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КОНГРЕС НА СЮКи ялата наша общественост, всички наши труде- 
а особено • комунистите, с из

ключителен интерес очакват Единнадесетия конгрес 
на Съюза на югославските комунисти, който в ново
построения конгресен център „Сава” в Нови Белград 
ще се състои от 20 до 23 юни тази година.

Присъствието на над 100 делегации на комуни
стически партии и прогресивни движения от целия 
свят и следенето на работата от стотици чуждестра
нни журналисти, говори за големия интерес, който 
предизвика свикването на конгреса и извън нашата 
страна.

щи се и граждани,

Няма съмнение, че периодът между Десетия 
конгрес на СЮК (състоял се през май 1974 година) 
и Единадесетия конгрес е обогатен с нови съдържа
ния и резултати във всички области на обществено- 
икономическото развитие в нашата страна. Укрепна са
моуправлението, като незамен фактор в динамичното 
социалистическо преобразование. Заздравени са ре
довете на Съюза на комунистите, подмладени със сто
тици хиляди нови членове, най-много работници и 
млади хора от непосредственото производство. На- 
растна ролята на нашата страна в международното 
рабоническо и комунистическо движение. Нашата стра
на и другарят Тито имат още по-голям престиж ка
то деен фактор в движението на необвързаните стра
ни в борбата за мир, сътрудничество и сигурност 
света, за преодоляване на блоковата подялба, за ра
зоръжаване и разведряване на

Конгресният център „Сава” в Нови Белград, където ще се състои XI конгрес на СЮК

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

Приключи подготовката за XI конгрес на СНШг:

световната обстановка.
СЮК за организационна подготовна на XIПод председателството на Стане До- 

ланц миналата седмица се състоя 122-то 
заседание на Изпълнителния номитет на 
Председателството на ЦК на СЮК.

На заседанието бяха обсъдени заклю
чителните подготовни за XI конгрес на 
СЮК, с което Изпълнителния номитет бе 
осведомен от Драголюб Ставрев, член на 
Изпълнителния номитет и председател на 

Председателството на ЦК на

Другарят Тито със своята неуморна дейност и 
творчески труд откри нови хоризонти във всестраното 
самоуправително развитие на страната. В резултат на 
това комунистите, работническата класа и всички на
ши народи и народности излизат на Единадесетия кон
грес с танава сплотеност и чувство на единение, наи- 
вото не сме имали в своята история- С това 

сме горди и 
ни постави 
навреме.

конгрес.
номитет нонстатира, - 

тече
Изпълнителният

че досега извършената подготовна 
според утвърдената програма, че служби
те за подготовна на конгреса и Белград — 
градът-доманин са завършили обемна ра
бота за посрещане на гостите и делегати
те и за успешната работа на най-висшия 
форум на югославсните номунисти.

ние
още по-уверени, че задачите които Ше 

конгресът ттге изпълним последователно и
комисията на

Но да приведем някои данни, които убедително 
успешното обществено-икономическо раз- 

последните десетилетия
НА ПЪТЯ СУКОВО — РАКИТАговорят за

витие на страната ни през 
и години. Със СВОЯ бърз темп на икономическо разви
тие нашата страна с десетилетия се намира на едно 
от1 най-високите стъпала в света. От 1947 до 19 г 
дина общественият продуст е: увеличен шест "ь™ " 
то средният годишен ръст е бил 6 3 н1 сто. Най бърз 
темп на развитие в света сме .имали от 1953 до 1а 
година — средно 8,6 на сто годишно.

Тази година - още 6 километра асфалт
Бабушница, вместо до Пресека — трасе-По искане на Общинсната скупщина 

то ще продължи до с. Ракита
★ Обектът ще бъде готов до 1980 година

рят
моуправителна общност за пъ- 

Ниш Живно Угренович

в

чихме 20 милиона динара — 
казва Угренович и ще 
дължим строежът на шосето. 
Освен неблагоприятното 
ме нинанви други пречни ня
ма и обектът ще се строи, 

под-

I години общественият 
5,8 на сто годишно, про- 

— 7,2 на сто, производи:
селскостопанското

на Междуобщинсната саПрез последните четири 
е увеличавал с

Въпреки неблагоприятното за 
на шосета време — 

со километрите по жи

про-
лродунт се
мишленото производство с
телността на-труда — 3,2 нает . н,и сеитор
^3бТ нТ;°ого) ~От десети™ конгрес до днес в стра
ната са дипломирали над 170 хиляди студенти. Един 
л!нар днес се пада на 820 жители, с което нашата 
страна се приближава до развитите страни.

В Делегатската
до Скупщинаа на ю™ала яг™ всички струк-
2,5 милиона трудещи сенграмлат нови
тури на населението. Самт0/пР^ле7®тана действител- 
творчески сили ,в нар°А"Иашето социалистическо разви- 
ната двигателна сила а 'тите отана най-послеАО0ател‘ 
^аАна"наНта и отделна сила в бързото и устрой- 

развитае на нашата страна.

строеж
нижат тища в вре-

както е предвидено 
черта той.

Единствено изменение, ноето 
е прието засега — наза Угре 
нович е по отношение продъл 
жението на трасето от Звонци 
до Ранита.

Първоначално беше решено 
да се строи шосето от Суно 
во до село Пресека.

на Общинсната 
забележПо иснане

енупщина, приета е 
ката на с. Ранита и ще се 
строи шосе на релацията Су 
ково-Ранита в дължина от 28

Ст. Станковчиво

километра.

ОТ ТОЗИ БРОЙ В „БРАТСТВО ' Предприето е всично да се 
обезпечат още 40-50 милиона 
динара, необходими за изграж 

целия обент. КантоКомунист* N1 бългороии 03ИИ Власи очанва асфалтнидт

11т пппиия НП о Ерма. — в настоящата година ще
Понпай ве?е построенитеР 8 бъдат построени още 6-7 ни
километра от главното шосе — иГГре
ТиоБнтЛо° ниЛуведомиАсенрета. публинпнеми източници полу-

» дане на 
се предвижда до 1980 година 
— напълно ще бъде готово 
шосето Суново-Ранита.От ТОЗИ брой ..БРГГс’;нГ7оМ;иис^ЛГаорСган 

„а Ъ%Г;Гтг—ито номунисти и на Съюза на 
на Сърбия-

М. Андоновезии

иомунистите



ИЗ ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ЙОСИП ВДОВЕЦ «Д,™ 
СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА РЪЗОРЪЖАВяпсВ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Светът не се прекланя пред 

силата на оръжието
Фадил Ходжа прие 

акредитивни писма от 

българския послании 

Николов
Тито получи голям отзвук в световна организация. —

„ пппелението на някои ядрени сили, но и много стари под- в поведението на^нян ^ янн^ ^ светът не се предава
Посланието на президонта 

Нови положителни елементи
— Стойността на сесията се състои в 

но се бори за мир и напредък.___
ходи.

бено и на Югославия и на пре 
зидента Тито, като на иници 
атори и 
за това 
да мажа още и това, че поела 
мието което другарят Тито из 
прати до специалната сесия, 
нзнто и речта, произнесена в 
генералната дебата от предсе 
дателя '«а Съюзния изпълните 

съвет Веселин Джурано- 
вич, намериха твърде положи 
телен отнлик в Общото събра 
ние.

По-нататък В-ьрховец заяви, 
че целта на сесията е да ут 
върди принципите, да посочи 
насоките, чрез програми за ак 
ция и препоръки за работа в 
механизма да включи Органи 
зацията на Обединените нации 
в политическа работа по въ
просите за разоръжаването, 
така че окончателното решава 
не на този най-крупен и най- 
труден въпрос в живота на 
световната общност да се по 
мери от мрътва точна.

Но сигурно е. че нещата ня 
ма да текат гладко. Напротив, 
тук ще има много трудности, 
но все пак казал бих, че ра 
ботата тръгва полека.

Например, в изявленията на 
ядрените и изобщо на велики 
те сили можеха да се забел 
язат някои нови положителни 
елементи. Така между другото 
и Франция и Китай проявиха 
готовност и те най-сетне да 
се включат в проблемите по 
ядреното разоръжаване.

Обаче, имаше и много стари 
рестринтивни подстъпи. обо
сновани върху блоковата логи 
ка, съперничеството и привил е 
гиите — които все още дават 
предимство, за съжаление, на 
равновесието на силата, стра 
ха и терора, вместо на ра 
вновесието на доверието.

40 върху платформата, която 
те дефинираха.

ПРИЗНАНИЕ НА НЕОБВЪРЗА
НИТЕ

шнито>ЗНработиМГИОСИПа ВЪР- 
ХОВЕЦ на 10 юни се завърна 

Загреб от Ню Йорк, къде 
то оглавяваше югославската 
делегация на специалната се 
оия на Общото стубраиие на 
ООН за разоръжаваното.

В изявлението си за журна 
листите Върховец между дру 
гото изтъкна, чо 
от президента Тито до извън 
редното заседание на Общото 
събрание на ОН за разоръжава 
мето получи голям отклик’ в 
овотовната организация-

носители на идеята 
заседание. Искал бих

в
НА 7 ЮНИ т.г. подпредсе

дателят на Председателството 
ма СФРЮ Фадил Ходжа прие 
новия посланик ма НР Бълга 

я Райко Маринов Николов, 
който му връчи акредитивните 
писма. у

Посланинът Николов прене
се привети и най-добри поже 
лания от председателя на Дър 
жавния съвет на България 
Тодор Живков до президента 
Тито. ръководството на СФРЮ 
и народите на Югославия- 
Посланикът Николов заяви, че 
България и Югославия Съе
диняват дълбоки исторически 
връзки като се почне от съв 
местната бобра срещу феода 
лизма ,до борбата за изграж 
дането на социализъм.

— Героичната борба на юго то и другите полета, 
славските народи през Втора 
та световна война под вода
чеството на президента Тито 

предиз
вика възхищение сред българ 
ския народ. Борбата срещу 
фашизма много допринесе за 
еще по-голямото сближение 
между народите на Югосла
вия и България- Българското 
държавно и партийно ръковод 
стао — каза посланикът Нико 

придава голямо значе-

дало положителни и полезни 
резултати. Фадил Ходжа 
за, че трябва до се констати
ра, че това 
значително изостава зад ропл 
ните възможности, 
м потреби на двете 
Той добави, че проблемите и 

обремен-

ма-
Нанто ви е известно генерал 

Сегамата дебата приключи.
ход работата в работните

сътрудничество
е в
групи. В дебатата между 
оратори взе участие и

ри 130интереси
страни. ленединпосланието

трудностите.» които 
яват нашите целокупни отно
шения ограничават обема 
съдържанието на сътрудниче
ството меУкду машите 
страни. Затова е необходимо 
— подчерта Ф. Ходжа — 
без отминаване но тези про
блеми да се полагат двустра 
нни усилия за издигане л раз 
ширяване на двустранно го съ 
трудничество на стопанското, 
културното, научно-техническо

сооия ка Об 
щото събрание за разоръжава 
нето, което все още е в ход, 
е твърде значително събитие, 
чиято същинска стойност мо 
же би и не е възможно в на 
стоящия момент да се съблю 
дае в пъна светлина. Преди 
всичко затова, че и в рамки 
те на тази сесия дойдоха до

две Специалната

(Танюг) всичките противоречия,израз
с които е обременен наФият 
свят. Сесията беше обремене 
на от най-новото влошаване на 
международната обстановка и 
от новите възможности за бло 

конфронтации и съпер-

заяви Николов

Кеобвързването
срещу

монополите
кови
мичество. Това особено се из 
яви с изострянето и военните 
интервенции, до които дойде 
в южната част на Африка — 
заяви Йосип Върховец.лов

Днешните натисци върху дви 
жението на необвързан,пе да 
се доведе в криза чрез посоч 

одпредседателят Фадил ване на несъплаоията между 
Ходжа благодари и отвърна с отделни необвързани страни,
поздрави от президента Ти се явяват в резултат на обсто
то и от Председателството на ятелството, че на великите си

-СФРЮ до председателя на ли стана ясно. как нзобвър
Държавния съвет Тодор Жив заността сериозно застрашава
ков и ръководството на НР техните монополи.
България.

Фадил Ходжа каза, че Юго 
славия придава голямо значе 
ние ма отношенията с НР Бъл 
гария й че правителството и 
народите на Югославия са 
тзърде заинтересовани със 
съседна България да се раз 
вива приятелско и всестранно 
сътрудничество, което е в съз 
'сучие с трайните интереои на 
дзете съседни страни.

Като подчерта, че досегаш 
мото двустранно сътрудничес
тво в различните области е

Но, въпреки воичко това. 
значението на специалната се 
сия се обособи особено в две 
масони: първо защото Обеди 
мъените нации окончателно 
поставиха на дневен ред и то 
зи най-труден проблем в съ
временния свят, с целта ве 
че да не бъдат по страни, но 
в курса ма неговото решаване; 
и второ, защото меобвързани 
те страни бяха инициатори 
ма този почин и защото рабо 
тата на самото заседание те

кие на развитието на приятел 
ските добросъседски отноше
ния с Югославия.

Йосип Върховец

брой шефове назначителен 
държави и правителства. Поч 
ти всички
кам да подчертая това 
дадоха видно признание на не 
обвързаните страни,

казал бих и ис
Из изказването на Ста
не Долянц пред РТВ 
■Любляна.

от

а осо

ИЗ ТЕЗИСИТЕ ЗА ПОДГОТОВНА НА СТАНОВИЩАТА И ДОКУМЕНТИТЕ НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

II. Идейно-политическото издигане на СК
КАТО се развива и по-мата- 

тък в тази насока, би трябва 
ло също така да се действу
ва върху осъществяването на 
замисъла школата в 
рамки да се развие в Титов 
'институт по марксизъм и изс
ледвания.

Важни

мо организиране и координи
раме на маркоическото обра
зование и оказване на съдей 
отвие на първичните органи
зации на СК. Тези центрове 
трябва и занапред да

нето на 40-годишнината от 
ването ма др. Тито на Комуни 

партия на 
славия. Членовете на СЮК и 
отделно 
всестранно
революционното дело и 
съл на другаря Тито, с револ 
юционната история на наше 
то работническо и комунисти 
?®?но движение и ролята на 
ЮКП — СЮК 
то в нашата по-нова

ид на социалистическото самоуп
равление, свободата и незави
симостта на страната са тя* 
но самоуправителмо право и 
дълг. Програмната насока 
идейко-полипичесната 
и марнсическото образование 
в ЮНА

етическата Юго-
своите

младото поколение 
се запознават с

вИЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
----—-------- петък

Урежда редакционна

насър
чават и организират общес 
тве-ните изследвания, публици 

е дей
да събират и органи

зират 'Върху тези задачи твор
ците маркоисти. Една от зада 
чите ма маркоичеоките центро 
ве е да насърчават и оказват 
помой1 в създаването на реги 
онални и общински марнои- 

центрове /и центрове 
към трудовите организации.

Големи

работа
ми-

институционални об 
маркоическо образо

вание и идейно-издигане са 
политическите школи на Съю
за ма комунистите в републи 
ните и областите, регионални
те, общиноките и

етичната и издателсната 
ност и

се ооновава върху 
на марнсмчес- 
и идейно-поли

лици ма единни основи 
ко образование 
тическо издигане в СЮК и е 
в съзвучие с отделните зада 
чи на комунистите в ЮНА.

Върху едни и същи идей
ни 'основи и с еднакви цели 
и задачи и със същите цели и 
задачи беше организирана иде 
олопичеока в поделенията по 
териториална отбрана и оста 
палите съставни части по все 
народна -отбрана и обществе- 

самозащита.
В осъществяването 

'програмата по марнсичесно 
образование има известни ела 
оости. Една от тях е недоста 
тъмната застъпеност в програ
мата на ония съдържания, 
пряко влияещи върху форми
рането на съзнанието на чле- 

. ковете на СК 
в ооновните

и другаря Ти 
^ история.кУ$>Г*млчев

друпите
школи, канвито са младежки
те и школите ма самоуправле
нието. |Най-чести облици 
масово идейно-политическо из 
дигане са семинарите за 
приети членове в Съюза 
комунистите, за секретари на 
'Първичните

Отделно значение не само 
за СЮК. но за марксизма и 
социализма изцяло има изуча 
ването и научното обобщава 
не ма приноса на другаря Ти 
то и друпите видни югослав- 
оки 'марксисти за оригинално
то приложение и по-нататъш 

.но развитие на марноичесната 
теоретична мисъл и ооциалис 
тичеона практика. То 
лява

г—— и отговорен 
родантор

СТОЯН СТАННОВ
’ ----------- редактор
БОГДАН НИНОЛОВ

чески
на

организатори 
марксичеоно издигане са и 
марноическите трибуни, рабо
тническите и

ново на
на

46-454, Реданция 52-751
Гаяшоаа абнтпт 60, организации

за членове ма делегации- 
самоуправителния работ

ни ч есни кон трол, юл ед 
злични семинари за 
ми, културни, здравни работни 
ци и тн.

Марноическите

народните 
'вероитети, културните 
домовете ма ЮНА 
'институции.

на уни- 
д омове, 

и подобни
СК, ма

2.те и на
представ 

'неизчерпаем .източник 
на знание, творческо вдъхно- 

и принос вен!ие и ръноводство за идей 
'ИДеолопичеоно-политичес- на масона при все по-сложни1 

те оаЗ.ГаНе На номУ«ис™- ^ условия «а борба ?а соои
те, работническата класа мла «лизъм. к 0411
дежта и всички трудещи се м|п_. 
и праждани има интензивена га ИДеино-политаческото изди- 
идейнонполитичесна, пубдицис еГ 'Г"’™30* нъм разви™- 
тична и научночизследовател- «иглите3 °ъзнакиет° на ному- 

а работа по -повод чествува ое, ч<1 отбрана?^4™ ^рудеЩм. че отораната и защитата

това ра 
просвет- Огромно 

тателмо 
към

62500-603-9525
— Ниш 
«■г» Карал-

насърчение, възпи 
значение

центрове по
републиките и областите 
Центърът за обществени 
ледвания към
ството ма ЦК на СЮК разви
ват много широка дейност, 
обхващаща програмиране, пря

От. 1Цши 
М В - Аа*

И
изс

Председател- и работниците
организации на 

одружения труд за разполага
нето с разширеното възнроиз 
водство и ,с общественото ре 
шаване. Особено трудещите

Щ м •
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В ОБЩИНИТЕ НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНИЗ ОТЧЕТА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД

животновъдствот о
БАВНО СЕ РАЗВИВАПЕРИОД НА КРУПНИ РЕЗУЛТАТИ

На 14 юни в Димитровград 
се състоя отчетно-изборно за 
седание на Скупщината на 
Общинската

Повече от половината средства обезпечени през послед 
ните години за развитието на този отрасъл са останали не 

използвани

'са бройни 'инициативи за сдру 
жаване на труда и средства в 
стопанството на доходни нача
ла. В областта на създаване 
'и разпределение на дохода и 
разпределение на средствата 
за лични доходи са направени 
значителни крачни към цяло 
стно и последователно разпре 
деление въз основа резулта
тите на труда.

Воички тези дейности в Ди 
митровградска община са се 
отразили върху увеличението 
на производството в трудови 
те организации, което особе 
но бе изразено през минала
та година. Тези резултати са 
осъществени с г.о-нол ям а про 
изводителност на труда, ико 
номии и тж. Като резултат на 
последователно провеждане на 
средноорочния развоен план 
на общината значително е уве 
личена инвестиционната актив 
ност. Почти няма трудова ор 
ганизация в общината, която 
Не изгражда нови, или прави 
■реконструкция на съществува 
щите мощности.

Естествено, че всичко това 
е оказвало и оказва влияние 
на подобрение материалното 
и социално положение на тру 
дещите се хора и граждани 
те. А увеличение на битовото 
равнище на трудещите се е 
принос на задачите, изпълня 
вани в изминалия период.

организация на 
Съюза на синдикатите. .Меж 
ду другите 
седанието се прие и отчета за 
работа на Общиноката 
зация и

В Южноморавски регион, Изхождайки от това поло- 
който е 'предимно селскосто- жение Съветът по селскосто
пански, перспективно животно папска дейност в Регионална 
въдството трябва да бъде та стопанска камара «в Леско 
най-важния отрасъл в съвкуп- вац е предложила редица ме 
ното развитие на тази област. роприятия. които да интензи-

вират развитието на този от 
Досегашните обаче резулта- расъл, 

ти в развитието на животно
въдството не задоволяват. Ед
на от причините е, че създа
дените възможности за по-ин 
тензивно развитие на този от 
расъл не са достатъчно полз 
вани. От средствата на ,,3еле 
ния план” през изтеклите че 
тири години са били обезпе 
чени към 30 милиона динара, 
а са използвани само 15 на 
сто от тези средства. Също 
така от обезпечените 46 мили 
она динара в регионалния 
фонд за развитие на животно 
'Въдството са използувани са
мо 28 милиона динара.

материали на за

органи 
Общинския оинди- 

период откален съвет, за г 
1974 — 1978 година.

Във воички тези дейности 
общинок ата о р га низа ци я 
'Съюза на синдикатите е била 
цялостно ангажирана, изпълня 
вайни по този начин с успех 
ролята си.

Във фокуса на интереоова 
нието на оиндикалната органи 
зация в изминалия четиригоди 
шен период, както е изтъкна 
то з отчета, е било развитието 
на самоулра витални те отноше 
ния и делегатската система, 
въз оонова Конституцията и 
Закона за одружения труд. То 
зи период се характеризира с 
оживена дейност: делегатска
та оистема заживява в оран 
тика, направени са първите 
крачки в системата на свобод 
ната размяна на труда меж 
ду работниците от материал- 

’ ното производство и работни 
ците от областта на обществе 
ните дейности. Раздвижени

на

От предложените мероприя 
тия. които коренно да менят 
сегашното 'положение в разви 
тието на животновъдството, 
на й-гол ям о значение има съз 
даването на мин и-ферми в об 
ществения и частния сектор. 
Именно те трябва да бъдат 
главни организатори и носите 
ли по развитието на този от 
расъл. Също така важно е 
предложението до 1985 годи
на изцяло да се подобри ра 
совият състав на добитъка, а 
общият брой на рогатия до
битък да се увеличи от 142 
на 164 хиляди.

А. Д-

Успехи на 

пожарникарите
На 12 юни в Сурдулица се 

състоя изборна скупщина на 
доброволното' 
дружество. Учреден е нов уп 
равителен отбор, за председа 
тел е избран Драган Станко
'ВИЧ,

секретар Иван Ристич също ра 
ботник в СУП.

