
Брдост1о С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство . 
с Орден братство и еди 
нство със сребърен ве 
неце за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа цс 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на 
шите народи и.народно 
сти.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ ЙОСИП БРОЗ ТИТО НА ТРИДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ В СКОПИЕ —СР МАКЕДОНИЯ

ОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЩЕСТВЕНО И 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МАКЕДОНИЯ
]м

укрепването му. Министерска 
та среща в Белград потвърди 
правилността на югославските 
усилия, които и занапред ще

таитът да обхване всички стра
ни.

По отношение на- необвър-
страни и предстояща-занитс

се множат.та среща през идната година
Тито из-п Хавана другаря

По отношение на съседнитетъкна, че Югославия и занап
ред ще развива необвързванс страни и нашите отношения

с тях другя Тито казато и ще дава споя принос за

НЯМАМ НИИЙИВН ТЕРИТОРИШИ
създаването на все по-голямо 

взаимно
„Бих искал да кажа тук

взаимно доверие иказа президентът Тито — не
разбирателство.що и за нашите отношения

Желая още веднаж да из
тъкна, че ние никога и нито 
към един съсед не сме има
ли и нямаме териториални 
претенции. Желая да напом
ня, че и на Съвещанието за 
европейска сигурност и сътруд 
ничество в Хелзинки през 
1975 година тържествено зая 
вих, че Югославия зачита 
принципа за ненарушимостта 
на границите и че този прин
цип счита за еднакво задъл
жителен и за себе си, и за 
всички свои съседи по отноше 
ние на съществуващите грани 
ци, без оглед кога и с кой 
инструмент са утвърдени.

Ето, това мога и днес да за 
явя пред вас и пред 
в света и още веднаж да из
тъкна, че ние желаем добри 
и приятелски отношения с 
всички съседи въз основа на 
известните принципи. Готови 
сме за целта и занапред съв 
местно да полагаме усилия- А 
резултатите, убеден съм. че 
нс ще изостанат.

Нашата политика е констру
ктивна, принципна и се полз 
ва с пълно признание в цяла 
та страна, понеже изхожда от 
интересите на всички наши ре 
публики и автономни облас
ти, на всички наши народи и 
народности. А също така е 
важно, и аз това търся от 

че и нашите републи 
автономни области пос-

със съседните страни. С отдел
страни имаме твърде добни

ри отношения, а с някои и
проблеми, поради непризнава
ме правата на нашите нацио
нални малцинства, които жи
веят там.

Признаването на правата на
енационалните малцинства

един принципен въпрос. Ние
у пас сме го решили,- ние за
читаме всички националности.

нашатакоито се намират в 
страна, те имат всичките пра 
ва. Тогава и ние имаме

РЪКОВОДНИЯ АКТИВ НА СР МАКЕДОНИЯ* РАЗГОВОР НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО С
не

а намалява вноса. В тази насо 
ка следва’ и изоставащите да 
догонят развитите райони 
републиката.

само морално, но и всяко дру 
го право и длъжност да во
дим сметка как се постъпва 
с нашите национални малции 
ства в другите страни.

След посещението си на_Шумадия, СР Сърбия, 
президентът на Републиката Йосип Броз Тито от 6 
до 9 октомври бе на тридневно посещение в Скопие 
— СР Македония.

И в тази наша република, както впрочем нався- 
пребива другарят, Тито, няколко стотин 

СР Македония, внушително но- 
Скопие този път изля

революционера, 
наши победи—другаря

в

всички
Другаря Тито отедели особе 

но внимание на Автономна об 
ласт Косово, богата със суро 
вини и възможности за разви 
тие на селското

къде, където 
хиляди граждани на 
срещнаха най скъпия гост. 
цялата си обич и предаиност към 
стратега и твореца на всички 
Тито.

Обаче, това е дългосрочен 
проблем и ние ще го решава 
ме толкова по-успешно, колко 
то отношенията ни с опреде 
лени съседи като цяло бъдат 
по-добри, колкото сътрудни
чеството ни с тях във всички 
области бъдат по-развити. Да 
вземем например с Италия, с 
която постъпвайки тъкмо та
ка, съвместно постигнахме 
много.

Вярвам, че и с други съсед 
пи страни, където има такива 
проблеми, ед! 
дс до това".

