„о до края ма годината са

есенните дни 
площи иа пътя се нанася 
кал, а тежкотоварните ка-

Безспорно на 
листите има кой да помо
гне: тук е самоупраоител 

общност по физичес- 
култура1 организаци

ите на сдружения труд и 
обществено - политически 

те организации.

гат.мостът, а Има мнение, че. липсата 
добри пътища и нере- 

шеното водоснабдяване в
отмиони

обекти представляват 
лямо затруднение за вода 
чите на моторни средства. 
Още повече, че магистрал 

път не е предвиден

па ната
ками

грацията от Бабушнишкадоста
региона и стра

Д. Глнгорненнч
мият
за такова натоварване1 ко- 

предизвиква бързото

Ст. Н.мо ще се докара матери- 
най- 

отсро-
ната.Асфалтирането 

п(е се
ала. 
вероятносто
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пМъдри мисли НАРОДНА ПЕСЕН

Застанало олънце 

навред небо Две н трн несу пет
пише домашно по ма

мещо га мучи, апе усне,ОняДън унукат седъл да 
тематику. Гледам га поти «е, цет0.
пише, трийс, па най-после поплюва камичето.

__ Дедо, колко су два и три.
ко запета пушка.

питуйе ме пак и

Застанало слънце насред небо, 
па се чуди и се дзвери 
како сестра брата продава, 
продава за шамия, драмлия.
Ем го продава, ем го прйшуйе: 
ой брате, мили брате, 
че ли ми дойдеш на госйе, , 
я си друг брат немам?
Че ти дойдем, сестро, 
че ти дойдем, оти да не дойдем, 
кага връба грозйе роДи- 
я чу при тебе сестро 
на госйе да ти дойдем,, 
кага гламня ластар пушти 
я чу при тебе сестро 
на госйе да дойдем.

— Пет- >— одъпе я 
— Сигурън ли си, дедо? 

се поусмивуйе.
я не съм яшъл много на 

богатите се учеоше-

Истината
винаги

побеждава
школ>е, по мойе зре- 

толкова знам.ама за 
!веруйеш провери на

ме само
— ,Па пет су, ако не

пърсти. ми йеама Шешо не 
объркуйем.

— Ма дедо, провери я, 
ясно. Еве четим десник и се

— Дай да видим кво четиш — реко я
свакиква чуда,

малко* Онзи. който защищава 
истината, няма право да 
мълчи. Оно има по весницитеядовито, 

може детето да йе право.X. БАРБЮС
Узе весникат и поче: йедън работник изнесъл 

на два пути да суши коже у кожаруту „Братство . 
Първият пут изнел три иляди, а друвият пут ш> 
ще две. И си записал у листуту: пет иляде! Друг 
работник прибрал съшете само исушене коже, ама 
прибрал шес иляди. Е. съга га заубавимо. И я

излезе пет иляди- а он

* Гдето страхът е по-мал
ко. там истината е повече 

ГОРКИ

збърка. Поче на пърсти — 
ой записал у листуту шес.
Унукат ме гледа ко си байем у браду и се

дедо, дека две и три несу пет!

Разказала: Драганка Спасова 
от Долна Любата 
Записал: К. Георгиев

* Без чувства никога не 
е имало, няма и не може 
да има търсене на 
ната

смейе.исти-
— Виде ли,
__ Пет су, пет су, сине- Само изгледа дека жму
некои и се прайе на ударени, па нече да виде

ЛЕНИН

там
* Истината е също така 
скромна- както светлина
та.

кикво се прави.
И йоще нешо деда да ти каже: да знайеш не 

су само они теквия. ОняДън закара у задругуту да 
продадем телчина. Първият пут две излозеше три
ста йила. Вторият пут — двеста. Ка после дадоше 
ми повърду на четристотин. Само я не съм оди^ ония 
што узимайу здраво за готово. Подбра благайника- 

да усукйе: „Грешка йе, дедо- Че

НАРОДЕН ХУМОР

МАРКС

И над дявола — дявол* В спорове няма 
висши, нито нисши, нито 
звания, нито имена, важна 
е само истината, пред ко
ято всички са равни.

Р. РОЛАНД

НИТО

тога, а он поче 
нсправимо!”.'— Нека и този път бъ

де пО твойта воля — казе 
дяволът.

Изрови попа картофите 
от земята, а на дявола ос
танаха листята. Когато дя 
волът разбра истината, 
свали шапка и каза:

— Попе, аз съм дявол 
но на теб свалям шапка.

Договарят се дявол и 
поп, като ортаци да посе- 

“ ят нива и като братя да 
разделят плодовете. Зася
ха царевица. Попът каза:

Купуйеш това- 
онова. Ама накраят ка погледаш — излезла повече 
некоя илядарка. И пак: ,-Грешка йе дедо, машина
та нещо сбъркала!”.

Тека прайе и у продавниците.
■ * Когато искат да заду 
шат истината със сила. тя 
се отбранява с хитрост. За 
пушете устата й през деня 
и тя ще говори през но- 
ща.

— Хайде, враже, да 
договорим на кого 
се пада. Щеш ли това. ко- 

земята или това

се Видим я сине, не йе машината сбъркала, ама 
онай наместо да удари петицуту, ударил шестицуту. 
Та тека — требе да отвареш четири очи ...

И йоще нещо деда да ти каже: за тия що за- 
меруйу, що дърпайу отам-одовам, требе да им одеру 
кожете, та сметката на тия у кожаруту да буде 
точна: на петте иляди коже да придаду и кожете 
на тия с „грешкуту” и (Оне че излезну тамън 
брой

ка кво

Ст. ЦВАЙГ ето е 
над еея:

* Не бива да не дооценява 
ме значението'на 
някога от него ще цъфне 
цветето на истината.

X. ТОРО

— Това, което е в земя- 
отвърна дяволът.

— Добре — каза попът 
взе и събра мамулите, от
ряза царевичака, а на дя
вола остана това в земята

Разбра дяволът- че е из
лъган. На следващата ' го
дина дяволът предложи на 
попа да засеят нещо дру
го. Договориха се да по
садят картофи.

Факта:
та!

на

Математиката нейе локум та да ги разтързаш 
кико ти одговара, и да насмтдш децата.шт V УНСТНИК НА ВЪЛГАР- 

СЛАТА НАРОДНОСТ I 
СЩР ЮГОСЛАВИЯ 
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