протизпожарно

С оглед на факта, че поч 
ти целият животновъден фонд 
в Южноморавския регион 

собственост, то

АКЦИЯТА ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА 
В КУМРОВЕЦ

работник в СУП, а за

Езерото 

в Г. Лисина 

е пълно

е
сечастна

предлага максимално да 
ускори процесът на сдружа
ването на частните производи 
тели въз основа на доходни 
отношения и взаимен интерес. 
За сега в областта на сдру
жаването на производителите 
постигнати са

Планът ще се преизпълни се

В отчета, който изнесе Све 
та Попович номандир на дру 
жеството бе казано, че са по 
стигнати забележителни резул 
тати в защитата ,на обществе 
ното и частно имущество. Ме 
жду другото миналата година 
со потуши и 21 горски и ^дру
ги пожари. В тези акции са 
участвували 353 пожарникари 
които са дали 1708 часове. Чле 
новете на дружеството са по 
стигнали значителни успехи на 
всички състезания с регионал 
но, републиканско и 
значение. То е едно от най- 
активните в региона. Бяха при 
ети бъдещите 
то особено място се дава на 
превантивата в тази област и 
омасовяването на дружество-

Акцията за изграждане на 
политическата школа на СЮК 
„Йосип Броз Тито” 'в Кумро- 
вец намери широк отклик >ме 
жду комунистите в Димитров 
градска община. Само за де 
сет дни от започване на акция 
та в нея са записани над 1000 
членове на Съюза на комуни 
стите 'в общината, или пове 
че от 80 на сто. Записаната 
сума възлиза над 700 хиляди

динара.
За отбелязване е, че Ровен 

членовете на. СК в акцията 
се включват и останалите гра 
■ждани и над 100 души вече 
са внесли определени суми.

Общо убеждение е, че ак 
цията ще се проведе с голям 
успех и ще бъдат значително 
повече средства от запланува 
ното.

само начални 
резултати, от които тези 
животновъдството са най-сла-

За по малко от един месец 
водите на Лиоинска и Божич- 
ка река напълниха новопостро 
еното акумулационно езеро в 
Горна Лисина, чиято вмести
мост е 10 милиона кубичес
ки метра.

Наскоро ще почнат да дей 
ствуват помпите, които 
прехвърлят водите във Власин 
ско езеро.

Според това единствено те

в

би.

Наскоро в региона трябва
да се оформи така нареча-
делова общност, която зана
пред1 непосредствено ще се 

ше грижи за реализация на про
грамите по развитие на сел
ското стопанство, а по-специ
ално на животновъдството.

хническо решение в нашата > Всъщност, тази организация
страна, мощните помпи ще ще бъде място нъдето живот 
изхвърлят 'водата на височина новъдите производители съв
от 383 метра, която след то местно с останалите компе-
ва чрез тунели и канали в тентни органи и организации
дължина от 18 километра ще се договарят за реализа-
•ще се влива във Власинсно ция на утвърдените програми,
езеро.

А.

ДОЛНА ЛИСИНА

ПРИКЛЮЧВА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА СЪЮЗНО

За електрифкжация на овоНаскоро повече от 100 дома 
Долна Лисикинства в село 

на, Босилеградска община, ще 
електрически ток. Ра

ите домове долнолисинчани са 
дали по 10 хиляди динара (вся 
ко домакинство) и общо пове 
че от 2 хиляди трудодни за 
прокарване на нисноразпреде 
лителната мрежа.

задачи, в кои
получат
ботата е все още е в разгар. 
Сега се опъват жиците и то
ва е последния етап от тази 
важна комунална анция- В. В. В. В.В. В. то.

на комунистите за обществени 
те процеси, които представля 
ват обективна основа за пъл
но национално равноправие, 
въз основа на което да дей 
ствуват като съзнателен иде 
ен фактор на нашето обще
ствено развитие и да се бо 
рят за премахване на всичко, 
което нарушава националното 
равноправие. В този смисъл 
отделно значение има идейно- 
политическото разясняване вли 
яниет.о на самоуправително 
сдружения труд върху по-ната 
тъшното развитие на равно
правието между нашите наро 
ди и народности и в върху тази 
основа, върху по-нататъшното 
изграждане на нашия федера 
лизъм. единство и единение: 

— получаването на нови зна 
за процесите и противо- 

разлики

вот и развитие. Марксичесна 
та критика, марксическото обра 
зование и идейно-политическо 
издигане са предпоставка 
всекидневна политическа рабо 
та на комунистите.

От голямо значение е ин 
дивидуалната и колективна по 

работа на кому.ни-

аргументираност, като и за
стъпването за принципно 
творческо научно разискване 
по важни обществени въпроси 
е твърде важна задача.

ведомяване на прогресивната 
общественост, марксистите и

се на село не са достатъчно 
обхванати с марксическо об 
разование, специално с ония 
видове на политическо изди
гане, насърчаващи социалисти 
ческото сдружаване и разви
тие на самоулравителните со
циалистически отношения из 
село.

С премахването на тези ела 
бости трябва да укрепва 
дготовката и идейно-политиче
ското единство на членовете 
на Съюза на комунистите и 
по-ефикасно да се върши про 
тивопоставяне на лроникване- 

антисамоуправително 
съзнание и поведение.

и
другите мислители със социа 
листическа насока и борците 
за социализъм в света. Нау
чните събрания и другите об 
лици на свободен демократи
чен диалог са подходящи за 
изпълнение на тази задача. 
За развитието на нашата теория 
и праитика от изключително 
значение с критическото ана 
лизиране и обобщаване на о 
пита и резултатите, до които 
се стига в съвременния мари 
сизъм и социализъм в овета. 
Бил атерал ните 
литически контакти със соци 
алистическите и другите про 

партии и движения 
научните събрания.

за

Необходимо е повече 
се афирмира живата и пием е 
ната реч, силата на прякото 
влияние на аргументите, рево 
л ю ци он н ат а по:сл ед ов ател н ос т 
в идеологическите и политиче 
оките конфронтации и образът 

като важна 
идей*

политическия и морал-

да

литичесна 
стите и индивидуалното идео 
логическо образование и въз 
питание. Този вид изгражданело
на членовете има отделно зна 
чени е за идейно-политическо
то издигане и образование на 
воички кадри в Съюза на но 
мунистите и на трудещите се 
изобщо.

Марноическото образование 
и идейно-политическо издига- 
в Съюза на комунистите, сле 
дователно, трябва да доприна 
ся за:

на комуниста, 
съставна
ния,
ния авторитет на комуниста, 
на първичните организации и 
р-ьководствата на ОН в 
ите трудови и " . 
среди.

начаст

и другите по
то на , свои 

обществени
Необходимо е по-нататък в 

Съюза на комунистите да_ се 
развива теоретичната | 
за неговата роля и система на 
социалистическа
тел на демокрация- 
най-п рог,ресивни и практичес
ки решения трябва по бързо 
и по-ефикасно да се «вграждат 
в образователните програми и 
в конкретниата политическа ак 
ция. Също така. теоретичната 
разработка и разясняване на 
отношения в сдружения труд 
и политическата система тряб 
ва да бъдат съставна част на 

марксическото образование 
на СН и неговата всекидневна 
политическа ангажираност.

гресивни 
в света, 
трибуните, публикациите и пре 
веждането на 
на видни «марксисти е важен 
принос в тази насока.

Десетия конгрес ос 
новно са потиснати тенденции 
те. които под фирмата на 
маркоическа критика деструк- 
тивно се отнасяха към оонов 
ите :на обществените придо
бивки и стойности 
лизма и социалистическото са 
моуправление и опитите за ре 
афирмация на гражданските и 
технобюрок ра тикни отне ш е ни я 
и стойности. Носителите на та 
нива тенденции днес търсят 
прикрити пътища и облици за 
своя изява. С издигането на 
собственото теоретично равни 

по-здравото овързваме

Следработа ния
речията и идейните 
в съвременното международно 
работническото и комунистичес 
ко движение в света:

— по-пълното разбиране на 
кла^^ви^ и и-торпчоснага съш 
мост
та на иеобвъРзаност,

идейно -политическо 
противопоставяне на опитите 
за намаляване и подценяване 
необвързаността 
родните отношения:

—1разби'рането и съзнателното 
приемане на концепцията на 
всенародна отбрана и обще
ствена самозащита;

— укрепването на идейна 
та и политическата 
ност на ОК в 
на всички задачи.

произведения
' — постоянно теоретично ос 

смислдне на «практическата ак 
ция на «Съюза на комунистите, 
единството на СК, идейно-по 
литичеоната диференциация и 
обединяването на всички про 
гресивни сили .в обществото:

— първичната организация 
на СК в основната организа
ция на одружения труд, в са 
моуправителна трудова органи 
зация и в местната общност, 
военно поделение, още пове 

нато ос

самоуправи- 
Неговите

Равнището на марксическото 
образование и идейно-лолити- 

издигане трябва да се 
издига и с развитието на тео 
ретичната и 
работа в Съюза на комунисти
те и в обществото. По такъв
начин трябва да ов надделява 
формализма, 
оухопарността и марксическо 
то образование да се превръ 
ща в съставна част на идейна 
Та борба и на политическат® Ра 
бота.

В тази насока трябва да се 
мас-ьрчава и развива и маркои 

обществена критмна. 
юсночзаност и

на социа
ческо •на щ-лите на политика 

на съзнаизследователска
телно

в междуна-вербализма и

че да се афирмира
носител на идейно-полище и

с обществената практика мар- 
наичеоката 
членовете на ОК за критичо 
ска изява на новото и отрича 
не на реакционното и консер 
'вати1вното в обществения

новеи
тичеоио издигане и мармоиче- 
ско образование на комунистиЗа теоретичните и практич 

борбата за 
самоуправле 

които стига Оъюзът

критика подготвя
ни резултати на 
социалистическо 
ние до
на комунистите е необходимо 
по-редовко и гю-адекватно ос-

отговор- 
изпълнениетоте:

— изграждането на сьзнани 
на Съюзаото на членоветечесната 

Нейната науч!на
жи
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ВЕНКО ДИМИТРОВ, СЕКРЕТАР НА ОК НА СНС В ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 

МЕЖДУ ДВАТА КОНГРЕСА
Най-същественото-осъщвстяване 

на конгресните задачи
ласти ^конституционното рав
ноправие на българската на
родност 'И в Босил©градска об 
шина. С помощта на остана 
ли те .народи >и
тук успешно се преодоляват 
материалните проблеми във 
еоички области и се разкри
ват нови и добри перспекти
ви за .икономически възход. 
Благодарение на тази последо 
вателност в осъществяването 
на.пълното национално равно
правие,- Босилепрадска общи
на .продължава да отчита тра 
диционно успешни резултати 
в областта на учебното дело, 
а напоследък в детоката за
щита, здравното дело и 
други области.

Въпреки че все още се чи 
сли към икономически изостп 
калите краища, през изтекли 
те четири години Босилеград- . 
ска община е .направила .важ
на крачна в общественогино- 
номическото и социалното си

бе ов7,зможено делегатите да 
разискват на роден език, ио 

на ос-уцествя 
ване политиката на национал 
на равмоправност.

кактои .кадрово изграждане, 
и в съвкупното .материално и 
сУбшествено развитие в Репу 
бл ината.

На VIII .конгрес на СКС е 
присъствувал и Венко Димит
ров, секретар на ОН на СНС 
.в Димитровград, .който като 

на ЦК на СКС е имал 
статус на делегат. Говорейки 
за .впечатленията от конгреса 
Димитров каза:

ето е изразнародности

член Конгресът .потвърди всички 
резултати (Тошионашия делегат 

Марков), който взе участие в 
дискусията говори на свой ро 

български език, което

Иразвитие.
Единадесетия конгрес 

СЮК тя посреща с редица 
комунално-

тези осъществени 
и положително оцени с-ьвнуп 
пата дейност .на СК в измина 
■тя период. Той всъщност бе 

обърнат

на

нови стопански и 
битови обекти, някои от кои
то са завършени, а изгражда 
нето на другите е в

ден
делегатите приеха тв/>рде сър 
дечно.

— Оомия конгрес на СКС 
който нъм 

на СК
повече

.по-нататъшните задачи 
и имаше п-ьрвенствено дело
ви характер, което се манифе 
стира и усилията на всички 
участници на Конгреса да ока
жат принос в утвърждаване на 

задачи и насо 
виж

ше.конгрес, нае трети 
С7>1м присъствувал (като деле 
пат на IX .конгрес на СЮК и 
като гост на VII 
СКС). Напомням това, (понеже 
ми дава възможност да напра 
ким
и досегашните конгреси,
.които присъствувах.

пълен
За мен и за всички остана 

ли членове 
най-съществено СК да се мо 
билизира върху осъществява
не на задачите, 
от Конгреса. Затова ще бъде 
необходимо организациите 
ръководствата на СК да пре 
разгледат плановете и програ 
ми за работа и да се обезпе 
чи широка дейност на всички 
комунисти за цялостно и по

разгар.
БосилеграДсна община се

га е по-богата с дървообра
ботващ цех, нов хотел, култу 
рен дом; с асфалтни пътища 
и нови училищни сгради. В 
много села са прокарани сто 
тици километри водопроводи, 
построени .пътища мостове... 
Въведено е десетгодишно па
рично самооблагане за елек
трификация на селата, която 
ще приключи .най-късно до 
1985 година. Изобщо в кому
нално-битовото строителство, 
което непосредствено действу 
ва върху повишение на жиз
неното равнище на трудещи
те се и гражданите, са осъ
ществени добри резултати. 
Те не могат да се премерват 
само с километри, вложени 
средства и труд. По-важното 
е, че ускоряват нишките на 
живота и менят бита на жи
телите и в .най-отдалечените 
села .в общината.

В стопанската дейност е 
дошло до стабилизация на 
икономическите отношения, 
а Закона за сдружения труд 
е открил големи .възможности 
за създаване на нови доходи 
и самоуправителни отношения- 
Практическото действувай е 
на този исторически документ, 
навестен на Десетия конгрес 
на СЮК. вече се чувствува 
във всички пори на обществе 
но-икономическия живот в 
Босилепрадска община, а глав 
ните му резултати тъкмо пред 
стоят.

В осъществяването на зее 
народната отбрана, обществе
ната самозащита и сигурност, 
Босилепрадска община бележи 
все по-добри резултати.

Непрекъснато се развива и 
задълбочава във всички об

конгрес на на СК сега е

сравнение на .сегашнияв определенипо-нататъшните 
ми .в дейността. Това се 
да и от броя на разискващи- 
те, с оглед че в четири кон- 

номиоии около 400 де 
на Конгре 

са .взеха участие или п/>и при 
ложиха своите дискусии.

на
В. В. и

Основно, което бих изтък
нал о, че VIII конгрес бе про 
воден в стабилно политическо 
и икономическо положение в 
Републиката, след период от 
четири години след VII кон
грес на СКС, в който са осъ 
ществени 
Преди всичко, в самата орга 
низация на СКС, конкретно в 
областта на организационното

греони 
легата и участнициБОСИЛЕГРАД

Съборът на
чеСъщо така характерно,

.на Конгреса, нанто и във вси 
.досегашни акции на СКС, 

бе изказано пълно идейно е- 
динство. В това направление

следователно изпълняване на 
конгресните задачи, каза Вен 
ко Димитров.

крупни резултати.
чки

на 18 юни А. Д.

Въз основа на догово
ра на смесена югослав 
ско-българска комисия, 
традиционният граничен 
събор на 
„Славче” —
Бооилеград. 
веде на 18 юни 
дина.

За посетителите и от 
двете страни границата 
ще бъде открита в 6 
часа сутринтта до 17 
.вечерта. На събора ще 
бъде организирана про
дажба на хранителни 
стоки,питиета, сувенири 
и други стоки.

На голямата съборян 
ска естрада в продълже 
ние от няколко часа са
модейни културно-худо
жествени колективи от 
Лесковац, Кюстендил, 
Перник и други градове 
от двете страни ще 
изпълнят богата и -раз
нообразна култури о-худо 
жествена програма. В. В.

БАБУШНИЦА: ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ

Синдинатите - мощен фантор в 

претворяването на дело 

на Занона на сдружения труд

местността 
недалеч от 
ще се про 

тази го

мери на недоходн поведение, 
а правилниците за разпредели 
ние не се прилагат Цялостно

Синдикалните
трябва да съдействуват за 
още по-високо производител
ност на труда при постоянно 
намаляване себестойността на 
продукцията, 
по-пълна производствена и тру 
дова дисциплина.

В работата на общинската 
синдикална 
ствуваха и НОВИЦА ФИЛИПО 
ВИЧ, член на Председателство 
то на Съюза на синдикатите 
в Югославия, СЛОБОДАН АН 
ЖДЖЕЛКОВИЧ, представя

на Междуобщинския съ
вет на синдикатите в Ниш, 
НОВКО ГЪРГОВ и ПАВЕЛ ТО
ДОРОВ от Димитровград, пред 
ставители на Общинската скуп 
щина. обществено-политиче
ските организации в Бабушни 
шка и др. гости.

От събранието бе изпратено 
привествено писмо до др. Ти 
то, което прочете Малина Мин 
чич.

— Изборите в синдикалните организации се 
провеждат в твърде благоприятен политически климат. 
Провеждаме ги в годината на Оомия конгрес на СКС 
и Единадесетия нонгрес на СЮК, както и провеждане
то на избори за делегации в обществено-политически
те и самоуправителните общности.

Това нещо допринесе тази активност да бъде 
на високо равнище, така между другото охарактеризи
ра изборната дейност в Съю3а на синдинатите в Ба- 
бушнишка община ДЖОРДЖЕ СИМИЧ, 
на Общинския синдинален съвет.

организации

внедряване напредседател

Щ В периода от април на 1975 
до май 1978 година, накто под 
черта Симич, в Бабушнишка 
община оиндикатите са посве 
тили голямо внимание на раз 
.витието на самоуправлението, 
в прилагането в живота на За
нона за сдружения труд и др. 
въпроои, утвърдени с Консти 
туцията и Закона за сдруже 
ния труд и са допринасяли за 
по-нататъшното укрепване и 
развитие .на самоуправителния 
социализъм у нас.

146 милиона динара, 
цес на реализация 
156 милиона динара.

В този период са изградени 
важни стопански обекти: цех 
на заводите „Тигър” за произ 
водство на автомобилни гуми, 
разширяване и модернизиране 
на химическата промишленост 
„Лужница”, разширяване и ре 
нонструнция на „Текстилколор',’ 
нанто и нова фабрика нъм ме
тапообработващото
тие „Бапнан” | 
нинци.

а в .про 
са към конференция уча>

т*

ЗАБРАВЕН ДОГОВОР тел

ХУБАВО нещо е ногато хората се договарят. Но 
още по-хубаво, ако си отстояват на думата. Вярно е, 
че болшинството договори се изпълняват. Но за жалост, 
има и обратни случаи. Те са и повод да пишем следните 
редове. предприя 

във Велико Бо-Именно, миналата година, при започването на стро 
ежа на пътя Суиово-Ранита, представители на Пиротсна 
Димитровградска и Бабушнишка община се договориха 
за взаимно участие в построяването на висящ мост на 
р. Ерма при Погановски манастир.

Договорът беше следният: всяка от посочените 
общини да помогне парично (сумата не е глояма, нъм 
30 хиляди динара) за да се набавят въжета за моста. В 
акцията взе участие и Заводът за защита на историче
ски и културни паметници от Ниш.

Засега, година и половина след договора, само 
Заводът е изпълнил думата си. Обезпечил е дъски за 
пода на моста, Пиротсна община частично 
договора, като е набавила няколко десетки метра въже, 
което още не е закарано на Погановски манастир а 
Димитровград и Бабушница още не са изпълнили даде
ната дума.

Изборите в оиндиналните ор 
ганизации се проведоха в пе 
.Риод на интензивна борба за 
провеждане на дело на Зако 
на за сдружения труд: норма 
тивно преустройство, самоу- 
правително сдружаване на 
труд и оредства, на 
за доминантна 
(работническата 
създава и разполага 
дадения доход.

През изтенлия 
бушница период в Ба 

детскае построена
градина и интернати нъм осно 
вните училища в Стрелъц, „ 
Любераджа, а строят се уче 
ничесни столове във Велинп 
Бонинци и -Пюбераджа.

борба 
роля на 

класа, която 
със съз

За председател на Общин
ския съвет на синдикатите' бе 
преизбран Джордже Оимич за 
зам.

В доклада за почнататъшна 
та дейност на синдикатите бе

Специално, във фокуса на дима6още° по-гол егм^ 6 необхо 
вниманието на оиндикалнитр занян-т^? „П° Г0Л5ГМа активност 
организации 6еше°Г™з1 ~ * 3"РеТВОряване™ 
'Възнаграждаваме според ,ре НИя 3 ‘на °ДРУже-
зултагите от труда. «анго "и ЗВЩ0та постигнати
внедряване на делегатената си 46

напред към 
МУ, все ощ© не

Все още има трудови орга 
низации, ноито «е са се преу 
строили напълно 
шванията на Занона,

председател Чедомире зачитала
Стамен кович, а за секретар 
Малина Минчин, зъботехник 
Здравния дом.

вв

Като делегат, искам да им напомня, защото тези 
дни ногато Погановски манастир беше обявен за „сво
боден за посетителите трябваше да бъде готов и 
женият мост. Но не е нъсно това задължение да се про 
веде в дело и сега, защото танъв мост за Погановсни 
манастир е крайно необходим.

За делегат на Шестия кон 
фес на Съюза 
те в Сърбия бе избран ДЖОР 
ДЖЕ СИМИЧ,

на оиндикати-въ-
стема. крачка

осъществяването а за делегат 
*на Осмия конгрес на Съюза 
1На оиндинатите 
— ПЕТЪР ЙОНЧИЧ

През изтеклия г 
Бабушнишна община 
пнати

период — в задоволяват.
са пости 

крупни резултати. От 
1976 до 1978 година

Югославияв
_ . директор

«а ООСТ „Лисца" в Бабушни-например 
са реализирани ин1весттиции от според изи ца-

има при
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АЛЕКСИ ПЕШЕВ. ДЕЛЕГАТ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА НА XI КОНГРЕС НА СЮК

ГОНЕ ГРИГОРОВ, ДЕЛЕГАТ НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ НОНГРЕС НА СЮК

БЕЗСПОРНИ РЕЗУЛТАТИ И 

НОВИ ЗАДАЧИ
„БОРБА ЗА ПО-НАТАТЪШНО 

РАЗВИТНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ“

ЗАЦИИ В МЕСТНИТЕ И ОСНОНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСДРУЖЕН ТРУД

Безкрайно съм щастлив, че на XI конгрес на
представямСъюза на югославските комунисти ще 

Димитровградска община.. Това е голяма чест, но 
и признание за всички работници в общината. Безспор
но и най-значително събитие в досегашния ми живот.

нататък даВ периода 
конгреса, 
ската си дейност, Съюзът на 
комунистите в- Бооилеградска 
община, е изграждал и укреп 
аал идейното си и акционно 
единство. О.масовявал

между двата 
в идейночполитиче

За изпълняване ,на сложните 
и отговорни задачи, в редове 
те на СК в общината между 
двата конгреса е извършено 
необходимото преустройство. 
Вместо 7 местни организации 
на СК са оформени 49 първи 
чни партийни организации и 
то почти във всички местни 
общности, основни и трудови 
организации. Броят на члено 
вете на СК е нарастнал от 
614 на 920.

в разрешаването на общества 
но-икономичвсните и политиче 
ски проблеми, в изграждането 
на непосредствени самоуправи 
телни
и трудови организации
тъкна Григоров

А воичко това е голямо задължение и 
оправдаваме даденото ни доверие’...

Обществено-политическия 
съвет на Общинската окупщи 
на, член на Междуобщинската 
конференция на СКС в Ниш 
в комиоиите (на ОК на СКС в 
Димитровград, а бил е и на 
много длъжности в Съюза на 

Социалистиче-

отношения в основните С тези думи започна разго 
ворът ми с Алекои Пешев, кой 
то е делегат на XI конгрес на 
СЮК, избран между 1300 чле 
нове на СК о.т в Димитровград 
ока община.

Роден преди 50 години в се 
ло Мъзгош Пешев като шестна 
десетгодишен юноша напуска 
родното си село и в Димитров 
град започва да учи дърводел 
ски занаят. За три години на 
учил най-основното, при час
тен майстор, а вече 1948 годи 
на минава в първото държав 
он предприятие, в общината, 
новооткрита дърводелска рабо 
тилница, днешната мебелна фа 
брина „Васил Иванов Циле". 
Заедно с фабриката расте и 
Пешев. За тези тридесет годи 
ни той е свидетел на нейно 
то изграждане, на всички про 
/изводствени успехи, на разви 
тието на самоуправлението в 
нея. Добър работник Пешев 
е винаги бил в другарски от 
ношения с останалите работ 
ници, а това е и-днес като 
бригадир в цеха за финална 
обработка.

в
из-

се с
нови членове от редовете на 
работниците и 
производители и 
своя авторитет и влияние 
всред трудвщитесе и граж
даните.

земеделските
повишавал

Съдържанието на работата 
на някои от партийните орга 
низации не е на нужното рав 
нище, за да осъществяват 
ефикасно обществената ои ро 
ля и задачи в средите, в «о 
ито действуват. За тази цел 
е нужно по-широко образова 
ние, ноето да даде възмож
ност комунистите успешно да 
осъществяват програмите си.

синдикатите, 
ския съюз и т. н. Затова и но 
гато говорим за XI конгрес, 
на СЮК, в чиято работа ще 
вземе (участие, Пешев казва:

— От Единадесетия конгрес 
очаквам да потвърди и суми
ра постигнатите досега резул 
тати. Но също така очаквам 
да се приемат решения, кои 
то от нас ще изискват още 
по-голяма отговорност и по-го 
леми уоилия за нови трудови 
победи. Това е борба, непре
късната борба за по-нататъшно 
то развитие на самоуправител 
ните социалистически отноше 
ния в нашата страна, борба 
за по-голямо производство, за 
по-голямо производство, 
по-светло бъдеще на работни 
ческата класа и трудещия се 
народ в цялата ни страна. А 
аз вярвам, казва Пешев, че 
такова единство на нашите на 
роди и народности няма в це 
ли'я свят. Сплотени в братска 
та общност, водени от СЮК 
и другаря Тито, ще успеем, 
както и винаги досега, да раз 
решим воички проблеми и гор 
до да вървим в бъдещето...

Ако имам възможност да

Според думите на ГОНЕ ГРИ 
ГОРОВ, секретар на Общин
ския комитет на СКС в Боси 
леград и делегат на Едина
десетия конгрес на СЮК, в 
тази дейност СК в общината 
се е и сам преустройвал изна 
миражни по-съдър ж ат елн и ме 
тоди за своето идейно-полити 
ческо действуване и с^юрми 
за съответна подготовка на 
членовете ои.

— Ив нашата община Съю 
зът на комунистите е двига 
тел на всички положителни 
дейности в сдружения труд, 
в. самоуправителните общно 
сти на интересите, местните 
общности, делегациите. С ед 
на дума, навсякъде нъдето се 
твори и живее. Съгласно ро
лята си, първичните партийни 
организации стават носители 
на процеса за изграждане и 
развитие на нови отношения 
в. сдружения труд 
Григоров.

Идейната работа и маркси 
образование трябвасткото

да бъдат постоянна задача на 
воички партийни организации 
в общината. Между другото, 
това е 'необходимо «и за пра 
вилно тълкуване и разгранича 
ване на отрицателните явле- 

По такъвния и тенденции, 
начин дейността ма комунисти 
те ще се осъществява чрез 
авторитета на факти, конкрет 
но отнасяне и действуваме в 

органи и 
Обаче

за

самоуправителните 
делегатсната система, 
за уопешно действуване на та 
зи система е необходимо пря 
но ангажиране ма номунисти 
те в делегациите и делегатски 
те скупщини.

Гоне Григоров

— С това преустройство са 
създадени условия за съдър
жателна и конкретна 
на комунистите, за по-голяма 
дейност и непосредствено ан 
гажиране на всички комунисти

назва

работа ОБЩЕСТВЕНО - ИНОНОМИЧЕ- 
СКИТЕ ВЪПРОСИ НА ПРЕДЕН 
ПЛАН

ВЪВ. ВСЯКА МЕСТНА ОБЩНО 
СТ — ПАРТИЙНА ОРГАНИЗА
ЦИЯ ______________________ говоря на конгреса, подчерта 

Пешев, разисквал бих за при 
лагането ма самоуправлението 
на практика, а въз основа на 
досегашния опит в трудовата 
организация- Тази тема ми е 
най-близка, като на човек и 
непосредствен производител.

двата конгреса— Между 
СК в нашата община е пола 

за по-уснорено раПРЕД ДЕНЯ НА ЦИВИЛНАТА ЗАЩИТА гал усилия 
зрешаване на обществено-ино 

В тазиЦивилната защита—голяма и 

организирана сала
номичесните въпроси, 
област са постигнати видни ре 

Обезпечават се всезултати. 
по-значителни 
здравното дело, 
и детска защита, образование 

нултурата. Това нещо по 
- дей-
проблеми 

област

средства за 
социалната Също бих говорил за поло 

жението на предприятията за 
обработване на дърво и произ 
водство на мебели. Смятам че 
е крайно време за предприе 
мане на конкретни мерки 
подобрение на положението в 
тази област, понеже не само 
при нас, но и при останалите 
сродни предприятия в региона

л ^ _____ положението не е
В Съюза на комунистите е д3 лично СМятам, че трябва 

приет 1952 година. През тези, се ПредПриемат конкретни
26 години, покрай резултатите мерКИ за свързването на сро
на работното място за ко дните предприятия в региона, 
ето е получил Орден на тру но и по-широко, сцелзаосъще
да от президента на Републи- ствяване на по-добри произ

водствени резултати, по-добър 
пласмент, с една дума за пла 
ново производство, 
края Пешев.

то и
вишава инвестиционната 
ност и решаване на 
те в извънстопансната 
— каза Григоров.

Димит-вскупщина
приема решение за 

организиране и 
частите на 

вече 1970

таНа 20 юни. за първи път в 
нашата страна ще се ознаме 
нува Деня на цивилната защи 
та. Предвидено е да се про 

заседание 
щаб за ци 

щаб за

ровград 
образуване, 

за задачите на 
цивилна защита; а 
година и решение за органи 
зиране и провеждане на обу 

на жителите, в рамките

за

веде тържествено 
на Общинския 
Първият Общинсии 
на което за осъществените ре 
зултати' в областта на цивилна 

защита ще говори комен 
Общинския щаб —

Аленей ПешевНогато става въпрос ва раз 
гръщане на по-обемна промиш- 

стопанена дейност чрез 
на нови мощности

цветущо.
чения 
на цивилната защита.

За успешно ръководене се 
приема и решение за формира 
не на Общински щаб за ци 
вилна защита. А в период ог 
1968 до 1978 година формира 
ни са ма територията ма общи 
иата и повече части на цивил 

зашита, с общи и елеци 
в които са внл 

2 хиляди граждани 
местните общно 

на сдру

лена

Григоров счита, че досегашна 
та активност ме е била доста 

Охрабрява обаче фан- 
ход подготовките, 

създават обен 
това състояние

та
данта на 
Новио Гъргов.

По повод на този ден 
обърнахме към Новко Гъргов 
да ми осведоми за историята 

осъществените резултати 
областта на цивилната защи

тъмна, 
та, че са в 
чрез иоито се 
тивни условия 
да се преодолява.

се
ката другаря Тито — големи 
са и резултатите, .постигнати 

областта на обществено-по 
литичеоката дейноот. Да 
жем само, че днес е делегат

каза нави за каната,
ални задачи, 
ючени над ' 
в общината,

и организациите
жения труд- 

С тази организирана сила ус 
14 щабове,

А. Д._ Главната ангажираност на 
номунистите а нашата общи
на занапред, преди всичко, ще 
бъде насочена върху по-ната 
тъшната им подготовна за ра 
звитио на обществеио-иноно 
мичесната и политическа 
стема. Всично това има осно 

цел: уснорено стопанско 
развитие на все още икономи 
чесни недостатъчно развита 
та Босилоградсна община 
.изтъкна Григоров.

в
та.

освобождението,— След 
1946/47, па все до 1960 годи 
на, за младежта и гражданство 
то се организираха лекции от 
областта на гтротивсамолет,ната 
защита и първа помощ (ПА3). 
Тези леиции се организираха 
от секретариатите за вътРеш 
ни работи. За първи път но 
мисия за цивилна защита 
общината бе формирана през 
1961 а в трудовите организа 
ции „В. И. Циле" и научуно 
вата промишленост .Лимит 
ровград" през 1962 година. 
Първият Общински, щаб за за 
природни бедствия се формира 
през 1963 година, а за пред 
седател бе избран председа 
телят на ОС — Димитър Ма 

каза Гъргов.

ГОТВИ СЕ ЗАКОН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА ОТ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТАсти

Право на динар за водаси
пешно ръководят 
с над 30 отговорни лица. 
най-отговорно оперативно тяло 

Общинския шаб за цивил 
на зашита, осведоми «и Гъргов, 

Трябва да изтъкнем, че ос 
новните обучения оа принлю
иили твърде успешно и всяка 
иили гвьР_лв0’гаттраг ДОПЪЛ

обучения- За подготов 
частите ма цивилната
обшественонполитиче

от 1969 годи- 
отделила над 1

А
чиято територия се ползват 
води за производство на елек 
тричесна енергия- 

В случая такъв 
с лисиноното 
езеро в Босилеградсна общи
на, чиито |ВОДи за производ- 

електрическа енер-

вна ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ 
ма ОС в Босилеград обсъди 
републ и к ан ок ия н ро ентоз акон 
за утвърждаване и ползване 
на дохода, който е резултат 
ма извънредно изгодни естет 
отвени условия ма основните 
организации 
труд за производство на елек 
трическа енергия-

съвет
е

в е пример 
акумулационно

За тг&и цел Ш® 00 °Ргшиаи 
ра още |По-съД'йРжателна двй 
,ност и търон повишена отго 
ворност от 'ВОИЧКИ членове я 
партийни организации. Без съ 
мнение на една такава Д0и* 

подтик ще дадат 
Единадесетия

година се 
нителни 
ните на 
защита 
ската общност 
ма до сега е 
милион динара.

ство на 
пия ш© ползват водноелектри
ческите централи в Сурдулиш 
на община.

Трябва да се отбележи, че 
инициативата за донасяне на 
такъв закон (за сега го има 
само СР Босна и Херцегови
на) е дадена от Общинската 
скупщина ;в Босилеград още 
преди една година.

сдруженияна

Изпълнител-Членовете на
съвет дадоха пълна под- 

1на този проектозакон и ■ 
за алтернати-

ния
На края подчерта Гъргов, 

мазал че моралът и от 
говорността на хората е^аи0Т&тГ^а= 

обучени^.

крепа
ое определиха 
ва: 50 ма сто от осъш0стве- 

този начин доход да 
за (материално ра 

онези общини, от

мост силен 
решенията от 
момгрес на

нов,
бихот 1964 до 1968 

година се работеше върху под 
гогговиите за ;
През 1968 година ро предлож 

ложежие на Съвепа за на
роим отбрана Общинска

таВ период СЮН. мия ПО 
ое отделя 
з ви ти е ма

масова защита. в.в.
в. в.

А. Д-
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— —ИШИЗЕГ^ авлени
СТОПАНСТВО НА ТРИМЕСЕЧИЕТОДИМИТРОВГРАДСКОТО

ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЯЕГРАДСНАТРИМЕСЕЧНА РАВНОСМЕТНА НА СТОПАНСНИТЕ 
ОБЩИНА ПО-ДОБРО СТОПАНИСВАНЕ, 

НО И НЕОБХОДИМОСТ ОТ 

ПО-ГОЛЯМО АНГАЖИРИЕ
I ПРИ ПОВИШЕН ДОХОД-ЗАГУБА

самоуправителните споразумения, регулиращи разВсе още не се зачитат достатъчно 
пределението на чистия доход Новият начин на отчитано 

на залежите готови и тдогов 
оки стоки оказват влияние вър 
ху обшия растеж на загуби 
те. Налага се основните оп 
ганизации на сдружения труд, 
стопанисвали С7>с загуба, да 
установят конкретните причи
ни, предизвикали това явле 
ние. както и да определят ме 

и срокове за лре 
вт>змогването на загубите.

Обстоятелството, че и зале 
жалите стоки оказват отрица 
тел но въздействие върху ак) 
мулативността на стопанство
то. изисква ло-голямо ангажи
ране за надделяване на неза 
видното положение в тази на 
сока. Положителна е тенден
цията, че са увеличени зале 
жалите суровини, докато по- 
бавно растат залежалите про 
изведения и търговски стоки. 
Също така те по-бавно рас
тат от общия доход, което в 
крайна сметка показва правил 
на насока в стопанисването.

Трябва да прибавим, че ико 
номичността в стопанството на 
раства за 4,76 на сто. За пър 
вите три месеца на изтеклата 
(1977) година за изразходвани 
100 дин. са получени 143,33 ди
нара общ доход, донато през 
първото тримесечие на те
кущата стопанска година са 
получени 150,15 динара.

Положителните процеси в 
общия доход и изразходване 
то на средствата допринасят 
за осъществяване на по-висок 
доход, който в сравнение с 
миналата година бележи уве
личението от 35,3 на сто. Ре 
алното му пък увеличение е 
само 5 на сто, но и това е 
достатъчно, за да се заклю
чи, че стопанските процеси 
през първото тримесечие в 
Димитровградска община по
казват положителни тенден
ции.

1наПЪРВОТО тримесечие 
текущата стопанска 
за димитровградското

може да се отчете като 
период та относително добри 
резултати. Някои показатели 
(общи доход. 'ИКОНОМИЧНОСТ,
осъществен доход, разпреде- 

ч ис тия доход и др ) 
показват положителни тендеи 
ции. За разлика от тях — 
загубите, залежалите стоки и 
пр. героят по голямо ангажи 
рамо на субективния фактор.

'На първо място следва да 
со отчете, че общият доход 
в сравнение със СъШиЯ пери 
од та миналата година беле
жи увеличение от 22 на сто. 
Безспорно 'върху увеличението 
на общия доход оказва 
вестно влияние и новия начин 
на отчитането му според За
кона за утвърждаване и раз 
пределен и е на общия доход 
и дохода в ООСТ.

Втора положителна страна 
разпределението 

доход средствата

година
стопаи’са отделили за лични доходи 

и общо потребление 921 000 ди 
та!ра( повече 1в сравнени© с 
'Възможностите, определени р 
критериите на съответните са 
'моуправителни 
Инак средният 
през първите три месеци в 
стопанските организации о 
възлизал 

Окуражава фактът, че пла 
тожоопособността на 
оките организации в Босиле 
градска община е добра и 

разходи бо

ществения доход на работник 
възлиза на 19 290 динара.

Опоред периодичния баланс, 
дефицит са изказали пет ор
ганизации на сдружен труд в 
размер от 488 хиляди дина
ра. Става въпрос за незначи 
толни дефицити, ноито също 
ствено но могат да предизви 
мат по-сериозни последствия в 
стопаноната дейност на кому 
ната. Най-голям дефицит (304 
хиляди динара) е забележило 
Автотранспортното предприя
тие, а Горската секция, „Из- 
градня". „Слога" и „Услуга' 
имат общо 184 хиляди динара.

Причините за създаденият 
дефицит са в сезонната <не- 
благоприятност за някои сто 
лански дейности (за Автотран 
спортното предприятие 
„Изградил’’). в неизплатената 
в пълен размер реализации и 
в несъответното разпределе
ние на чистия доход.
ООСТ. които и имат дефицити,

ИЗХОЖДАЙКИ от осъщес
твения общ и чист доход, сто 
ланските организации в Боси 
леградска община през пър
вите три месеца на годината 
са проявили сравнително доб 
ра дейност, но и някои сла
бости, действуващи отрица
телно върху общите резулта-

ство

споразумения, 
личен доход ленив на

оолриятия
на 3224 динара.ти

Това е основната преценка 
на Изпълнителния съвет на 
ОС в Босилеград, който об
стойно анализира хода на сто 
ланската дейност в комуната 
през първото тримесечие.

Осъщественият чист доход 
възлиза на 11 милиона дина 
ра и е по-голям от миналого 
дишния през същия период 
с 40 на сто. Най-голямо пови 
шение на дохода бележат: 
Горската секция, ООСТ „Сло
га и Автотранспортното пред 
приятие.

Стопанските организации в 
този период са работили с 
570 работника, а средно осъ

стопан-

чо материалните 
лежат упадък.

Изхождайки от нуждите за 
разгърщане на по-интензивна 
стопанска дейност чрез раз
ширяване на производството 

Изпълнителният 
е предложил да 

потърси непосредствена по
мощ в областта на планиране 
то от Регионалната стопанска 
камара и Института по плани
ране.

из-

и услугите, 
съвет на ОС

и ООСТ

е, че при 
на чистия 
за разширяване на материал 
ната основа на труда и резер 
участие в чистия доход е уве 
личено. Дялът за разширява 
не на материалните 
на труда расте с 30 на сто 
по-бързо по отношение на ръ 
стта на чистия доход .дока
то средствата за 
фонд и резерви в чистия до 
ход нарастват от 8,2 на 8,6 на 
сто.

Пет
В. В.

Незадоволяващ растеж оба
че показват селското столан 
ство и търговията.

Общо казано, стопанството 
в Бабушнишна община показ 
ва тенденция към намаляване 
на ненаплатената реализация, 
а икономичността бележи ръст 
от 5,6 процента.

Доходът е повишен от 11 579 
през 1977 — на 18 802 хиля 
ди динара в настоящата годи 
на. или повишение от 71 про 
цента.

Най-малън ръст на дохода 
има земеделската кооперация 
,;Слога" във Велико Бонинци 
— само 7 процента.

На сесията бяха набеляза
ни мероприятия 
ване и интензивиране на сто 
ланската дейност в община
та, така че на полугодието и 
в края на годината се очанват 
да бъдат отчетени още по-до 
бри резултати.

БАБУШНИЦА

В първите три месеца на годината основи

Добре стопански 

резуятати
деловия

Положителна 
способността, но е необходи 
мо по-голямо ангажиране 
растеж на реализацията, 
преки че партичните средства 
са по-малки за 17 на сто, ос 
новните организации на сдру
жения труд разполагат с дос 
татъчно средства за урежда 
не на сметките.

е и платежо-

за
Въ-

Дел егатите на трите съвета ве, и по-пълно ангажиране 
на Общинската скупщина в върху изпълнението им. 
Бабушница тези дни обсъдиха 
информация за стопанските ре 
зултати през първите три ме 
сеца в годината.

В първите три месеца в 
Бабушнишна община е осъ ще 
ствен общ доход от 85 223 
хиляди динара, което е с 24 109 
хиляди динара или с 38 про
цента над миналогодишното 
равнище за същия период.

Под средното равнище на 
отопанския Ръст в първите 
три месеца са само гостил ни 
чарството и няколко стопански 
организации.

Следва да се посочи, че 
загубите в стопанството са 
увеличени за 41 на сто. На 
тримесечието загуби отчитат: 
„В. И. Циле", „Услуга", „Сто 
чар" — ООСТ „Нишава", „Сто 

— ООСТ Търгкооп", 
Мла-

за насърча
Оттук и общия извод

основни организации 
на сдружения труд: резултати 
те са налице, следва да 
запретнат

за
всички

сечар". — ООСТ „1ъргкооп 
„Свобода" — ООСТ 
дост" и „Свобода" — ООСТ 
„Будучност".

Ръкави м да 
произвежда и по-добра 
дукция, която ще намери при 
ем от потребителя-

се
про-

М. А.
Ст. Н.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД

За загубна-да се установят причини и 

предприемат мерни за погасвапето им
Изпълнителния съвет на Об 

щинсната скупщина 
ровград,

Изпълнителния съвет.
Беше обсъдена 

за резултатите на стопанските 
'Организации е Димитровград
ска община, за период януари 

март т.г. Съветът конста
тира. че загубите в някои ор 
ганизации оа увеличени, ,пора 
ди което е необходимо да се 
установят причините за това и 
Да ое предприемат определе
ни мерки за погаСването 

Също се подчерта, че ня 
кои организации на с; 
ния труд не са зачитали 
ципите от общите акти 
определение на

това отношение има Служба
та по обществено счетовод
ство.

Изпълнителният съвет обсъ
ди и информацията за аку- 
мулативната и възпроизводстве 

ни способности на стопанотвото 
и заключи, че за тази цел 
стопанските организации тряб 
ва да отделят по-голяма част 
от дохода. Съответно, трябва 
да се 'предприемат мерки и за 
увеличението му. А в онези 
трудови организации, където 
доходът не се създава —• 
отвата трябва |— 

изразходват и 
Аа се икономисва.

На заседанието се 
Аа и информацията 
стициовните
'НИя

в Димит 
на неотдавна прове 

деното заседание, прие про 
грама за работа, за период от 
май тази до май следващата 
година. В центъра на дей 
ността на Изпълнителния съ 

ще бъдат въпроси от об 
ластта на общеотвено-политиче 
ската система, стопанството и 
ние и обществените дейности 
кадастралното управление, въ 
трешните работи, народната 
отбрана, обществената 
ност и самозащита.

На заседанието 
бяха назначени 
новоформ ирани те

изграждали нови производстве 
ни капацитети, 
конструирали

и анализата
или пък ре 

съществуващи
те. Също се отбележи, че в 
областта на инвестициите пла 
новете в миналата година са 
успешно осъществявани.вет

На работа в цеха

С малки изключения, положе 
нието бе оценено като задово 
ляв а що.

Охрабрява факта, че се чув 
ствува ново отношение към 
труда и производствените за 
дачи, за което главно е до 
принесъл новият начин на 
възнапраждаване, който макар 
и в начална фаза, макар 
и с много недостатъци, внед
рява по-отговорно отношение 
към производствените плано-

Изпълнителният съвет раз 
гледа и самоуправителното спо 
разумение за обезпечаване на 
допълнителни средства за 
финаноиране на разширена дей 
ност на предучилищното и ос 
новно възпитание, което пуб 
лично ще се обсъди; решени 
ето за изменение и допълне
ние на решението за общин 
оките данъци; информацията 

а състоянието на жизнената

им.

сдруже 
•прин 

за ра 
дохода, така 

че са изплатени повисоки 
тации !на личните доходи 
ношение на 
Х°А- По този

оигур
сред 

рационално дана Съвета 
и членове на 

комисии, и 
то комиоия за стопанство, за 
обществени дейности, за об 
щ ествен о -полити ч еока 
ма и бюджет и 
вна комисия. Тези 
всъщност са делови

се
повечеа к он 

в от
осъществения до
] въпрос се за- 

«лючи също да се установят 
причините за есени 
м да ое предприемат 
ни мерки. А

разгле- 
за инве- 

ка пи т влеело ж е- 
през 1977 година 

констатира, че

оиоте- 
админиетрати 

комисии 
тела на

'и трудова среда на територия 
та на Димитровградска общи 
на и други

като 
средствата 

цел са 'обезпечили 
организации, които са

случай ое 
съответ 

особена роля
за тази 
всички

въпроси.в
А. Д.СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧНИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

★ **Комунист
Орган на Съюза на югославсните номунисти и на Съц]^^Ж>мунистите на Сърбия

Бр. 1108 
Година XXXVI 

9 юни 1978 
Белград

На конгресите и конференциите на СН 
в републиките и областите доминираха въ
просите за развитието на обществено-ико
номическите отношения и политическата 
система на социалистическото 
ление. На снимката: Кратна 
Заводите .Дървена застава”

самоуправ- 
почивка в 

в Крагуевац.

Израз на 

най-дълбоките 

интереси на 

трудещите се
Тънмо за това не е достатъчно само нрити- 

чесно отношение към такива и подобни отрица
телни явления, но е необходимо творчесно отно- 

спрямо основния въпрос на борбата на 
организираните социалистически 
със Съюза на номунистите, а това е — осъще
ствяване целите на обществено-инономичесното 
развитие и стабилизацията, по-нататъшна само- 
управителна интеграция на сдружения труд, раз
витие на политическата система на социалисти
ческото самоуправление и решаващото влияние 
на работническата нласа върху целокупнато об 
ществено възпроизводство и овладяването и на

ха обсъдени забелязаните слабости пропусни и 
трудности и мероприятията за тяхното преодо
ляване. Тази атмосфера илюстрират и кратните 
но съдържателни думи на един делегат: 
стигнахме крупни резултати — братство и един
ство, равноправно общество. Да не отнемам мно

нажа

конгреси на СК в ре-В края на цикъла 
публиките и конференции на СК в автономните 

бе сумирана богатата ден- 
безспорно крупните резултати, постигна- 
четиригодишния период, удобен момент 

повторим: такива големи по- 
благо

области, на които шение. по- сили, начелоност и
ти през
е още веднаж да
стижения са отбелязани на първо място 
дарение на идейно-политическата и аиционио 
единство на Съюза на номунистите. осъществено 

непрекъсната борба за претворяване в жи
вота решенията на Десетия нонгрес иа СЮН, 
Конституцията и Занона за сдружения труд. засоциалистическото 

и един-

го време искам само нещо накратно да 
за фамилиарността. На нас много ни пречи фа- 
милиарността при настаняването на работа, при 
школуването на деца и при много други работи. 
Другарят Тито каза. че това не е хубаво. Дру
гари, ние нато номунисти трябва да осуетим о- 
нова, ноето ни пречи в развитието на общество-

В

по-нататъшното развитие на 
самоуправление, за уирепване братството 
ството нашите народи и народности и 33
Г^^Г^^ен^при^Гза Ж
де м^щиата “одирепа на работническата нласа 
и трудещите се. твърде убедени, че политиката

на наи-дъл-

дохода и излишъна на труда.
то”.за- Конгресите и нонференциите на СК в репуб- 

областите задълбочено се занимавахав нашето об-Танива и подобни явления има
крием това и нямаме причина 
такива явления трябва да има 

Обаче, за да се постигне това, не- 
отговорността на Съю*

ликите и
с ролята, мястото и основните задачи на органи
зациите на Съюза на номунистите в сегашната 
степен на

щество, ние не 
да го крием, но 
все по-малко. 1 
обходимо е да се засили

развитие на социалистйчесните самоу- 
в нашето общество. ИСъюза на комунистите е изразна правителни отношения 

донолното разиснванията на този и редица други 
въпроси бъдат по-широни, по-цялостни и по све- 
обхватни, толкова по-успешно ще се изготвят 

които ще разиснва и 
Единадесетият

боките им интереси.

Въпросите за развитието на обществеио-ино- 
политическата си-

първо място, а и на ДРУ- 
организации, за

за на номунистите, на 
гите обществено-политически

самоуправителен характер на 
СК. Опитът ни учи, че са- 

борбата за по-нататъшно- 
социалистичесиото самоуправло-

отно-

отношеиия и на социалистически 
акциите, които води

комическите 
стема на социалистическото самоуправление до

ма нонференциите на 
областите, а това канто е 

на обсъж-

документите, върху 
които ще приеме 

грес на СЮН. С това не ще се само допринесе 
успешното действуване на нашата обществе

на система, но ще се посочат насонитв на по-

кон-
минираха на конгресите и 
СК в републииите и 
оповестено, ще

мо последователност в
то развитие на

самоуправителни социалистически
положение на тру-

бъдат главните теми 
предстоящия Единадесети 

ие СЮК. Обаче, това не означава, че на 
те партийни срещи ие стана дума „„РМТЙ
лите области иа действие иа СК и на дРУ
обществеио-политичесии оргаииззции Атмосф -
рата иа тези събрания се характеризираше с 

конструктивна критичност.

зание, за
шения и за конституционното 
ДОВИЯ човен - са реалната основа за укрепва

на Съюза на комунистите и най- 
технобю*

конгрес
минали-дане и на

нататъшното ни развитие.
и за остана-

Целите са ясни, ще ги потвърди и предстоя
щата най-голяма среща на югославсните ному- 
нисти, следейни Титоаата визия на социалисти- 
чесното самоуправление.

не единството
здравният бент срещу национализма, 
рократизма и против останалите антисоциалисти- 
чесни и антисамоуправителни тенденции, явления 
И поведения.

при
откровеност и 
Свмоиритичност — присъща иа комунистите: бя*



2 Комунист
НА СК НА СЪРБИЯОСМИЯ КОНГРЕССЛЕДПРИМЕРИ

Приятни вести Времето пред 

насза развитието и укрепването 
но самоуправлението' би било- 
наистина несправедливост, но- 
ято (работниците в сдружения 
труд. манто виждаме от при
мера на Велина плана труд
но биха се съгласили да на
правят.

Накрая насоките на ло-ната 
тъшното развитие на политиме 
сната система на социалисти
ческото самоуправление, за 
които на току-що завършилия 
Ос ми конгрес на СН на Сър
бия постигнахме пълно съгла 
сие и единство, налагат раз 
движвоне на все по-еноргеч- 
на обществена акция с цел 
да укрепват облиците и видово 
но участие и решаване 
най-широките слоеве на тру
довите хора тю въпроси от 
общо обществено значение. 
На такова определение пре
чат между другото и „с кило 
метри дългите листи" на об
щински функционери, които 
според логиката на процеса 
на бюрократизацмя. превзи- 
мат на себе си и онези пъл
номощия. които тяхната деле 
гатсна база не им е дала.

Примерът на Велика плана 
предлага едно от възможните 
решения на проблема, който 
•наричаме — .депрофесионали 
зация. на политическите функ
ции, отнооно предлага перспе 
нтива на истинсно отваряне 
сферата на класически схва
натата политика за влияние и 
участие на трудещите се в

Решението на делегатите 
от Велика плана само ло се 
бе си значително, става още 
по-значително когато се знае, 
че те с решението си подпре 
пят инициативата на общес 
твено-лолитическито и едно 
част трудови организации, но 
ито считат, че такъв брой 
функционери с функционер- 
ските си лични доходи непо
средствено обременяват сто 
-пвнстеото на общината. Деле 
гатите следователно с решеии 
ето ои по най-добър начин 
провеждат волята на трудещи 
те се и дават първостепенни 
доказателства за своята овъР 
заност с т.н. делегатена боза.

Преценявайки истинския 
смисъл на решението на деле 
гатите от Велика плана, не би 
ва да се спрем само върху 
онази част на аргументацията, 
в която се казва, че с к.тмаля 
аане листата на -общински
те функционери стопанството 
се облекчава от излишни да 
вения. Това безспорно е вярно 
и важно, но струва ни се. че 
още много по-важно е. че с 
тс-за решение идва до израз 
съзнанието на непосредстве
ните производители и техните 
представители за обстоятес- 
твото, че изпълняването на 
обществено-политическите ра 
боти е един от облиците на 
участие на ТРУДОВИТЕ хора 
е осъществяването на самоуп 
равителната социалистическа 
демокрация, че това не са и 
не могат да бъдат работи от 
„особено значение", па следо 
вателно на това не могат стой 
ностно да се оценяват неза
висимо от мерилата, с ноито 
се оценяват останалите рабо- 
те в обществото.

.Да се обременят’’ начал
ниците на отделения при Об
щинската скупщина или сек 
ретарите на самоулравителни- 
те общности на интереоите с 
някаква особена отговорност

Решението на делегатите 
на Общинската скупщина във 
Велика Плана предлага едно 
от възможните решения 
проблема, който наричаме — 
депрофесионализация на поли 
тическито функции, 
предлага перспектива на дей
ствително отваряне 
на нлаоически схванатата по

на среда, за успехите исвоята
трудностите, да дадат творче 

принос в разискванията, 
но същевременно и с дължи 
мото внимание да чуят и за 
опита на другите, който може 
да има по-широко 
За тази особеност на проведе 

конгрес, за всеобщата за

МИХАЙЛО КОВАЧ

сниотнооно основание,Казват, не без 
че стойността на един дого- 

измерпа с това иолио 
осъществява в пран- 

нъм по-добре> 
този

сферата вор се 
той се 
тииата и иолио

значение.литика за влияние и участие 
на трудещите се в нея- 

Дълги, понянога изтощава
щи разговори, които водим 
за необходимостта от дебюро 
нраттизация на обществените 
работи и функции, за премах 
взкето на различни видове 
привилегии, свързани за из
пълняване на тези работи и 
особено за необходимостта от 
по-голямо влияние на .сдруже 
мия труд върху тази област 
на обществено-политическия 
живот, намари материали, в 
ноито се анализират процеси 
те и състоянията в тази об
ласт, много добри мнения и 
по-добри намерения, почти с 
основание биха могли да се 
назоват излишни, ако от вре
ме на време да не пристиг
нат вести, които потвържда 
ват правилността и ползата 
на такива уоилия. Такава е и 
неотдавнашната вест от Вели 
ка Плана: делегатите на три
те съвета на Общинската скуп 
нцина са решили листата на 
функционерите в тяхната об 
щина да се намали и в нея 
вместо 47 да бъдат 13 лица.

Действително делегатите 
са имали изключително добри 
мотиви за такова решение: 
на предишната листа, освен 
водещите общински функцио
нери, са се намирали всички 
съдии в Общинския съД. сек 
ретарите на самоуправителните 
общности на интересите, па до 
ри и началниците на отделни 
отделения при Общинската 
енупщина. Трябвало е това 
да се издържи!

живот, Вмени нашия 
смисъл и Осмият конгрес 
СК на

на ,|ИЯиктересованост на делегатите 
за отделни теми, конгресни ста 

документи, свиде
из-Сърбия не прави 

ключение. Тапа манто на него, 
в момента. Пяха подложени на 
критическа оценка изминалите 
четири години и проверена по 
следователността в осъществя 
вансто на предишните полити 
месии 
сното 
грес на
стаения досег на становищата 
и Резолюцията, приети на не 
го, ще се отразят тъкмо през 
времето, което е пред нас, в 
обществената практика и готов 
ността на участниците му да 
я доближат до идеалите 
социалистическото самоуправи- 
телно общество.

новища и 
телствуза и фактът, че коми
сиите за статутарни 
и за Резолюцията почти

пленарно заседа 
много работа, из

въпроси
до

на последното 
ние
правени пред редица амандма 
ни, предложения за изменения 
и допълнения на донументите. 
Не е трудно да се 
че танава степен на заинтере 
сованост и творчески

имахадоговори, тана инстии 
значение на Оемия йон 

СК на Сърбия, обще
заключи,

принос
на делегатите може да 
осъществи само в атмосфера 
на действително идейно един 
ство и демоиратичност, ноито 
дадоха силен печат на 
конгрес.

се

на
този

Осмият нонгрес на СК 
Сърбия се състоя в момент, 
когато комунистите в Сърбия 
вече до голяма степен сложи 
ха в историчесни архив идей 
ните

на Най-накратко, Осмият кон
грес на Съюза на номунисти 
те може да се характеризира 
като конгрес на единството, 
на положителен политически 
баланс и търсене на нови об 
ществени простори на само 
управителното развитие, канто 
и за ефинасни облици и начи 
ни на действуване на Съюза 
на комунистите. На този кон 
грес се излезе с вече богата 
и разклонена практика в само 
управлението 
труд, в делегатската система, 
в обществената надстройка.. 
Различни са и постиженията 
и действителните резултати в 
отделните среди и области 
на обществения живот. Сблъ 
съ«ът между старото и ново- 
и занапред е налице, а съзна 
нието за сложността на проце 
са на самоуправителното прео 
бразование на обществото от 
ден на ден подтинва нова ак 
ЦИя, към нови решения, ноито 
ще афирмирау трудовия чевен 
и гражданина като самоупра- 
вител.

колебания, надделяха 
последиците от проникването 
на либерализма и технокрзтиз 
ма и ногато самоуправлението 
стана преобладаващо качество 
и в общественото съзнание и 
обществените отношения-

нея-
Накрая без опасения, че

ще изпаднем патетични, реше 
нието на делегатите от Вели
ка плана, може да схванем 
и нато готовност на трудо 
вите хора и номунистите зан 
люченията на Осмия конгрес 
на СК на Сърбия, изразени 
с яони и подбрани думи, да 
преточат в още , по-убедител 
ни дела.

Най-голямата среща на ко
мунистите на Сърбия изрази 
основните качества на Съюза 
на номунистите на Сърбия — 
неговото идейно единство, по 
следователна определеност и 
принадлежност към Титовия 
курс и решимост с още по-го 
леми сили и отговорност да 
продължи борбата За развитие 
на самоуправлението и в нея 
да изтлаенват противопоставя 
щите му се сили. Три 
отликите, три крайъгълни на- 
мъка, на този 
наш
ито делегатите на Конгреса от 
името на 730 хиляди членове 
на СК в Сърбия 
изтъкнаха — социалистическо, 
самоуправително общество, ра 
вноправие, братство и единство 
на нашите народи и народно
сти и независима, необвързана 
политина на нашата страна.

в сдружения

Б. М.

ОТ СЕДМИЦА В СЕДМИЦА

саВсички на акция революционен 
„път към бъдещето”, - но

Изминаха броени дни от най 
голямата партийна среща, а 
поръките на Конгреса стават 
идейна основа за договаряне 
1на много събрания, състояли 
се през миналата седмица. В 
'Ниш в организацията не Марк 
систкия център на ЦК на СК 
на Сърбия (на 6 юни) се ггро 
веде съвещание за положение 
то и възможностите на науч 
нсизследователската работа на 
университетите в СР Сърбия 
Без съмнение в тази област 
има много неща, които тря
бва да се направят. Защото 
обучението на университета 
не само, че е откъснато от 
сдружения труд в стопанство
то. но и от науката, а голям 
брой научни работници се на

мират в институтите, без инте 
рее да се включат в обучение 
то на университета и в проце 
са на образованието на млади 
те. Недвусмислено бе лотвър 
деко това, което можеше да 
се чуе и 
подгетовна и на самия конпрес 
— че свободната размяна на 
труда между науката и сдруже 
кия

телството на ЦК на СК на Хър 
ватско, изнесе интересна сназ 
на за културата и сдружения 
труд на трибуната на Центъра 

марксистко образование 
към СК на Белград.

В рамките на „Седмицата на 
Белград в Нови Сад” на 7 юни 
се срещнаха делегации от Бел 
прад и Нови Сад и 
обмениха информации за об 
щ еств ено-икономичесната 
политическа обстановка в два 
та града.

и този път
Имайки предвид 

ход на Конгреса, 
Държателната подготовка, ноя 
то му предхождаше, 
силното
лям брой комунисти и самите 
делегати вградиха част 
бе си и своя опит в конгрес

не самия 
но и съ-по

в предконгресната остава 
впечатление, че го-

взаимно от сетруд представлява един 
ственият път не само за прео 
доляване на

Удовлетвореността от крупни 
те резултати, които номунисти 
те на Сърбия постигнаха

и
купопродажните 

две 
но и за

ните документи, специално в 
Резолюцията, 
ска

отношения между тези 
сфери на деятелност, 
цялото самоуправително обще 
ствено-икономичеоко преобразо 
вание на науката и образова
нието. Да изтъкнем и това, че 
през изтеклата седмица Иви 
'ца'Рачен, член на Председа-

в сво
ето идейно и анционно дой 
ствуване между двата 
са не обремени 
обсъждане

нато политиче
платформа за действие 

нонгре на СК на Сърбия през следва 
конгресното

Следователно, почивна след 
Осмия конгрес няма. Предстои 
Единадесетия конгрес на Съю 
оа на югославските номунисти 
и анционно претворяване 
дело на конгресните решения

щите
тази

Колкочетири години, 
своеобразна партийна по 

веля на борба за самоуправле 
ние ще се вгради в самия жи 
вот и в обществената практи
ка, зависи преди всичко 
готовността

със самозадовол- 
с превалени тържество 

ни изявления и манифестаци 
онни изливи за преданност към 
Партията. Напротив, това 
само изходна основа 
нретен нритичесни 
общественото битие на Съюза 
на номунистите, в който Съю
зът на комунистите трябва 
Да осъществява своята 
гардна роля.

ство.на

Комунист беше 
за кон- 

анализ на

от
на номунистите в 

обществената база и 
хните първични организации на 
СК оръжието на думи и идеи 
да претворяват в сила на об 
ществената практика.

на т0Х
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Редакция за изданията на „Комунист” 
за Сърбия: д-р Воислав Мичович (главен 
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аван-трудова оргакиза- \
~ се на сърбохърватски, относно 

на хърватокосръбени (кирилица 
и о на словенски, македонони и албански 

СъНРатени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и

ЗанлючениятаВъпреки 
тер” за

и становища
та на Конгреса, съдържащи се 
в Резолюцията, 
пред нас. От 
форумите

че „делови харан- 
отделни срещи поня

нога звучи нато фраза, 
конгрес заслужава 
именно такъв епитет. Не само 
поради изключително големия 
интерес за изназвания (участву 
ваха към 400 делегати), Но 
и поради очевидно искреното 
желание на

и латини-

се намират 
организациите,този 

да понесе
русински

Излиза в понеделник.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист" 
ние °РЛ0о наР°А!Н0 оовюбожде-
ден' бпятггтНа3 т 22 денем'®Рн 1974 с Орден братство и единство със златен венец

и от всички номуни 
изхождайки от тези ста 

новища се очаква 
правят конкретни 
11ДеЙна и политическа

сти
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Аа проговорят за
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Комунист 3
В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

САМОУПРАВЛЕНИЕТО - ПРАВО И ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Мирослав Корансич поотделно допринасяме само 

управлението ^де стане 
ствителност във всеки 
във всеки момент.

струнтивни, ако в наверечие- 
то на Конгреса бихме (изпус
нали да спомнем известни ела 
би звена, поради които наши 
те резултати, с които излиза 
•ме на Конгреса, не са още 
по-големи. Такива „звена" съ
що има доста. Например да 
ои припомним оценките на 
конфеоите и конференциите 
на Съюза на .комунистите в 
републиките и областите, че 
между производството, оборо
та и финансовите институции 
{банките) още не са възста 
повени истински самоуправи- 
телни отношения. Банките и 
застрахователните заводи не 
са се освобод или ни то от на 
виците, вито от решенията 
на „отчуждени центрове на 
финансова мощ", за ноито 
се изсипаха много повече ду 
ми, отколкото е направено на 
тяхното действително преобра 
зовани е. Самоуправителните 
общности на интересите фор 
малко са съгласувани с прин 
ципите на Конституцията, но 
на чиновническия апарат в 
тях не пречи често практиче 
ски да господарят с дял от 
дохода на стопанството, чиято 
акумулативноот и възпроизвод 
стаена способност намалява.

Разбира се, това са не всич 
ките „слаби звена”. Има още, 
но те не са китова големи, 
че да ни обезкуражават и ни 
попречат на пътя на самоуп 
равителното социалистическо 
преобразование.

моуправлввието, въпреки тео
ретическите предвиждания и 
предупреждения не им изгле 
ждаше толкова реална. Става 
дума, че в самоуправителната 
система въщност е по-тежко 
да се бъде политически акти
вист и пооледователен кому
нист, отколкото преди, в ус
ловията на административното 
управление със стопанството 
и обществените работи. За 
да се види това откровено 
не е необходима особена мъд 
рост. Донато преди е. могъл 

каблюда- 
най-добрия случай 
” решенията на

уреждали със оилата и авто
ритета на държавата, при ней 
ното непосредствено присъс
твие, а сега това трябва са 
ми да правим. Не е лесно.

На забележките за бавнос
тта на договарянето и спора
зумяването се намери и отго 
вор от богата сбирка на про 
дунцията на народната мъд 
рост: бавно, но сигурно. До
говори и споразумения бавно 
се поотигат, но с повече из 
глеДи за действително спаз
ване и творчеоно приложение. 
Понеже участниците в дого
варянето и 
приемайки договор или опора 
зумение. интимно задължават 
да ги прилагат. Изключенията 
на оглушки за договорите не 
могат и не трябва да обезце
нят самата институция на дого 
варяке. Напротив, опитите от 
тоя вид ни заздравяват убеж 
дени е то, че договарянето 
споразумяването в нашите ус 
ловия са необходими и неза
меними.

Дс-колкото знаем, още 
кой отделно не се е занима
вал с влиянието на догова
рянето и споразумяването вър 
ху единството и укрепването 
на югославоката социалстичес 
ка общност, но това влияние 
е безспорно и очевидно. Сво 
бодното определение винаги 
е било съпътствувано с усър
дие и решеност да се пази и 
отбранява онова, за което се 
определим. И обратно, прину
дата винаги обуславя отпори ~ 
и резерв към онова, което се 
изнудва.

дей-В историята на Съюза 
на югославските комунисти и 
на югославското социалистиче 
ско общество, -периодът 
ду Десетия и Г 
конгрес на ОЮК, 
ще бъде означен 
всичко с това, че За това вре
ме институционно е доизпраде 
на социалистическата самоуп- 
равителна 
предишната смес от остатъци 
на /парламентаризъм, клаоичес 
«и държавен регулатив и са 
моуправление. с новата Кон
ституция и Закона за 
жения труд самоуправлението 
се потвърждава като основно 
обществено отношение 
всички области 
не <и обществена 
от производството и 
ството до културата, образоза 
нието. здравеопазването, спор 
та... Държавата, като 
мент на

кът и

БАВНО. НО СИГУРНОмеж- 
Единадесетия
, безспорно 

преди
В този наш велик самоупра 

вителен отроеж, който между 
Десетия и Единадесетия 

бързо оформявахме, 
но мдсто заемат институциите 
на общественото

кон-
важгрес

Вместосистема. договаряне 
и самоуправителното споразу
мяване, които вече отават на 
чин на решаване на 
в което се съдържат интере
сите на чаотите и 
сдружения труд и общество
то. Постепенно

всичко, да се държи като 
тел или в 
да „пренеся 
своето ръководство или своя
та организация, членът на Съ 
юза на комунистите в само- 
управителната система е насо 
чен всекидневно в самоупра 
вителните органи и организа 
ции самостоятелно да се бо 
ри за политиката на своята 
Партия. Понеже,, Съюзът на 
комунистите може да осъще
ствява такава своя роля, са
мо като съставна част на та 
зи система, а не като сила 
над или извън нея. наето в 
нашата неотдавнашна практи 
ка имаше" (Кардел).

Това положително не озна
чава, че воички членове на 
Съюза на комунистите ©днан 
во са готови и ослособени да 
се борят за политината на 
своята организация, която е 
идейният и политически гръб
нак на целия самоуправитв- 
лен организъм. Впрочем, Съ 
юзът на комунистите и съще 
ствуве затова хората в него 
постоянно да се оспособяват 
за разбиране и насърчаване 
на ускореното движение на 
обществото.

с п оразу м я в ан етосдру- цялото на

договорите и 
споразуменията заместват за 
коките и друпите 
ния, над чието

във
на стопанисва предписа- 

приложение 
до неотдавна бдя единствено 
държавата. Ролята на държа
вата не е ни днес изключе
на. но изходната оонова 
нейното ангажиране 
твено е по-другояче. * Това ве
че не е само закон, но и до 
говор или споразумение, кое
то свободно заключават само 
управителните обществени су 
бекти.

дейност.
стопан

и
инстру- 

самоуправлението, 
най-сетне получава ролята, ко 
ято в самоуправителното 
щество й принадлежи, което 
е съществено условие за ней 
ната ефикасност в защитата 
на порядъка и правата 
трудовите хора.

на
същес-

об ни

ма
И така, когато се 

разговор за договарянето 
споразумяването, могат да се 
чуят всякакви наблюдения и 
забележки. Нещо повече — 
и вицове- като израз на на
шия дух. Най-често и прибли 
зително най-важната забележ 
ка е тази, че договарянето и 
споразумяването 
но бавни. Това и публично се 
изказва, но предимно без пу
блично изказване на сравне
ния. от които така да се зак 
лючва. Довчера нещо

поведе
иВСИЧКИ РЕШАВАМЕ

Много чужденци, връщайки 
се от нашата в собствената 
си страна сякаш по договор 
заявяват често как им 
струза, че всички ние „нещо 
решаваме”. И това не -е из
мама, те не се лъжат. Наис
тина в периода, за който име
нно става дума. самоуправле 
нието пусна корени във всич 
ки области на труда и живо
та. На всички се дава възмож 
ност да участвуват в решава
нето, всеки според възможнос 
тите си и собствено чувство 
за необходимост да участву
ва в едно такова историческо 
дело.

се

СЮК
МОУПРАВИТЕЛНИЯ 
ЛИЗЪМ

Членовете на Съюза на но 
мунистите виждат една промя 
на, нодто в началото на

ГРЪБНАКЪТ НА СА 
СОЦИА

са прекале-

СЛАБИ ЗВЕНА
Не бихме били нито реал

ни, мито кой знае нолко кон-сме са-

ДЕЛЕГАТИ ЗА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮН

Да се доближи изкуството до човекаЕто, статистиците неотдав
на, след приключване на из 
борите за делегатските скуп 
щини, изчисляват, че в деле 
гациите има над два милиона 
хора. Прибазим ли към това 
събранията на работниците 
в основните организации на 
сдружения труд. работничес
ките скупщини и съвети, ще 
видим, че твърде малък, поч 
ти символичен е броят на оне 
зи, които косвено или пряко 
не са включени в решаване 
то по обществените работи 
и потребности. Този голям са 
моуправителен строеж дава 
възможност на всички да се 
изявят, да кажат думата ои, 

инициативата, 
предложението или критичес
кото си опасение.

Да се може нещо, за което 
другите нямат възможност е 
голямо щастие, признание и

ти. Може би на събранията 
недостигат достатъчн* интер* 
©ни теми. свързани с всеки
дневния живот на 
може , би не воичко е направе 
но за по-добрата организация 
на работата, но факт е. че е 
направено значително п*-мал 
ко от възможностите и потрв 
бностите.

не на изкуството. Именно то 
зи недостатък на професио
нално и постепенно оспособя 
ване на хората да „приемат" 
изкуството и усвоят неговите 
истински стойности е голяма
та причина, че залите по вре
ме на концерти, театрални 
представления и изложби са 
почти празни или обикновено 
в тях се среща малък брой 
съши хора. Най-АОбре е лю
бовта нъм изкуството да се 
създава и развива още при 
децата, без оглед дали те с 
тази професия ще се занима 
ват. За съжаление, случва се 
училището, по малко принуди 
телно или недостатъчно про
фесионално възпитание в из
куството. да бъде лош пропе 
гандатор но сериозна музика, 
театър, съвременно или което 
и да било изкуство.

не могат да дойдат до израз. 
Считам, че Нови Сад, освен 
кино, театър, Младежки сту
дентски център, трябва да 
има и едно място за млади
те, където биха могли да чу 
ят и видят, разбира се, про
фесионално подбрано воичко 
онова, което е ценено в изкус
твото. Това за тях ще бъде 
полезно и целесъобразно из
ползвано време. Добра въз
можност е това и моите коле 
ги студенти да се представят 
пред обществеността, да по-

преимущество, но и отговор
ност. За младия човен това е 
голяма възбуда, неизвестност 
и по малко трепет, «ойто със 
себе си носи времето на из
чакване на голямото събитие. 
Тъкмо с такива чувства се под 

нон-

младите,

за Единадесетияготвя
грес на СЮК 25-годишния де
легат на общинската организа- 

на СКВ в Нови Сад Жу — Забелязала съм, че сту
дентите след свършване 
школуването си по-често вли 
зат в Съюза на комунистите. 
Има мнения, че това е пора
ди обстоятелството, че очак
ват червендта книжка да им 
бъде предимство при настан 
яване на работа. Обаче най- 
често ме е така. Почти всич
ки от моето поколение очан-

ция
жана Борош, студент четвър
ти курс на Академията на из
куствата в главния град 
Вой водим а.

на

да съобщят на

— Никога не съм била ма 
по-голяма партийна среща, 
заявява Жужана Борош. — 
Затова това ненадейно приз
нание по малко ме обръква, 
като П'ьрво представяне на ар 
гиот пред пълна зала с хора, 
добри познавачи на художес 
твените стойности. Няма да 
дискутирам, но самото присъс 
твие между делегатите от ця
ла Югославия е голяма напра 
да за всичко, което съм нап
равила за последните четири 
години, откак съм член на 
СК, па и преди в младежката 
организация-

Ако все 
Предложението, критиката, са 
мокритиката
труд липсват До такава 
пен каквато желаем, резултат 
е, че своето място и роля и в 
самоуправителния обществен 
организъм още не сме напъл 
но схванали и използвали за 
доброто на обществото и се
бе си.

пак инициативата,

и творческият
сте

ват, че твърде бързо щ* по 
лу.чат работа. Трудности 
гурно има, когато се касае за 

моментално

(XI-

профеоии, които 
не са необходими на стопан
ството. Но считам, че голям 
брой студенти, поради прен-а 

желаят

Без оглед, че музиката
Не пречи изобщо, па ли в 

подготовките за Конгреса до- 
очевидно

най-^много привлича тази мла 
да студентка, тя с голям ин 

участвуваброжелателната и 
ососнована забележка, ле 

нас самоулравле-

Жужана Борош терес и залагане
работата ма партийната си 

организация, нанто това е пра 
и в младежката органи-

лена обременост, не 
да поемат по-големи задълже 
ния но време ма школуването 
си, мо това правят едва. ко 

здвършат факултета. То

взнание и по-бьрБъдещият преподавател по 
музикално възпитание, понеже 
е ог първия випуск, който 
излиза от новосадсмата Акаде 
мия. Жужана май-м но го оби
ча да говори за добрата музи 
ка м възможностите как този 
вид изкуство да намери пъ-т 
до възможно по-голям брой 
слушатели.

мнозина от 
нието схващат предимно, или 
дори само като право, а 
като задължение, въпреки че 
отдавна е известно, че в жи
вота и в обществото не може 
да има право без

кажат своето 
зо да излезат от анонимност. 
Второ възможност е студенти 
те ма Академията на изкус
твата заедно с по-възрвстните 

лрофеоионалци 
пред

не вила
зация- гато

гава по-оилно чувствуват необси колеги
по съответен начин да 
отавят изкуството пред воич- 
ки, ноито не са имали 
мощност в училището или в 

да 'получат необходими 
те предпоставки за разбира-

задълже- Нашата младежка орга- 
действуво вече чети 

казва Жужана

ходммостта да се включат а 
решаването на сериозни въп
роси, които налага животът.

ния-
низация 
ри години, но 
Борош, едва сега започва дв 
бележи някои видими резулта

въз-
И затова, тези дни, когато 

рабоправим равносметка ма 
тата между двата конгреса на 
СЮИ. не ще бъде 
да се запитаме нолко

наводне- 
казва Жужана

— В стихийното 
мио на шунда, 1 
Борош. истинските стойности

Б.К.КЪЩИ
излишно

всеки



4 Комунист
МЕЖДУ ДЕСЕТИЯ И -ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮН

Принос в борбата ва
значение, неевропейски отрани нвт 

с 1Полша. Германската демон- 
.ра-тична република и Чехосло 
вания. С всички тях се раз
ширяват основите и обогатя 
ват облиците на икономическо 
сътрудничество със социалис
тическите страни-членки на 
Ст^вета за икономическа взаи 

(СИВ), което в този 
зиачитетлно се разви

ка воични страни в решаване 
то за проблемите, които са 
от интерес за тях. На тази ли 
ния Югославия заедно с мио 
го други страни изисква при
лагането на принципа за кон- 
цензуса в приемането на ре
шения на Съвещанието и на 
други срещи, които в негово 
то продължение я следят. Ко 
гато
ги уоилия. окончателно 
приет, с това бива приет и 
принципа за зачИТане пълната 
сувереност на всички страни.

Противопоставяйки се на 
опитите политиката на 
та да се ограничи само 
някои определени региони на 
континента 
кост извън нейния досег що 
останат територии, на 
военните огнища още не си 
стихнали (Близкия изток) 
Югославия 
внасяне на та-нанаречената мо 
дитерансна димензия в Зак
лючителния документ. Това е 
и направено, въпреки съпроти 
вата. която трябваше да бъде

терес
то репроиуоии

европейско 
Това споразумение о един от 
н а й-вдъхн об «вещите примери 
на политика на международно 
миролюбиво споразумяване в 
реализацията на Повелята от 
Хелзинки.

БРАННО ШКРИНЯР

НОЮгос-Социалистическа 
лавия о твъРА0 активен и ан 
гажиран участник в конструк
тивното решаване на европей 
ските проблеми след войната. 
В най-новия етап 
тъкмо се включва 
между Десетия и Единадесе
тия конгрес на СЮК — особе 
но се изявяват нейните уси
лия 'Въз оонова на общоприе- 

принципи, усвоени на Ев 
в Хел

Годините между Десетия и 
Единадесетия конгрес на Съю 
за на югославските комунис 

период на дълбоки про 
европейската 

период, в който започ
ват да се очертават възмож
ностите и първите очертания 
на новите, ло-равнолрав-ни от 
ношения между страните, из
гледи, че ще укрепва миролю 
бивото и равноправно сътруд 
ничество между тях, 
сегашната разделеност 
кови антагонизми.

Югославия в тези трудни и 
сложени настоявания е акти
вен и предан борец за таки 
ва нови отношения. Титовата 
международна политика, 
литиката на 
необвързана Югославия, ней
ните настоявания и успехи са 
реален принос за осъществя 
ването на тези велики цели. 
Поради своето вътрешно раз 
витие и поради този принос, 
положението на Югославия з 
Европа никога още не е било 
толкова благоприятно и здра
во, каквото е сега.

ти са 
мени в 
тика,

в който поли-времето
ПОЛИТИ
ОТНОШЕ

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
КАТА НА ДОБРИ 
НИЯ

Десетият конгрес развитие 
отношенията със ст.се 

означи като трайна, при

този принцип, след дъл
бина мопомош

период
за.

Развитите страна на Запад- 
Бвропа са твърде зиачите- 
икономичесни партньор на

то натите
ропейокото съвещание 
зимни, да се създадат 
благоприятни условия за раз
витие на междуевропейското 

сътрудничество

надите
оритетиа задача та нашата ме 

политика. Нашито 
със съседите наис

нови, лен
Югославия, а и политическите 
отношения с тях са добри. Ог 
особено значение в това от
ношение са посещенията на 
президента Т*ито във Франция 
миналата година, и Великобри 
тапия тази пролет, — Герман 
ска федерална република през 
1974, а след това на Порту
галия, Швеция и други евро
пейски отрани, както и негови 
те срещи с най-високите пред 
ставители на много европей 
ски страни в Югославия- 

В периода между двата кон 
греса Югославия възстанови 
дипломатически отношения и 
с последните три страни на 
Континента, с които дотогава

детпн- вместо 
и блождународна 

отношения 
тима успешно се развиват. То 
во особено се отнася за връз
ките с Италия. Унгария. Румъ- 

Гърция, лоното обмяна 
с Австрия на икономическия 
и още някои други 
е добър, но нашите отноше
ния с тази страна са обремо 
пени с н©изпълняване 
стри йоните задъл жения 
Държавния договор «ъм сло

на

равноправно 
\в мир и сигурност.

„Активността на Югославия 
тв Европа е насочена към унре 
пване на процеса, водещ «ъм 
преодоляване на съществува 
щата блокова разделеност и 
развитието на нови демонра- 

" се изтък- 
Десе-

с което всъш-
коиго

НИЯ и
сектори ло-се заотъпва за социалистическа

на аятични отношения 
ва в Резолюцията на 
тия конгрес на Съюза на ю 
гославските комунисти, в но- 

по-нататън: ..Юго

от

надделя» а.
На континента, на който са 

(и ионфронти-
ято се казва 
славия ш0 продължи да се 
застъпва за равноправно сът
рудничество и такава система 
на сигурност, които ще 
рентират политическа и 
номическа независимост, 
веренитет «и териториална ця 
лост на всички държави, без 
оглед на тяхната 
обществено устройство и ге- 

Югос-

концентркрани
рани) най-мошките военни по 

га_ тенциали. които някога са 
съществували и на които въ- 

су преки .всички уоилия
безуспешни опитите за разо
ръжаване и намаляване на 
военните сили
дове в политиката на разведря
ването имат извънредно голя 
мо, решаващо знамение. Тъ
кмо Югославия е между оне
зи. които най-много настоя
ват политиката на детанта да 
се разшири и върху областта 
на разоръжаването. Инициати 
вата на Югославия за обеза
телно оповестяване на военни 
те упражнения и по-големите 
военни движения е приета и 
колкото е известно се зачи 
та. За съжаление, усилията 
на нашата страна, навлизащи 
в същността на проблема за 
разоръжаването и търсещи 
право и отговорност на всич 
ки членки да участвуват в 
осъществяването на тази по 
литина, въпреки голямата под 
крепа поради известните отпо 
ри още не могат да се осъ
ществят.

Със своята енергична ак
тивност. предлагайки да се 
измени отношението на висо 
коразвитата Европа към разви 
•ващигге се страни и да се 
отворят нови пътища за тях
ното сътрудничество, изиск
вайки и решаването на други 
проблеми, които са о,т особе-

ико- остават

Единни интереси на 
работниците

военните виголемина.

ографсно положение... 
лавия като необвързана стра- 

застъпва за афирмация 
на политика-

В Нишни регион повече трудови организации сдружиха 
своя труд и средствата с организации от други краища в 
нашата страна 

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

на се
на принципите 
та на необвързването и в ев
ропейските отношения за по- 
голям принос на Бзропа в раз 

належащите

чрез 
моментал-

ването и договарянето, 
които се изявяват 
н-ите. частични интереси, без 
съблюдаване на единните дъл

Изхождайки от принци
пите на Конституцията и 
Закона за сдружения труд и 
от ясното становище на Съю-

реш а ването на
проблеми на развиващите се 
страни и особено -на лик вида 
цията на нолониализма...”

Тази политика 
провежда последователно 
с успех.
НА ШИРОКИЯ ПЛАН НА ЕВ 

РОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА
Точно в годините между 

двата конгреса на СЮК име
нно казряват условията след 
тежките опити с блоковите 
конфронтации през периода 
на студената война да се 
пристъпи към създаване на 
по-стабилни основи на мира, 
сътрудничеството и сигурнос
тта на европейския континент.
Югославия от първите зачатъ 
ци взима най-активно учас
тие в тези подготовки, чиито 
резултати са санкционирани 

. на Съвещанието за европей
ска сигурност и сътрудничес
тво (проведено при участие 
на най-висшите представители 
на европейските страни,
САЩ >и Канада от 30 юли до 
1 август 1975 година в Хел
зинки). Формулирани са прин 
ципите, върху които тези от 
ношения трябва да се разви
ват в бъдеще: съверенно рав 
ноправие на всички страни, 
кенарушимост на техните гра 
ници и териториална цялост, 
мирно уреждане на споровете 
и въздържане от заплаха г 
оръжие или употреба на си
ла, ненамеса във вътрешните
работи на другите, зачитане ,на онези политически 
на човешките права и основ- предложения и планове, кон
ни свободи, равноправие и то не могат да се заобинал-
право на самоопределение на ят в опитите да се надделее 
народа, сътрудничество меж- раздел еността в Европа и тя 
ду държавите и съзнателно да се превърне в

на мира, равноправието и вза 
имното доверие.

Югославия, освен това, за 
сега е една от редките стра
ни, ноито словото и 
Повелята от Хелзинки

на
госрочни 
Освен това. налице са и ела 
бостите, изявили се в интегра 
ционните процеси, установени 
преди приемането на новата 
Конституцията и Закона за 
сдружения труд.

Давайки оценка за все още 
присъствуващите явления на 
затваряне в „ООСТ-овсни” от
раслови или местнически рам
ки, Хенрик Селич, секретар 
на Общинския комитет на СК 
в Ниш. с когато водихме раз 
говор за по-широко сдружава 
не и свързване интересите на 
трудовите организации от Ни 
шки регион с други колентизи, 
заяви:

цели и интереси.
за на комунистите за единния 
югославски пазар и необходи 
мостта от по-широко свързва 
не на сдружения труд, Съю
зът на комунистите в Ниш бе 
ше инициатор на много акции 
по сдружаване на труда и 
средствата между колективи
те от тази територия и с орга 
низации навред из нашата 
страна.

В това свързване най-дале
че се стигна в сдружаването 
между електронната, машинна 
та и тютюневата и гумарска 
промишленост. Всяка от тези 
промишлености има 
ООСТ извън територията на 
общината.

Електронната 
«ост. като сложна 
организация, има

Югославия
и *

Шк Ш ■ ■
Позицията на Югославия в Ев 
ропа никога не е била тана 
устройчива като днес

венското и хърватското нацио 
нално малцинотво. Полезно е 
и сътрудничеството с 
рия в различни сектори, осо
бено в икономическия. Пора
ди (непризнаването на маке
донското национално малцин- 
ово в България 1И македонена 
та нация изобщо от страна на 
България, възможностите за 
по-нататъшно успешно разви
тие. разбира се, обективно са 
ограничени. Отношенията 
Гърция се развиват благопри
ятно. Доколкото се касае за 
Албания, на икономически 
културен план сътрудничество 
съществува, но разширяване
то ма ‘нашите връзки на други 
полета — което безспорно би 
ползвало и на едната, и 
другата страна и мира и в та
зи част на света — не съще 
ствува.

Успешния и постоянен 
ст 1на отношенията 1на Юго
славия със Съветския съюз, 
ноито се развиват 
вата на Белградската и Мос
ковска декларации от 1955 и 
1956 година 
следните години получиха но 
ви и значителни импулси 
разговорите /на президента Ти 
ипг'Иг' генерал,н'ия секретар на 
КПСС и председател на Пре 
зидиума на Върховния съвет 
Леонид Брежнев 
години. Това

Бълга-

повече

— По-дългосрочно и по-ши 
роно наблюдавано „затваряне
то” на трудовите организации 
в тесни рамки, канто и теж
ненията настъпилите пробле
ми в сдружоването да се реша 
ват изключително с етатичесии 
методи в същността си значи 
нарушаване принципа различ
ните интереси да се решават 
чрез общественото 
не и самоуправително 
зумяване.

И тъкмо в обективните ана 
лизи на конкретните явления 
проблеми и 
то и с

промишле- 
трудова 

производ- 
част-и

но голямо значение за прео
доляване на състоянието 
Европа — зачитане правата на 
националните малцинства, ре
гулиране положението и пра
вата на работниците, заети в 
чужди
тероризма и много други — 
Югославия постави на дне
вен ред редица политически 
разисквания на много значи
телни въпроси, които — дори 
и /когато не са (или не са ця 
лоотно) изтъкнати

св отвени организационни 
на територията на три репуб
лики и една област. Особено 
е важно, че тези организацио 
нни

и
части се намират в не

достатъчно развитите краища 
и че такова овързваме нз оз
начава никаква дислокация на 
съществуващите програми или 
изграждане на паралелни мощ 
ности. Това са все нови мощ 
ности със съгласувани прог- 
грами, в които работниците 
въсзотановяват нови доходовни 
отношения. Става дума, за спе 
циализация, по-точно 
яване /на /нови 
По този

страни, борба срещу

договаря 
спорана

в заключи 
с тел-нмт-е документи /на заседа

нията в Хелзинки и 
днес влизат във

противоречия, как 
постоянното разви 

пие и задълбочаване на съзна 
нието сред работниците 
сдружения труд, за 
между
Дългосрочните интереси на ра
ботническата 
народи и народности, за един 
ството между воични части 
на сдружения труд и ,на наша 
та социалистическа общност 
се състои и незаменимата ро
ля на съюза на комунистите 

считат в Ниш. Върху таки
ва определения и в бъдеще 
ще се юоновава сдружаването 
на интересите на трудещите 
се и на организациите на одру 
жения труд от този край и 
на трудещите 
краища на нашата страна. При 
мерите на
то върху такива определения 
са сдружили своя пруд и свои 
те средства, шотвърждават тях 
ната правилност. .

Ръ

Белград
фонда въз осно за

за усво 
производения. 

начин се активират 
производителните сили 
недостатъчно развити краища. 
Създават се възможности 
по-уокорено настаняване 
работа

идеи, единство 
непосредствените и

и които .през по
в тези класа, на всичкисконтинент заизпълняване на задълженията 

според международното пра на
и което е от особено 

значение, укрепват
предпоставки за по-ус 

корено развитие .на обществе 
н о-и к оно ми ч еоки те г 
като изходна основа 
риалното равноправие 
народите и 

Обаче,

во. новите осПротивоположно на схваща
нията, .които /преобладават в 
началния етап на подготовка 
та на Съвещанието (а и по- 
нъсно тук-тамо се 
че европейските 
трябва да се „решават ^ като 
въпроси на отношения м*ежду 
военно-политическите група- 
ции, които тъкмо на нашия 
континент се стълкновяват, со 
циалистичесна и необвързана 
Югославия изтъкваше правото

нови ипреди две 
е израз на вза 

,'имно уважение и съзнание за 
предимствата на 
нашите добри отношения ма 

нално значение. С Ооимоките воични полета. Особено е бла 
споразумения, с ноито Ю:о- гоприятен икономическия оби 
славил и Италия уреждат г.ра- см, така че Съветския 
ничните и. други въпроси от излезе по нейния обем 
взаимните отношения и осъ- АУ наинважни 
ществяват в тази част на Ев- 'нашата страна

мж нна згс йда «ад-

духа на
осъще

ствявет в едно международно 
явяват^ споразумение от общонацио- 

проблеми

отношения, 
за матеразвитие на

между
народностите, 

някои опити на тру- 
довите организации от Нишки 
радон сочат, че процесът на 
сдружаване все още не про- 
тича така бързо канто „же
лае Съюзът на комунистите, 
че има доста обективни 
ДНОСТИ и

СЪЮЗ
меж 

партньори на
се от всички

организациите, нои-

тру
слабости -в споразумя-
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ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА
ОЧАКВА СЕ водки 00 СИНКА ЗА авторитета

НА РАБОТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ?
ш* гоцш I Ш11ПМ

ти ПШЕНИЦА
шата На пшени4ата в южните краища на «а-

опоред преценка на агрометереолоаите, 
&^лат пп 'Н!„рлея Десетина ДНИ. Средните добиви ще 

0Т МИ1Ншшта година, но тъй като през 
°а засеянкI около 120 000 хектара повече от ми- 

пг.т,.а/°^На' ® Съюзния номитет по селскостопанско 
мР?а, Р?СТВО лрадвиждат, ако през следващите сед-
ппШохРРМето сбъяе хубав0' това лято у нас ше се получат около 6 милиона тона пшеница.
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че той не е получил ЛД спо 
ред правилника на 'кооперация
та. Синдикатът дава подкрепа 
на другаря Глигоров.

Касае се за следното. Опо 
ред плана откупчикът Глигоров 
е трябвало да откупи добитък 
за 1014700 динара. Той е осъ
ществил !изкуп от 1350326 ди 
(нара. Той с право искал да му 
се плати според 1Нормативните 
актове на кооперацията,, кои 
то гарантират «а всеки работ
ник за по-добра работа — и 
по-висок ЛД. Завеждащият по 
вътрешен контрол се намесил 
по този въпрос. 1но Глигоров 
■не получил заработените пари.

Петров запознал с този 
прос !И партийната организация 
при кооперацията, но случая до 
ри не е изнесен на партийно 
заседание.

Дори Иван Глигоров не по 
лучил отговор на молба
та, с която искал да му се из 
пълнат правата. Ако няма пра 
во на повишен ЛД, оигурно е, 
че има право на отговор.

ПРИМЕР ЧЕТВЪРТИ

Светомир Йорданов . на 
март т. г. взима за своята про 
давница кашкавал от мандрата 
в Одоровци. Майсторът Пейча 
Станков му измерва кашкава 
ла и той приел 50 пити кашка 
вал. След това се оказва, че 
в продавницата е регистрирано 
по-малко количество кашкавал. 
Цифрите не са важни. Форми 
ра се комиоия, която 
като точна цифрата регистри
рана в Димитровград.

Никой не си поставя въпро 
са нак се стигнало 
на в теглото
Одоровци и Димитровград? 
Никой не е направил, провер 
ка на мерките и теглилките 
в Одоровци.

Разбира се, че теглото на каш 
кавала е регистрирано според 
мерките в Одоровци. С това 
количество е задължен и май 
стора в мандрата.

Примерите са взети от земеделската кооперация ..Сто 
чар” в Димитровград. 'Ние, както и референта за вътрешен 
контрол ДИМИТЪР ПЕТРОВ, не твърдим, че са точни. Върху 
-подадените заявления е трябвало да си кажат думата дисци 
плинарните комисии <и съда- Ние само, още веднъж питаме, 
Защо на сто заявления от 1977 година завеждащият вътре
шен контрол няма нито един отговор? Защо?

; I

Най-много харчим 

за храна — Точно, това е за критика 
— казва другаря Димитър Пе 
тров, референт по вътрешен 
контрол при кооперацията ,,Сто 
чар”, че аз след като дам за
явление за нещо до компетен
тните след това не получавам 
никакъв отговор. Ооно-вната ор' 
ганизацйя на сдружения труд 
,,Нишава” не е реш-ила нито 
едно мое заявление. А всеки 
ООСТ има своя дисциплинар
на комисия, но те не работят.

Димитър Петров завежда въ 
трешен контрол при коопера
цията около шест години. При 
коооперацията има и пет коми 
оии за работнически контрол. 
Значи всяка организация има 
своя комисия- Централната ко 
мисия все още не се е събра 
ла на заседание да избере 
свой председател! Димитър 
Петров има своя канцелария- 
Работниците го добре позна 
ват и често пъти анонимно или 
Л1Ично идват с цел да го за
познаят с някои грешки. Пет
ров предприема мерки, но 
след това не са предприемани 
никакви мерки вината да се 
докаже и виновните накажат. 
Това предизвиква недоволство 
всред работниците, а на ония 

-които работят нечестно -им се 
дава възможност да продължат 
със своята дейност.

тигане па анонимната доставка! 
Симеон не .е наказан за то-за, 
че е „забравил” да пусна смет 
кор&зписката!

Да се разберем. Това заязле 
ние е вече архивен материал. 
Вие -не търсим наказание се 
га за Симеон. Но този пример 
трябва ,да се посочи, че той 
говори за това, че в коопера
цията може някой де вземе 
кооперативен трактор да рабо' 
ти на свой 'имот, а това оста 
не нерегистрирано! ?

Ако се съди според стати- 
данни от общите 

потребле- 
жителите на СР Сърбия 

изразходвали през 1977 годи 
на най-много за храна.

Те са изразходвали за хра 
на 37,7 на сто. Може да се ка 
же че това е много. Обаче и- 
мало е години ногато е изра 
зходвано за храна и повече 
През 1965 и 1970 година за

храна е изразходвано и до 40 
на сто.

След храната, жителите на 
СР Сърбия най-много изразхо 
дват средства за купуване на 
предмети за домакинство, но 
ето прави 12,8 на сто. От сто 
похарчени динара през мина 
лата година 10,1 на сто са да
дени за тютюн и спиртни пи 
тиета и също толкова за обле- 
нло.

стичесните 
разходи за лично 
ние.

ВЪ-

ПРИМЕР ВТОРИ
х АКЦИИ В ТР. ОДОРОВЦИ

Случката, която ще посочим 
е в аналите -на съда и н-ие не 
можем да кажем, че вината е 
доказана, обаче тя говори не 
що друго. Касае се за след 
ното. Шефьорите Борис Пет
ров и Митко Таско-в от „Тър- 
гонооп”

В чест на XI нангрес на СЮИ
8

В чест на Единадесетия конгрес на Съюза 
югославските комунисти тези дни в Трънски Одоровци 
е раздвижена оживена активност.

Решено е да се поправят махленските пътища 
и почистят водопоилищата. Също така, до започва
нето на конгреса ще се извърши поправка на коопе
ративния дом.

Одоровчани са се договорили до 20 юни да по

на

получават пари на -ръка 
за да купят в Македония чу 
шки за работниците от ноопе 
рацията. След това те се ок-ар 
ват зарад -раздяла на печалба 

Завеждащиятта. вътрешен 
контрол дава случая на съд и ви 
ната там ще бъде утвърдена. 
Ние не твърдим, че работници
те са виновни, но можем сво 
бодно да кажем, че не може 
така да се дават толкова пари 
(мисля над 10 000 динара) за 
покупна на зимнина за работни 
ците. Точно се знае. нак може 
да се купи и плати въпросна 
та стока.

правят и лътя, минаващ през селото.
Освен комуналните акции — одоровчани активно 

са се включили- и в акцията по събиране на помощ 
за изграждане на политическата школа в Кумровец.

На събрание на партийната организация едино
душно е подкрепена тази акция и всички комунисти, 
както и мнозина безпартийни, ще внесат средства за 
изграждане на школата.

взима

до разли 
на кашкавала в

ПРИМЕР ПЪРВИМ. Андонов
Миналата година пристигна 

ло анонимно писмо до рефе
рента за вътрешен контрол, 
председателя на работниче
ския контрол Симеон Стаменов 
от Смиловци на 1 май 1977 
ползвал кооперативен трактор 
и изорал своя нива и -на своя 
шурей- Една нива била голя 
ма 9 декара, а друга 2,30 де 
кара. Сметката за тая работа с 

920 динара.
Доставката била анонимна, 

референта дал заявление до 
ООСТ „Забърдие”. След това 
пристигнало писмо от „Забър 
дие”. че Стаменов е платил на 
кооперацията за услугата с ноо 
псративпия трактор. Но т-ряб 
ва сега да кажем парито са 
-внесени след като последвало 
заявление от завеждащия въ 
трешен контрол и след трие

ПРИМЕР ТРЕТИ

'Иван Глигоров, отнупчик 
„Нишава” от район Т. Одоров 
ци се оплаква на синдиката,

на

— Неофициално узнах, че Йорданов е освободен от 
работническия съвет. До мен не стигна никакво официално 
съобщение за това как от Одоровци до Димитровград 
кавалът толкова се намали? — казва другарят Петров.

Тези четири примера ясно говорят, че в кооперацията 
не водят достатъчно сметка за авторитета на работническия 
контрол. Примерите ноито посочихме са оформени като зая
вления на Петров. Те не са доназани. но не са 
за разрешаване. Върху тях трябва да си нажат думата 
сциплинарната номисии и съдът. Инак дават простор 
мвания, съмнения и нови злоупотреби.

каш-тракто-ра изнасяла

и поставени
ди-

за оДУ-

Б. Николов

ГОРНА ЛИСИНА

ПЪТ ЗАЛРАГВЙЧЕВИ КОШАРИ
Яввшделр на гости в Радошевац„Х-Идротехника”предприятие 

от Белград, което построи язо 
вирната стена, с булдозери 
трасира новия път почти до 
последната къща в махалата. 
В по-толя-мата ои дължина тра 
сето минава на здраво: през 

ниви и градини. Селя

С построяването ма акуму- 
лационното езеро и прегражда 
нето на Божична и Лиоинока 

махала 
остана

река горноли син ската 
Драгойчеви кошари 
без път, откъсната от центъ
ра на селото, както и от шо 

Божица

села в Бабушнишна общи Ясенов дол в нрая на лятото, 
ногато ясеновделци се завър 
нат от работа, а в чест на то 
ва голямо събитие за тях — 
ще бъде даден на 
и новият път Звонци — Ясе 
нов дел.

па Ясенов дел Две
на от 19 март, ногато ясенов- 
делци гостуваха на Радошевац, 
в крайграничното село Ясенов 
дел се вършат трескави при

Делегация
направи посещение 

братски Радошевац. Това ще 
стане на 20 юни, нойто в Ра 
дошевац се празнува като ден 
на освобожданието на селото.

паливади,
•н-ите доброволно пристанаха 

само, да се пос-
щесето Босилеград 

Сурдулица.
Най-подходящото решение 

бе да се построи нов път, 
който от махалата да слиза 
по-долу от язовирната стена, 
о мост през отичащата от 
езерото вода.

Неотдавна строителното

/на това
т-рои хубав път.

Последния-т ше бъде 
голямо значение, понеже ста 
рите пътеки бяха тесни, кри 

и неудобни за ползване.
П. Димитров

ползване
от наготовления за посрещане , 

гости от Радошевац.своите
Радошевчани ще

наИнан, след завръзването 
братската дружба между

М. Андоновпосетятви тези
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БОСИЛЕ-СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР ВНОВИНИ ОТ
ГРАД

ДОБЪР УСПЕХ НА
АБИТУРИЕНТИТЕ

та драматична сенция в срод 
ношколския образователен цен 
тъР работеше твърде успешно.

Тазгодишният випуск на а-
в Средношкол-битуриентите

образователен център 
за -насочено 'образование „И- 

Караиванов” в Босилеград 
наброява 123 души. В отдела 

образование

сния
С добре подготвената > |К0М0- 
дия ,,Съмнително лице” от Б.ван Нушич младите самодейци ус
пешно се представиха пред 
публинаъа в Долна и Горно Лю

за гимназиално
от 74 души 64 направо завъР

бата. Наскоро те ще гостуват 
в Горна Лиоина и Долно Тлъ

сашиха класа, а останалите
Тукизпит.на поправителен

мимо.средната бележка възлиза ма
3.53.

РЕКОНСТРУКЦИЯЗАПОЧНАДевет кръгли отличници от то- 
са освободени от мату

ра. Това са: ЛИМОНКА АНДО 
НОВА. ЛИЛЯНА ГЕЛЕВА, БО- 

ГЕЛЕВ ЗЛАТКА АСЕНО
ВА ГОРДАНА МИХАЙЛОВА.

КОНСТАНТИНОВА. 
ИРИНКА СТОЙНЕВА. ВЛАДИ
МИР СТОИМЕНОВ, ДАНИЦА 
МИТОВА И АНКА БОГОСЛО- 
ВОВА.

НА (СГРАДАТАтози

В новата учебна година сре
образователендношколскиятРИС

център отново ще работи в
своята сграда. Тя поради опаРАДА Пейзажсност от рухване бе забранена 
за употреба преди една годи 
на. Наскоро тази сграда -ще 
бъде цялостно поправена. Об 
разователната общност за на
сочено образование в Южно 
моравския регион е обезпечи
ла 2,5 милиона, с които спо 
ред проекта са. достатъчни 
сградата изцяло да бъде оспо 
собена за употреба.

М. Ленич, Аленсандровац: 
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМСУРДУЛИЦА:

Многостранни постижение на младитеметало-обработвателния 
отдел от общо 49 ученика — 
34 направо завършиха класа, 
а 15 души са на поправителен 
изпит. Средната бележка 
абитуриентите от този отдел 
е 2,58.

В

след това трибуни
семинари, а дейно 

поли ти 
в. „Борба"

на На отчетно-изборната общин 
она нонференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
в Сурдулица, състояла се на 
10 юни в залата на образова 
телния център „Йосип Броз 
Тито”, бе оценена двегодишна 
та работа на младежката ор 
ганизация, приети предстоящи 
те задачи и избрано ново пред 
седателство от 21 делегати. 
За председател на ОК на ССМ 
бе избран ДРАГАН РИСТИЧ, 
преподавател по математика 
в образователния център ,.Йо 
сип Броз Тито”, а за секретар 
ТОМИСЛАВ МАРКОВИЧ, и 

ООСТ „Пети

нана ССМ, Михайло Митич, 
председател на Междуобщин 
ската конференция на ССМ 
в Южноморавски регион 
Мил е Милич, член на 
седателството на РК на ССМ, 
Ставре Спасков, председател 
на ОК на ССМ в Босилеград 
делегация на Университетска 
та конференция в Ниш. Йо- 
ван Петрович, председател на 
ОС, Милорад Тасич. секретар 
на ОК на СКС и представите 
ли на останалите обществено- 
политически организации и нул 
турни работници от Сурдули- 
шка община.

В уводното си изложение 
досегашният председател на 
ОК на ССМ между другото 
изтъкна, че в периода след 
последното изборно заседание 
активността на младите в ко

4ЩИ,
различни
работи и младежката 
чесиа школа на I 
— Душан Петрович — Шане. 
В ООСТ, в които работниче 
ската класа решава за усло 
вията и резултатите на своя 
труд и съвкупните отношения 
в обществото, младите тряб 
ва да се включат в организи 
рането на борбата срещу отри 
цателните прояви. Във вся 
ка ООСТ Съюзът на социали 
етическата младеж трябва все

— С постигнатите резулта
ти на абитуриентите сме до
волни. Условията, при които 
работехме бяха твърде лоши 
и това отрицателно действу
ваше върху качеството на 
образователно - възпитателния 
процес. Благодарение на уси 
лената работа на учителския 
колектив и на учениците тези 
трудности бяха успешно прео 

— казва АСЕН СТО

ПЪРВО ПЕСЕЩЕНИЕ НА ТЕ
АТЪР Пред

Въз основа на програмата 
по сърбохърватски език, уче 
ниците от втори и трети нлас 
(общо 200) организирано 
сетиха. Нишкия народен теа 
тър.

Тук те видяха предотавлени 
ето на „Господжа министерша” 
от Б. Нушич. За мнозина от 
учениците това бе първото им

по-

долявани
ЕВ. директор на средношкол
ския образователен център. да се ангажира закидневно 

стабилизация на стопанството. 
Младият работник — комунист 
трябва дейно да работи въР 
.ху увеличаване производител
ността на труда и подобрява

маши
сеп

посещение на театър-
ДРАМАТИЧНО-СЦЕНИЧНА ДЕЙ Занапред такива посещения

ще бъдат редовна практика на 
средношколците от Босиле
град.

нен техник в 
тем-ври”.

На Конференцията присъ 
ствуваха Янко Раск. член на 
Републинансната нонференция

КОСТ
Под ръководството на препо 

давателя по български език 
ПЕНЕ ДИМИТРОВ, ученическа- в. В. не начеството на изделията. 

При това бе анализирана две 
годишната работа на ОК на 
ССМ и констатирано, че ак 
тивността е била твърде ус 
пешна и че са постигнати кру 
пни резултати във всички об 
ласти на действие.

В съдържателната и много
странна дискусия участвуваха 
Милорад Тасич, Янка Дойчино 
вич, Борис Богоев, Драган Ри 
стич, Миодраг Маркович, Ян
ко Расн, Сърболюб Ми кич и 
Абдул Демирович.

За делегати на МОК на 
ССМ са избрани Драган Ри 
стич. Драгица Михайлович, Бо 
рис Богоев, Винна Стефанова 
и Селена Ковачев!ич. Накрая 
на изтъкнати активисти бяха 
връчени признания за успеш 
на работа в младежката орга 
низация-

муната се движи по възходя 
ща линия- Постигнати са зна 
чителни резултати в идейно- 
политическото и марксичесно 
образование, 
то укрепване

ВИШЕНА ЛИРИКА", а са поместени и сти- готовката на младите 
хотворения от самия Отон Жупанчич. народната

Също втози брой на сп. „Мост” свои ствена самозащита, таченето 
произведения обнародват ПРИКОПИ ПО- традициите на НОБ, накто и в 
ПОВ — „Раздяла” (откъс от романа ,,ЧИ- работата с пионерите, органи 
РАКЪТ"). ДАРИНКА ЕВТИМОВА (стихотво- зирането на трудови акции и 
рения), СИМЕОН КОСТОВ — „Далечна прочие. В речта си Л. Ивано- 
музина” (разназ), АРСО ТОДОРОВ (стихо- вич особено подчерта, че ин 
творения). тересът на младите, особено

Публикувани са стихове и от млади оред работниците, за приема 
автори: „Заглъхнали сонети” (стихотворе- нето в Рязко се увеличи, 
ние, наградено с първа награда на мла- За това безспорно доприне 
дежкия творчески ноннурс на сп. „Мост” се по-организираната работа 
по повод Деня на младостта), ЕМИЛИЯ върху идейно-политическото и 
ПЕЙЧЕВА — „Моят път” (стихове ДЕНИ- марксичеоко образование на 
ЦА ИЛИЕВА — „Море”. „Тайна”, „Пода- младите. Организирани са ска 
рих ти..„Къде?” „Народът”, „Родина- зни 1В 'Първичните 
та е винаги, с нас”, „Искам 
нови хора". В този
текст на творец от българоната народност 
се публикува за пръв път: БОРИС ТОДО
РОВ — „Ветрушна”.

В раздел ПУБЛИЦИСТИКА ХРАНИ- 
СЛАВ А. РАКИЧ пише за ,,Пионерите от 
Ютна Сърбия в Народоосвободателната
(10941а1945)"0ОЧ|Иа"ИС™ЧеОКаТа Р&волЮЦИя 

В ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА са об
народват статиите: ..НАРОДНИТЕ ГАТАН
КИ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”
^Т„У;.!^ЯЛБВ и "ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ 
:В РАМКИТЕ НА УЧЕБНИТЕ И ИЗВЪНУЧЕБ
НИТЕ ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО" от 
МИЛЕНТИЕ .БРАНКОВИЧ.

..Застаноло слънце" и ,.Велино моме” 
са народни пеони, публикувани 
„Народни творбил легенди, предания 
записани от РАЙЧО ВАСИЛЕВ, 
участвувал на младежкия творчески 
ден ноннурс и спечелил

ЮБИЛЕЕН БРОЙ НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПЕДЕСЕТТАТА КНИЖНА организационно 
на ССМ, в под

Тези дни излезе от печат книжка 50 
на сп. „Мост”. Безспорно, това е един 
юбилей, заслужаващ внимание да се ка
жат думичка-две за досегашните резулта
ти на това поле. От изнесените данни в 
самия юбилеен брой виждаме, че в 50 
броя са публикувани свои творби 5 автори 
•или общо около 1100 творби от различни 
области: наука, обществени въпроси, ли
тература и изкуство и прочие. Радващо е,-

„Мост" средно се печата в тираж от 
1000 до 1200 екземпляра, а се разпростра-, 
нява навред из страна, а най-много в об
щините, настанени с българска народност. 
Впрочем много повече данни - за списва- 
нето, за резултатите и пр. читателят мо
же да узнае от статията „КЪМ ПЕДЕСЕТИЯ 
БРОИ", написана от редактора на описа
нието Миле Николов — Присойски.

Инак в този брой на списание „Мост” 
се поместват статиите „СЮК В ДИМИТРОВ 
ГРАДСКА ОБЩИНА В ПОДГОТОВКИТЕ ЗА 
КОНГРЕСИТЕ” от секретаря на ОК на СКС 
в Димитровград ВЕНКО ДИМИТРОВ. Ста
тията се публикува в навечерието на п-ар- 
тийните конгреси.

В раздел НАУКА са обнародвани стати 
ите: „НАУЧНАТА ИСТИНА ЗА СЪЩНО
СТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ НА САНСТЕФАН- 
ОКИЯ МИРЕН ДОГОВОР ОТ 1878 ГОДИНА” 
от Д-Р МАНОЛ ПАНДЕСКИ (продължение 
от кн. 49), канто и „ГОЛМАТА ИЗТОЧНА 
КРИЗА, ВТОРАТА СРЪБСКО-ТУРСКА ВОЙ
НА И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЮЖНА СЪР 
БИЯ (1877-1878) от ВЛАДИМИР СТОЯНЧЕ- 
ВИЧ.

за все 
отбрана 1И обще-

организа- Сърболюб Минич
да запозная 

раздел драматичен ОТПЪТУВАХА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 1БРИГАДИРИ

Започна трудовата
(

Петдесет и пет девойки и 
младежи от селата, трудовите 
организации, основното учили- 
•ше „М. Лияде” и гимназията 
„И. Б. Тито” от Димитровград 

•отпътуваха на 10 юни за Па
ли4- където ще вземат

пех в акцията секретарят на 
ОК на СКС в Димитровград 
— Венко Димитров.

Бригадирите ще работят е- 
дин месец върху уреждане бр 
яга на езерото и ще бъдат на 
станени в новоизградения мла 
дежки стан „Иво Лола Рибар” 
заедно с бригадири от Кума 
ново, Сремсна Митровица, Рие 
ка, Нови Сад и съвместна бри 
гада съставена от младежи от 
Струга й Суботица.

уча
стие в (Първата смяна на таз
лиТ78"аТа ТрУАОВа ан4Ия "Пав раздел

а
В раздел ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО 

по повод 100 години от рождението 
Отон Жупанчич, ДЕНКО РАНГЕЛОВ 
за него като „ВДХЪНОВЕН ПОЕТ НА ВЪЗ-

студент, Бригадата „Братство-един- 
награ- ство” бе изпратена по търже 

ствен начин, а бригадирите 
'приветотвува и пожела им ус

на
пише трета награда.

Ст. Н.
А.
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падежклогалницА
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД -

•СЕ ПО-ГОЛЯИО Я ПО-КОННРЕТНО АНГАЖИРАНЕ ИК МЛАДИТЕ
— За председател на ОК на ССМ в Димитровград избран Цанно Костов. От заседанието бе изпратена телеграма до др 

РАЗИСКВАНИЯТА„Динамичното и 
развитие ма машата

всестранно
социали

стическа самоуправителна 
•щност 1В изминалия 
се характеризира с интензив 
ма м широка дейност ма есич 
ки организирани социалистиче 
оки сили .начело

об В разискванията взеха уча 
стие бройни дискутанти. 30- 
'РАН ГЕРОВ говори за самоуп 
•равителмите и обществени 
деимости на младите в /пимна 
зията „Й. Б. ТГито”, СТАНЧА

период

със Съюза 
ма комунистите, .в борба за 
нооледовател но осъществява
не на непосредствените инте- 
реои на работническата класа, 
въз основа на програмата на 
СЮК, решенията на X 
грес ма СЮК, Конституцията 
и Закона за сдружения труд. 
Младото поколение м ССМ да 
ват в тази борба все по-зна 
чителен и творчески 
укрепвайки1 постоянно своето 
1Идейно-политичеоко- и акцио- 
мно единство, чрез коннретно 
ангажиране и самоуправител- 
но действувай е 
във всички сфери на общес
твено-политическия живот”.

, кон-

принос,

и решаване

Тези думи на Николай Пей 
чев, досегашния председател 
на Общинската конференция 
на Съюза на социалистическа 

Димитровград, 
отчетно-изброното

Делегатите с внимание следят работата на конференцията

РИЦА КРЪСТЕВА а за секре- 
тар ХРИСТИНА ПАНАЙОТОВА.

От заседанието бе изпрате-

Цанко Костов е роден 
на 21 ноември 1953 го 
дина в Димитровград. 
Завършил е средно тех 
ническо училище и до 
сега е работил в маучу 
новата 
„Тигър” в Димитровград. 
Член е на Съюза на 
социалистическата мла 
деж от 1968, а на Съю 
за на комунистите от 
1973 година. Бил е пред 
седател на ССМ и се 
кретар на първичната 
организация на СК в 
ООСТ „Димитровград”. 
Завършил е шестмесеч 
ната политическа школа 
в Ниш.

та младеж в 
казани ма
заседание на ОК на СКС 
Димитровград, състояло 
на 9 юни. очертават измина
лата дейност на младежта в 
Димитровградска община.

Общинската конференция на 
ССМ бе избран ЦАНКО КОС 
ТОВ, за подпредседател 30-

на приветствена телеграма до 
другаря Тито.

в
се

А. Д.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАпромишленост

ПОСТИЖЕНИЯ, ГАРАНТИРАЩИ ОЩЕ 

ПО-МНОГОСТРДННА ИЗЯВА НА МЛАДИТЕ
НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ 

НА МЛАДЕЖТА

В продължение на изложе
нието за непосредствените за 
дачи на общинската органи
зация на Съюза на социалис 
тическата младеж Пейчев из
тъкна, че младежта има кон
кретни задължения съвместно 
с останалите субективни сили 
да работи върху създаване на 
по-добри политически и обще 
ствени условия за успешно 
осъществяване и функциони
ране на делегатската система. 
Необходимо е в тази насока 
по-голямо ангажиране на мла
дите за афирмиране ролята 
на делегатите -и делегациите, 
с което се афирмира и соб 
ствената роля в системата на 
делегатското решаване.

Говорейки за идейно-полити 
ческото и марнсическо образо 
вание на младите Пейчев ка
за, че в досегашната работа 
са постигнати добри резулта 
ти, но това не е достатъчно. 
Необходимо е в предстоящия 
период с идейно-политическа 
дейност да бъдат обхванати 
всички младежи в общината. 
Съшо така ло-голямо внима
ние трябва да се обърне и 
на работата ма всички, обще
ствени организации, сплотява 
щи децата и младежта.

В изминалия период са се 
афирмирали и трудовите ак 
ции, което трябва да лродъл 
жи и в предстоящия. °ше 
по-ор,ганизирано и по-успешно, 
зт да бъдзт съставна част на 
стопансния и обществен раз 
воен план на общината. Са
мо по този мачин,
Пейчев, акциите получават об 
ществено оправдание.

„В. И. Циле” и пр. Занапред 
пред младежката организация 
това е трайна задача, 
повече, към 350/0 от младите 
а града не 
организирани облици на дей
ност.

ИЗТЕКЛИЯТ двегодишен пе 
риод се характеризира с ин 
тензивиране на младежките 
първични организации в много 
насоки. За разгръщане дей
ността ма Съюза на социалис 
тическата младеж (ССМ) в Ди 
митровградсна община благо 
приятствува повишеният ин
терес на младите за претвор 
яване на дело становищата и 
решенията на X конгрес на 
СЮК, 
програми, 
изборна конференция и Кон
греса ма ССЮМ. претворява
не на дело Закона за сдру
жения труд и др.

В ОРГАНИЗАЦИОННО ОТ
НОШЕНИЕ димитровградската 
младежка организация отчита 
укрепване ма първичните ор 
ганизации ма ССМ. Докато 
през 1976 година общинската 
младежка организация набро
ява 34 първични организации 
с общо 1379 членове, днес в 
края на отчетния период тя 
има 47 първични организации 
и 1250 члонове. Увеличението 
на първичните организации 
главно о резултат ма преус 
тройство ма Училищната кон

■гимназията

градска община. В тази ак 
ция участвуват 94 младежи 

още и девойки, като работят в две 
смени цели два месеца.

Освен това, над 300 средно 
школци също участвуват в

са обхванати с

няколкодневни трудови акции 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО . за изграждането на водопро- 

млгдите вода. Те дават и по няколко 
дни доброволен труд за стро 
еж на футболното игрище в 
града.

Важно място в трудовата 
изява на младите заемат и

ИВАНОВ за активността 
младите в село Скървеница, 
а ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ 
младежката дейност 
Смиловци. ЦЕНКО КИРОВ го
вори за ролята на обществе 
ните организации, като посочи 
конкретния пример на извид- 
ническия отряд „Момчил Вой 
вода”. За идейно-политическо 
то образование и възпитание 
на младежта говори ЗОРИЦА 
КРЪСТЕВА.

на
ОСПОСОБЯВАНЕ на 
особено се интензивира след 
Третата конференция Ума СЮК 
и други партийни документи.
През изтеклия период са вне 
дрени няколко форми на иде
ологическо-марнсическо обра локалните трудови акции в 
зование. В средното Училище местните общности: урежда- 
35 души посещават шестоме- не на обществени помещения.

залесяване, поправка на пъ
тища и строеж на водопрово
ди. както и на работещите 
младежи по уреждане на фаб 
ричните дворове.

Средно годишно 2500 млади 
участвуват в акциите по залее 
яване.х

Известно число младежи и 
девойки работят в съставите 
на младежки бригади от реги 
она на републикански и съюз 
ни трудови акции. Понастоя
щем младежката трудова бри 

ССМ гада „Братство и единство”.

за
в село

акционно-политическите 
приети от Втората

сечната младежка политическа 
школа по програмата на ра
ботническия университет „Па
вле Стойнович" от Ниш. Де
вет паралелни работят през 
целия период, обработвайки 
теми от програмата ма допие 
ната политическа школа. Ре
зултатите ма изпитите са висо 
ки, 'Въпреки че не всички па
ралелки .работят постоянно и 
нонтинуирано. Чрез младежки
те кадрови шноли в региона 
се обучават 56 младежки ак
тивисти, които ОК на 
подготвя за водене на опреде 
лени дейности през идния пе се, 
риод. На младежката трудова 
акция 94 бригадири имат своя 
програма на идейно оспособи

взе учас- 
ПЕТРОВ,

В разискванията 
и ДИМИТЪРти е

на С'ьюза напредседател 
бойците в общината.

досегашното сът.руд- 
между Съюза на

който
изтъкна 
ничество 
бойците и Съюза ма социалис 
тическата младеж.

ТОШКО МАРКОВ разисква 
-- на, младите в облас 
всенародната отбрана.

за ролята съставена. от младежи учащи 
работници, селокостопам- 

сви производители, 
участвува на съюзната трудо 
ва бригада „Палич 78”.

тта на
Членът 'на Секретариата на 

Републиканската конференция 
|ССМ ДРАГОСЛАВ СТОИЛ- 

делега-

студенти
ференция при 

„И. Б. Тито”. Първични орга
низации со създават във вся
ка паралелка, понеже създп- 

класове (с над

ма
КОВИЧ приветствува 
тите на Конференцията, като 
говори за мястото на млади
те в системата ма социалисти 
ческото самоуправление.

вано.
През отчетния период общо 

около 950 млади се ангажират 
и обучават- в идейно-образова бри самоуправители. 
тел на масона, моето е добра 
основа за по-нататъшна ден 
мост в тази област ма младеж 
ките изяви.

В ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА 
младите се изявяват като до 

Освенването им по 
85 членове) со оказва нецоле 
съобразно и спъва да се раз 
гърне по-добра дейност.

по застъпеност в различните 
самоуправителни тела и орга
ни, тяхното присъствие се 
чувствува и по решимостта по 
следователно и докрай На де 
ло да се провеждат приетите 

на- решения и самоуправителни 
споразумения. Може да се от 
чете. че младите са в челни 
те редове в самоупра 

преустройство, тъй 
го им гарантира още по-много 

сто странна изява.

На конференцията, на моято 
делегатите лрисъству- 

представители на Репуб-

подчерта
ровен 
ваха
ликаноната м Регионална кон
ференция ма ССМ и предста-

Измененията, които в тази 
насока се очакват в 
па ОСМ ма Сърбия, ще даде 
възможност да се 
•първични организации и а ,сре 
•ди с малко млади. Следовател 
мо, младите биха получили 
първични организации в мест- 

Изатовци, 
Горни Криводол. Иокровци, 'В 
ОСТ „Металац”, „Братство ,

статута
В ТРУДОВИТЕ АКЦИИ също 

са постигнати добри, но 
чалми резултати. За пръв път 
•през 1977 година се органи
зира местна трудова анция 
„Димитровград 77" за строеж 
на районния водопровод и во 
доонабдяеане ма 70 _на 
от- населението в

Голяма е ролята ма младеж 
та и системата на всенародна учредят

вители ма обществено-лошити 
от об-та отбрана и обществената 

Съюзът
вителноорганизации 

беше избрано и ново
месиитесамозащита, затова 

на младежта е 
фактор младите да 6'ъдат 
цент-ъра на дейностите в то

като
шината,значителен /Конференцията 

от 15
общности:ръководство, 

избра -Председателство
За председател на

питов
Ст. Н.Димитров-

членове.ва отношение.
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ДИМИТРОВГРАД

Заслужена победа на домашния отбор ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО
НА АВТОГАРАТАМЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА

„КОМ” (ГОДЕЧ — НРБ) —
„А. БАЛКАНСКИ” (ДИМИТРОВ 
ГРАД — СФРЮ) 5:2 (1:1)

В рамките на крайгранично 
сътрудничество между Дими

тровград 'И 'Крайграничните об 
шини в НР България Годеч и 
Драгоман на 8 юни в Годеч 
се игра международна футбол 
на среща между .А БалиДн
оки" (Димитровград -- СФРЮ)
и „Ком” (Годеч — НРБ). Побе 
да заслужено извоюва домат 
ния отбор с 5:2 (1:1), а сл!ед 

по-добра игра лрез вто 
рото полувреме.

резултатът беше равен.
второто полувреме 

пълна инициатива имаха до 
машните футболисти, поето ус 
пяха и да реализират, нато 
постигнаха четири гола, а го

то й автогарата ще бъде ед 
на от най-хубавите в Репуб 

безспорно най-хубав

През Рашко Ми-В присъствие на
помощни,н генерален

,,Ниш-еиопрес ,тровим, 
дирен тор на
Трифун Димитров, директор 
строителното предприятие ра 
дня” и ръководители на оонов 
пито организации и цехове о 
двете предприятия «а 9 юни 
в Димитровград започна 
граждането на автогарата.

Според подписания договор 
стойността на обекта ш© 
де 13 милиона и 600 хиляди 
динара, а работите трябва да 
приключат до края >на годи
ната. „

По този начин, най-сетне, за 
изграждането на един 
с голямо значение за

ликата и 
обект в Димитровградска об-на <1 циш.

Автогарата ще се помесги 
- от 110 метра и ши 

от 28 метра и що има 
нупа, с широчина от 

от 10,5 метра. В 
чакалня 

ресторант, са 
склад с гар 

и фонта-

ПОБЕДА В ПОСЛЕДНАТА СРЕЩА в дължина 
рочина 
вид на 
и височина 
сутерена ще б-/;дат 
за пътниците, 
нитарен възел, 
дероб, канцелария

а на спрата ще се поме 
канцеларии и ресторант 

обществено хранене. В про 
дължение на 
предвидени шест перона, по
крити с бетонна козирка. За 
пероните ще се намира авто 

който

много из-

ЗАВЪРШИ ПРОЛЕТНАТА ЧАСТ 
НА БАСКЕТБОЛНИТЕ СЪСТЕ

ЗАНИЯ

повече течни. На три минути 
пред края на срещата гости 
те уопяха да намалят резул 
тата и да -не бъдат поразени 
катастрофално.

В тази среща всички бас
кетболисти на „Свобода" пона 
заха добра игра, а особено 
се изтъкнаха, нанто и на все 
ни мач С. Рангел ов с 37 и 
3. Геров с 27, отбеложени то 
чки нанто и И. Леков и 3. 
Джокич.

Съдиите М. Кръстич и Д. 
Джорджевич (от Ниш) добре 
водиха този мач.

След пролетната част на 
състезанията отборът 
„Свобода” е класиран на де 
сето място, от дванадесет 
състезаващи се отбора.

В мача с ..Куршумлия" „Сво 
' бода" игра в състав: М. Джу- 
кич, Д. Петров, 3. Захаров. А. 
Еленков, Ц. Филипов, Н. Бабич, 
Н. Николов, С. Стоянов, С. Ран 
гелов, 3. Геров.

Срещата се игра <в опорт- 
център „Парк пред оно 
зрители.

бяха равноправен 
само през лърва 

играта, ногато и

Г остите 
противник 
та част на 
стите само един.През миналата седмица ба 

скетболистите на „Свобода" 
играха два мача. И в двете 
срещи бяха домакини.

В срещата с „Партизан” 
(Власотинци) домашните бас
кетболисти въпреки голямото 
желание не успяха да побе
дят. Гостите бяха по-добър 
отбор в течение на целия мач 
и извоюваха висока и заслу 
жена победа — 92:76 (50:33).

Само два дена по-нъсно (на 
9 ю»и) „Свобода" игра и по 
следната среща в пролетната 
част на тазгодишните баскетбо 

ч лни състезания в републикан
ската А дивизия- В този мач 
бе извоювана втората победа 
и първа, дългоочаквана побе 
да на домашен терен, с от 
бора на „Куршумлия” (Куршум 
лия), с резулатат 81:68 (41:24).

Още от самото начало на 
мача домашните баскетболи 
сти бяха по-добър отбор, ка 
то постоянно водеха с 20 и

на;
В отбора на „Ком добра 

помаза цялата единадесо 
в отбора на „Асен 

похвала
само ветеранът 

дър Петров.

стят
заигра 

торна, а 
Балкански

автогарата сапочна 
обект
съобщенията в общината.

Автогарата се строи 
ду улица „Маршал Тито 
•ка Нишава, срещу ж. п. га 

площ от 2

заслужа- 
Алокеанва

меж- 
и ре състава насервиз, в 

са предвидени помещения за 
преглеждане, поправка и пране 
на автобусите. В проекта, из 

от специалисти в Про

игра' 1В твърде 
атмосфера, без

Мачът се 
опортомейсна 
груби прояви.

Реванш-срещата между два 
та отбора ще се играе през 
есента о Димитровград.

хилядира, на
(квадратни метра, от 
функционалните обекти ще за
емат повръхност от 1425 ква 
дратни метра.

моето
готвен
купйе, е предвидено на самия 
вход на автогарата да се по 

иобелиск.

11 в
фонтанаместина спе 

след изграждане-
С .Маков Според мненията 

циалистите А. Д.

БОСИЛЕГРАД

Избрани нови ръководства
ни Я250ло

СТОИЛНО СТОИЛНОВ, служещ 
в органите на общинското уп 
равление.

Председател на Скупщина
та по детска защита за пред 
стоящите четири години ще 
бъде РАДИВОЕ ИВАНОВ, шеф 
на местната канцелария в 
Долно Тлъмино, а председател 
на Изпълнителния 
делегат
скупщина на тази 
ЛЮБОМИР ИВАНОВ, директор 
на Основното училище в Гор
на Л пойна.

За председател на Скупщи 
ната по социална защита и 
за делегат в съответната Репу 
бликанска общност е избран 
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ, учител а за 
председател на Изпълнителния 
съвет ВИНКА КОНСТАНТИНО 
ВА, библиотенарка от Босиле 
град.

С. Манов През миналата седми
ца се проведоха учре 
дителни заседания на 
новоизбраните делегати 
в скупщините на общи 
нските
ни общности на инте
ресите за: основно обра 
зование, нултура, физи 
ческа нултура, детска 
и социална защита

ската управа, а Републикански 
делегат СПАСКО СПАСКОВ, 
служещ в ОК на СКС.

За председател на Скупщи 
«ата по физическа култура и 
ведно за делегат «а Републи 
канената скупщина «а тази об 
щноот е избрана БОРКА ЛА 
ЗАРОВА, учителка по физиче 
сно възпитание в Средношкол 
сният образователен център в 
Босилеград. Нов председател 
на Изпълнителния съвет е

УЧРЕДЕНИ САМОУПРАВИТЕЛ- 
НИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕ 
СИТЕДобри резултати на Димитровград

ските състезатели
За председател на Скупщи 

ката на общността за основ 
(но образование и възпитание 

избран ВЛАДИМИР КОСТА
ДИНОВ, учител от горнолиоин 

основно училище, за

самоуправител-

е

съвет и 
на Републиканската 

общност

РЕГИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ Н 
А ИНВАЛИДНИ ЛИЦА В АЛЕ 
КСИНАЦ

Димитровград.

Димитровградските състеза
тели постигнаха добър успех. 
По тенис на маса се класи 
раха на второ, а по спортен 
риболов на седмо място. Побе 
дител и в двете дисциплини бе 
отборът от Ниш. От Димитров 
градените състезатели с доб 
ра «гра се изтъкна, в състеза 
«ията по тенис на маса, Вука 
дин Марнович.

ското
председател на Изпълнителния 

ИВАН ХРИСТОВ, работсъвет
«ик в транопортното предпри 
ятие в Босилеград и за деле 
гат в Републиканската скупщи 
на на образователната общ 
ност ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ, 
учител от Долно Тлъмино.

На 11 юни в Аленсинац се 
състояха спортни състезания 
«а инвалидни лица от региона. 
Състезанията се състояха по 
тенис на маса и спортен ри 
болов и в тях взеха участие 
отбори на инвалидните лица 
от Ниш, Прокулйе, Мерошина, 
Блаце. Долевац, Куршумлия, 
Свърлиг, Аленсинац, Пирот и

Нов председател «а Скупщи 
ната на културата е 
МИЛЕНОВ, учител от долнолю 
батското основно училище, 
председател на Изпълнител
ния съвет Янко Симеонов, 
служещ в органите на Общин

ЕВТИМ

А.

В. В.ФУТБОЛ

В НЕДЕЛЯ РЕШАВАЩ МАЧ За няколко нзгнили прошки или ........................ ....... ...................... .
ПОРАЖЕНИЕ В ПРЕДПОСЛЕД 
НАТА СРЕЩА: „ЕДИНСТВО” 
„А. БАЛКАНСКИ”

Г. Матеевац, 11 юни. Игрище 
на 2:0 (1:0) „Единство”. Те
ренът неравен и неподходящ 
за игра. Време дъждовно. Зри 
тели около 200. Голмайстор 
Д. Миладинович в 14 и 75 ми 
«ута. Съдия Т. Джокич (Алек 
оинац).

„А. Балкански”: С .Анджелко- 
вич. Р. Манчич, Т. Марков, 3. 
Марков, А. Пейчев, М. Тодо 
рович, Д. Голубов, С. Иванов, 
Д. Каменов, Р. Тодоров. 
Йорданов.

В случай ако победи „Мора 
ва" ще се класира в по-висш 
ранг на състезания, а „А. Бал 
кански" най-вероятно ще на 
пусне тази дивизия. Значи, 
само с победа футболистите 
на ,А. Балкански” остават в 
същия ранг «а състезания.

В неделя, 17 юни, „А. Бал 
кански" играе последната оре 
ща в тазгодишните състезания 
в Междуобщинската футболна 
дивизия, с 1второнлаоира«ия 
отбор „Морава” от Житковац 
Мачът е важен и за двата 
отбора.

ГОЛЕМИ РАЗНОСКИ-ЗА НИЩО.. ■

Тъкмо така би могло да се охарактеризира 
недоразумението между Ч. М. и А. П. от село Ж.

Босилсградска община (имената не съобщава
ме, защото наистина не са важни). Тези 
граждани са съседи, а както казва нашият народ 
— ^съседът може да затрябва и за „зло и за доб
ро ... Затова и отношенията би трябвало да бъ
дат добросъседки.

Но, уви! Историята на техния "случай” е 
трагикомична.

Зарад няколко развалени „прошки" от до- 
траяла ограда и една псувня, която Ч. М. произ
несъл по адрес на А.П. — са похарчени за съдеб
ни такси и разкарвания 2825 динара,, загубени са 
8 дни, нарушено е спокойствието на тези двама 
съседи, нарушени са добрите им взаимни 
ния.. .

Без да се да потърси обяснение от съседа
си, веднага му завежда дело. Търси обезщетение 
и за оградата и за нанесената обида.

Тъй като Ч. М. отбива
в

двама военна повинност, 
разпитан пред военните си старейшини, 

така че и там малко се изложил, и както писал 
на майка си, която го „застъпва” пред съда се 
е разкаял за стореното, но чудно е, защо не наме
рил начин и път да се извини на А. П. и да на
прави опит по „мирен” път, без 
станалото недоразумение.

Р“* \А- п- много се засегнал и на съда 
на ИЗОбОЩО Аа се съгласи с измирение, а
на стоявал съдът да си каже тежката дума.

Съдът е направил това 
ни досега, посочихме но дали е добре?

бива

г.

съд да се уреди

разноските направе- 
напрвено най-

отноше-

Та, както казахме, Ц. М. , който е млад чо
век, понастоящем в армията, като вървял квай 
оградата на А. П. (а бил малко на градус) му 
дошло кеф да бутне част от пблурухналата огра- 
пшТ“а "Перде се проснало на земянаР.. 
При това Ч. М. изпсувал А. П...

Не седял със

Съвсем оправдателно възниква въпппгът* 
има ли мирови съвет в село Ж. и ако съществу-

добросъс/щки^отгюшения1 между* Ч^М* II ^ 
Поводът наистина е незначителен, но по- 

подценяване.
Иван АНДОНОВ

те

лседствията не са заС. Манов скръстени ръце А. П.
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От историята иа работническото и 

комунистическо движение в Дими 

тровградска община
НАСЕЛЕНИЕТО на Димитров

градска община взе. 
участие в борбата за' освобож 
дението от капитализма и фа
шизма в миналото, а през по 
следните три десетилетия сво 
боден живот активно участву 
ва в социалистическото строи 
телство.

Работническото 
тук се заражда в края на ми 
далото столетие, особено доб 
ре се развива в (началото на 
това столетие. До Балканската 
война в Димитровградска об 
щина се организират стачки 
и работи за организиране на 
работниците. Организирани 
социалдемократическата пар
тия на тогавашна България ра 
ботниците от Цариброд актив 
но сътрудничат със социалде
мократическата организация 
в Пирот (Сърбия). Известни 
са срещите на работниците от 
двата града през 1909 и 1910 
година. По това време свои 
партийни организации имат 
селата Гоиндол, Градина. Скър 
веница, В. Одоровци. Славиня, 
Каменица, Поганово и др.

Цариброд се провежда ак
ция за нелегално провеждане 
на другаря Моша Пи яд е през 
Цариброд на път за София, 
където взел участие на Бал
канската комунистическа 
ференция (1922). В 
ция особено се прояви кому 
писта Власаки Алексова, Зо 
ра Панова и много други.

След 1923 година, когато в 
България пропадна антифашис 
ткото септемврийско въстание 
комунистите, от Цариброд и 
околността показаха своето 
високо интернационалистичес- 
ко съзнание и на линията на 
ЮКП помагаха избягалите бъл 
гарски въстаници.

В условията на тежка неле 
гал на борба партийната орга
низация успя през 1926 годи 
на да формира и организация 
на СКОЮ, а през 1928 година 
партийната организация и оР 
ганизацията на комунистичес
ката младеж (СКОЮ) заеха 
правилно становище след про 
учаване на Откритото пиомо 
на Коминтерна за състоянието 
в ЮКП. Заемайки антифрак- 
ционно становище те всъщ
ност подкрепиха линията на 
ЮКП победила в Загреб, пре 
двождана от другаря Тито.

Дейността на ЮКП между 
двете войни е разнообразна 
и богата. Но тя бе прекъсна
та след провала направен в 
Ниш през 1929 година. Много 
комунисти и младежи бяха 
арествувани и съдени в Бел
град по Закона за защита на 
държавата. Държанието на ко 
мунистите лрез съда беше от 
лично.

орещу фашизма той стана 
член на Местния комитет на 
ЮКП в Белград. Васил Ива
нов — Циле загина в борба с 
врата като нелегален кому 

кон- нист в Белград през 1942 го- 
тази ак- дина.

активно

Антифашистката борба про
дължи и в Димитровградска 
община след окупация настра 
ната. Тя особено дойде до 
разгар през 1944 година кога
то в околността на село Сено 
кос бе създаден Царибродоки 
партизански отряд а оетне и 
Първа царибродсна бригада. 
Тези две партизански части 
взеха активно участие в бое
вете за освобождението на 
страната4

След освобождението в Ди 
митровградока община се въз
обнови работата на ЮКП. -Съ

движение

КУРИОЗИ
в

МУЗИКАЛНИТЕ ЧАШИ
ПРИ новия грамофонен запис на операта 

„Лучия ди Ламермул” в САЩ дирегентът Томас 
Шипърс решава да замени в сцената на полу
дяването на Лучия инструмента, на който се из
пълнява една от партиите — вместо обикновена
та флейта той въвежда стъклена хармонина. 
Промяната не е произволна — първоначално До- 
ницети е орнестрирал пасажа за „музикални ча
ши”, но тъ като не намерил музикант, който да 
свири на този рядък инструмент, е бил принуден 
да се задоволи с флейта.

Томас Шипърс отнрива единствения в наши 
дни изпълнителна стънлена хармонина в Щут- 
гарт (ГФР) — това е 57-годишниЯт Бруно Хоф- 
ман.

здаде се организация на мла
дежите (УСАОЮ), организа 
ция на комунистическата мла 
деж (СКОЮ), организация на 
жените (АФЖ). Дейността на 
ЮКП в Димитровградска об
щина през последните три 
десетилетия беше в постоя
нен възход. През годините на 
дейността на Информбюро 
(1948) партийните организа
ции в Царибродсна община 
заеха правилно становище и 
активно подържаха линията 
на ЮКП.

Сега в навечерието на XI 
ЮКП партийните 
отчитат нови ре 

своята работа и ог 
стопан-

След присъединение на ди 
митровградския край в грани
ците на Кралство СХС тук пар 
тийна. работа не спира. Въпре 
ки голямата пропаганда на 
шовинистическите среди от 
София за организиране на 
шовинистически организации и 
терора на кралсната власт, ра 
ботническото движение в Ца 
рибродско правилно се насоч 
ва. Комунистите от организа
циите създадени преди вой
ната се присъединяват към 
Комунистическата партия на 
Югославия и издигат лозунга, 
че освобождението на 
край може да дойде 
чрез икономическо и нацио
нално освобождение.

Макар че инструментът води началото си 
нянъде от дълбока древност, за негов изобре
тател в настоящия му вид се смята Бенджамин 
Франклин. „Музикалните чаши” са били особено 
на мода през XVIII и началото на XIX век. Глун 
и Моцарт са умеели да свирят на тях. И двама
та, а също така Бетховен и Хендел, са номпо- 
зирали музина за стънлена хармоника. Изключи
телен виртуоз-изпълнител е бил легендарният 
хипнотизер Франц Антон Месмер, който е изпо
лзувал странните звуци при лечението на паци
ентите си.

Първия си концерт Хофман дава през 1938 
година в Лондон.

Неговият концертен инструмент, за създава-
Изнлючително интересно е кан Хофман сви

ри на „музиналните „чаши". Върховете на пал
ците си той мокри с вода от малък метален 
съд. После силните му пръсти споразителна бър
зина се надбягват ооколо ръба на чашите и от

конгрес на 
организации 
зултати в
ромни постижения в 
сното, 'културното !И просвет
ното развитие на 
Идеите за които 
комунистите от тоя край поч 
ти едно столетие 
отвени. Населението в 
община бележи все нови и 
нови постижения в развитие
то на своя край. който в ми 
налото беше „ябълка на раз 
дор”. Изпълнявайки интерна
ционалната линия на ЮКП се 
та Димитровградския м • край 

мост” на 
Б. Н.

о&пгината. 
се бореха

Предвоенният комунист 
член на ЮКП Васил Иванов 
— Циле работеше в партия
та в Цариброд и Белград. Той 

важни 
като

и са осъще
тазитози

само

на многоучаствува
партийни заседания и 
инженер в Белград, където ос 
тана и след

В своята борба за освобож 
работническата 

комунистите от Цариброд
дението на 
класа I
ско организират много смели

разгромяването 
Югославия Циле про 

активност. Ор- 
борба

на стара 
дължи своята 
.ганизирайки хората за

служи като „жив 
сближение.

чаша на чаша.акции.
Така през 1922 година в

Много души дават големи па 
ри за море и отиват на плани 
на далеч от родния си край 
а пренебрегват удобствата на 
климатическите области от Ста 
ра планина до Бесна кобила.

нултура и се правят екскурзии, 
хранителната дажба трябва да 
се увеличи, за да се осигурят 
енергетичните нужди на орга
низма.

здравето след тежки операции, 
бронхиална астма, нервно-пои 
хичесиа преумора (на височи 
па не повече от 800 м.)къде Да отидем 

на Курорт?
За да има добър резултат 

от пребиваването в планинони 
те курорти, трябва да се води 
сметка и за рационалното хра 
нене. То трябва да претърпи 
количествени и качествени про 

да се създаде благо 
за организма взаимо- 

П л амин оки ят климат

ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАНИ 
НСКИ КУРОРТ В НАШИТЕ 
НРАИЩА

г

ОТ 15 ЮНИ ДО 15 СЕПТЕМ-
годишните почивни. Във всяко 

занимават с това. КЪДЕ ДА ОТИДЕМ
Ония които искат и трябва 

да прекарат годишната си по 
мивка но планина имат условия 
това да осъществят. Нашите 
краища изобилствуват с хуба
ви планински курорти. Това са 
Стара 'планина, Видлич, долина 
та на Ерма, Влаоина и Власин 
око езеро, и почти всички се 
ла в Димитровградска и Боси

Наближава времето на 
домакинство вече се 
НА КУРОРТ?

> мени, за ВРИ
приятно 
действие, 
натоварва функционално много 
органи и системи на организ
ма, затова в храната трябва да 
се включат повече въглехидра 

белтъчини (ме 
со, риба, яйца. извара, сире
не кашкавал, мляко и др.) и 
по-малко мазнини. Трябва да 
се консумират обилно зелен 

плодове, за да получи 
коли

Изискванията на всеии член от домакинство са най- 
" - — Че-

помогнем в това направление.

ОТ НИШ |0 

АДРИАТНКА
различни.
сто пъти и материалното 
отива на курорт.

Ще се опитаме да ви ти 'пълноценни

ПЛАНИНСНИТЕ КУРОРТИ
леградока община с надморока 
височина, иоято по-горе посо 
чихме.

дихателната дейност и обмяна 
веществата. ПланинитеВ зазисимоот от местополе 

жението ои 
ски — на височина от 
м н?д морското равнище, сре
дно високопланински—-на висо 

Ю0—2000 м и високолла- 
над

червени ав-С модерните 
тобуси „Мерцедес 
ЕКСПРЕС” организира за вас 
удобни, бързи и сигурни пре- 

Ниш през Рожай и 
Титоград за Петроваш, Будва, 

и Херцег Нови, по

НИШ-та на
са благоприятни за климатоле 
чение през лятото с освежите 
лната си прохлада, а през зи 

— с ‘топлите и ясни олън

те са подпланин- 
400-1000

чуци и 
организмът 
чество минерални соли и ви 

. Това се отнася особе 
калиевите соли (нарто- 

запе и пр.) Те

и по-гол ямо
Разбира се. че засега, за 

съжаление домашният тури- 
вса още не е добре раз

тамини вози от
мата
чеви дни.

Лечение на планински нлимат
се препоръчва при хронична 
туберкулоза без температура, 
при хроничен бронхит без из 
пазен емфисъм, след боледу 
-взно от плеври™, перитонита т, манган и Ар. доставят ма 
(при нормално утаяване на т0риал за обраауването на но
кръвта), при хронично възпала кръвни клетки и кръвно ба

тнтв”азГНвъТсетанАоИвХявТввиеНИ не прило. Ако се провежда физ-

но за
фи, кайсии, 
осигуряват резерви за муску 
л ната дейност, за работа на сър 

н орм ализират киселинно 
Железните со

чина 
нински 
2000 м.,

Характерно) за 
курорти е това, че при 
ниското атмосферно налягане, 
слънчевото облъчване не е 
но, микроби, температурата е 
по-ниска, съдържанието на ки 

по-малко. Тук се за
силва образуването на

телца, подбряват се

ЗЪ'М
вит, а много малко ни предла
гат и (курортните обществени 
заведения и гостилници.

Тиват
твърде популярни цени: — 

Ниш — Будва: 179 динара

на височина

планинените 4
ТЯХ цето, 

стта на кръвта. Ниш — Херцег Нови: 201 
динара.. Но все пан и тези условия 

направят
сил

могат това да 
желаещите да прекарат годи 

почивна на планинаслород е шната синови
Кръвни СТРАНИЦА И
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♦

СЕЮ А 

НЕ ЖН>У
♦
♦ Ъ М**-
♦
♦
♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ — КАКВО СТАВА С ТОЗИ ЧОВЕК?! .

— НИЩО. ИСКАТ ДА ГО ПРАВЯТ ЗА ДИРЕКТОР НА 
„СТОЧАР"...

мс^Йоще житото нейе ни искласило а 
грозница вача нинво че напрайм с жетвуту туя годинуф 
Излъга се та поора две-три ниве добре угарене и на* 
гнойене, изгледа че даду доста жито. Затова йоще са? 
не вача ме спане, нико че се ожне и овърше.

мене
!
♦
♦ ♦ — Охо, очудва се полицаят, 

— А защо ие смеем?
— Затова, защото аз съм 

от едно прочуто семейство в 
града,

— Ние не те арестуваме за

♦ — Мално.
— Колко?
— Тридесет долара.

Пита у задругуту имаю ли плац с жетвуту, а он*^ 
ми. одговорише дена йоше не су заседавали за жет^ 
вуту и че ми кажу по-късно, кино че буде. Х*///Ц®р♦

♦ ♦♦ Кой Да чека задругуту да решава. Затова оня^ 
дан ка идо у Цариброд на върчане свърну у Смиловциг 
при бай Нецу. Знам дека он купува некакъв трактор? 
комбайну па да га молим да излезне да згазимо гт 
мойето, а че се найДУ поще таквия некадърни муште? 
Рйие по Висок.

о

♦ Преди въвеждане на тенсту 
ално оценяване детето се 
връща от училището, а баща
та го пита.

семе.
Калино и брат му са поиане- 

ни на гости. Идвайни сам, Ка 
лино обяснява:

— На гости в къщи ни 
малният братовчед и не може 
хме да го оставим сам. ХвъР 
лихме ези-тура, за да опреде 
лим

— Аз трябва да се оплача 
от своя мъж — казва Линда 
на своите приятелки. — Пред 
ставете си, за пет години бран, 
снощи ме изведе в едно заве 
дение.

— Сигурно ти беше хубаво..
— Сигурно щеше да бъде 

хубаво, ако къщата ни не бе 
ше опожарена...

♦
♦
♦ еКан са твоите бележки,♦ синно?

— Маршируват,
— Кан тана?
— Тана: един-два, един

♦ татко?
И верно найдо бай Нецу дома. Седомо уз чаф 

шку и реши се да му продумам за мойте планове: ф кой ще дойде тук.
— И вие спечелихте? — пи 

та домакинята.
— Не, аз загубих.

Два.. .е!♦ . — Знам дека с децата купува некакву машина 
рию- Че може ли ка ожгьеш твоето да излезнеш ч 
Висок да свършимо и с нащу вършитбу. Я че ти на? 
мерим мущерийе... — каза на бай Нецу.

Одйеднуш Неца поче да се смейе колко га глагф

♦ оо
А о

♦ В една парижка улица чуж
денец пита една жена дали 
говори английсни.

— Не смеете да ме аресту 
вате. — казва Джефри, който 
бил съмнителен за нещо.

♦ Колко струва тази зана-
♦ чалка?

— Двадесет нрони.
— А няма ли нещо по-ев

♦
♦ ♦♦ държи.

тино?
— Има. Гвоздеите са на съ♦♦ АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ЗАМИНЕТЕ НА БРИГАДА— Бре Манчо, ти ли си дошъл да се подигра* 

ваш с мене. Па знайеш ли ти дека я туя годину н 
ма да жнем...

— Па не си ли орал, Цеце?

— Орал съм, ама нема да жььем. . .

Па се зачуди кико може да се оре, а да с 
не жн»е. Не съм чул да йе било у Забъръе некой гра 
или друго нещо йе унищило житата...

— Ама що се чудиш и дзвериш.^бре Манчо —1 
па че ми каже Неца. — Ти не си ли чул дека нийа 
туя годину смо за узгусле. Задругата ни даде теков! 
семе, койе йоще нейе нинло. Затова туя годину нийа 
нема да вършемо. Може да излезнем да ти вършегА 
ка ме окнеш.

И верно додека на некой не се стъвни, на друг 
гога нема да съвне. Кико ми това каза бай Неца мен# 
се развидели. Са съм оигуран дека от Забър^е, 
намерим вършачку за туя годину.

♦ седния щанд.

Обадете се до 

25 юни
♦ о

Две съседни си бъбрят на 
улицата. Внезапно понрай тях 
с грохот преминава куче, на 
чиято е привързана тенджера.

— О-о, ще ми падне този не 
едната

♦♦ ♦♦ ♦♦ 4 годник,
ОТ Тях.

— Ваше ли е кучето?
— Не, но тенджерта е моя-

възкликва♦ 1♦
♦ Председателството на Общинската конференция 

на Съюза на социалистическата младеж в Босилеград 
с пъвичните младежки организации върши подготовка 
за организиране на младежки доброволни трудови бри
гади със съюзно значение

♦ оI — За съжаление не мога да 
ви пусна — обръща се порти 
ерът на едно казино към по 
сетител. — Нямате вратовръз

Какво е това. — възму
щава се посетителят. — По 
гледнете - 
даже ризи.

— Съгласен съм, но те ве 
че излизат...

през месеците юли. ав
густ, септември и ноември тази година.

Заявените брегадири от редовете 
пионери и по-възрастни според своето желание и броя 
биха заминали ;

„ВЛАСИНА

на младежта. на.

на^ следните обекти: 
я ” — през юли и август.

Автострадата „БРАТСТВО — ЕДИНСТВО" Белград 
— Ниш — през септември.

Ж. л. линията „ШАМАЦ — САРАЕВО" —

: тези хора нямат

♦ 1♦ през
ноември.

: о
Желаещите младежи, девойки, пионери и възра- 

СТ1Н|1ДР?^га да се °ба'Дят в Общинската конференция 
на ссм Босилеград или в първичните младежки орга
низации, до 25 юли тази година.

Гангстер спира на 
минувач:

— Парите или живота.
—Право да ви кажа, не зная 

накво да избера. Не може ли 
нещо друго да ми предложи-

улицата

сЛЬс^Оьос/\
♦ I

ОТ ОК НА ССМ ВБОСИЛЕГРАД♦
* те.

ВСЕ ЕДНО

Чет. петров

БдйЩон^и
У