• Президентът Тито след то
ва каза:

„Аз, както знаете, разговар
ях с председателя на гръцко 
то правителство Караманлис. 
Казах му, че ние нашите отно 
шеиия трябва да поставим на 
най-широка основа и да нс 
ги наблюдаваме само през 
инак важния проблем за наци 
оналиитс малцинства. Това 
казахме и другаде, в Австрия-

С България този проблем 
нс по наша вина получи 
по-ссриозни размери, но и 
тук трябва — с взаимни уси
лия — ДП настояваме постспе 
нно да поправяме отношения-

стопанство.
С пойното ускорено развитие 
и нашата страна като цяло 
ще върви по-бързо напред.

„Югославия постигна огро
мен авторитет в света благо
дарение на това, че при най 
трудни условия успя да сс из 
мъкне от изостаналостта. За 
укрепването на нашия прес
тиж до голяма степен допри
несе единството па нашата об 
щиост, съставена от 
националности, 

стана пример в света как по
вече народи и народности съв 
местно могат успешно да съ
трудничат и как при 
афирмация па 
индентитет и равноправие ук
репва и тяхното' 
са неделима част на Югосла 

само п такава брат-

Пионери, бригадири, работници, граждани, с 
букети свежи цветя, с прочувствени и вдъхновели ло
зунги и възклини, на всяка крачка обсипваха 
гаря Тито въодушевени, че е сред тях, че оше вед- 
наж (шестнадесетти път) посещава столицата 11.1 
Македония зДа чието процъфтяване голям принос е 
дал и дава именно другарят Тито.

ДРУ-

СР

че може да сс първи още по- 
бързо напред. Той нсдвусми- 

■| изтъкна, че покачването 
иа цените от срана на някои 
стопански организации,

повишаване иа жизне 
равнище, а напротив на

Президентът на Република- 
СЮК

ш ден ще дой
та и председател на 
Йосип Броз Тито в Скопие в 

на Централния коми

повече
Югославияслсно

всички, 
ки и
ледователно да прилагат тази 
политика, и че по всичко да 
сс споразумяваме’’.

Накрая Другаря
вори за огнищата на 
като посочи, че обстановката 
на Близкия изток все още но 
си заплаха. Такава 
има в Южна Африка и 
африканския рог. Той се зае 
тъпи за правилни решения на 
въпросите за Намбия и Зим
бабве и даде 
оценка на срещата Мобуту и 
Нето, относно Заир и Анго-

зданието 
тет на СК на Македония раз 
говаря с републиканския 
литически актив.

Високия гост и придружа- 
за деи

не во
ди към 
ното ; 
сърчава инфлацията.

Ло-нататъК в изложението 
Тито сс изказа- 

нсосиователнитс заеми 
следва субек 
поемат бре-

по-
пълиа

националния Тито го-валците го сътрудници
Съюза на комунис 

и остана
си другаря 
срещу
в чужбина и че 
тивнитс сили да

използват вътрешните

кризи.1УИСТВО, чсността на
тите на Македониялите обществено-политически

осведоми Ангел 
на ЦК

ПИЯ и чс
ска общност могат в пълна 
сигурност да осъществят сио 

щастливо бъдеще. Всяка 
наша националност има пред 
очите си границите на Юго- 

като цяло, а нс спои

заплахаорганизации 
Чсмсрски, председател 
на СК на Македония, а за 

положение и

намето и
резерви.

Създадена с здрава матсри- 
база, която за послсдпи- 

укрепна

сто
икономическото 
стопанската обстановка в ре
публика Македония Благой 
Попов, председател на Изпъл 

съвет на Собрание-

ална
те няколко глини 
още повече. В Скопие на вся 
ка крачка личи огромния нап 

Това дава добри осно

положителнаелапия
тс тесни национални граници. 
А топа с твърде важно. _ Да 
бъдем и занапред такива ’, ка 

Тито.
иителния 
то на Македония.

След като изказа думи на 
изложенията на

редък. ла.та. За заключение другаря Ти- 
чс Югославия ви

за бъдещето. 
Тито Аз сс застъпвам за това да 

осъществяваме 
фреквенция на границите, хо 
рата да могат да минават, как 
то пече това имаме, да 
жем, с Италия.

Трябва да сс увеличи икоПо 
мичсското и друго сътрудни
чество, размяната на култур
ните и други блага, което от 
споя страна ще допринесе за

ви за другаря 
Спирайки сс върху междуна 

родните отношения и ВЪНШНО 
политическата активност иа 
нашата страна, другаря

чс световната об

подчерта, чс 
само от туризмаДругаря 

тази година 
са получени над един мили
ард динара, Топа може 
бъде и надхвърлено при по- 
добра организация и популя
ризиране на нашия туризъм. 
Той оцени, че нашите степан 
ски връзки в ЕИО следва в 
бъдеще качествено да сс по
добрят, като нараства износа,

то изтъкна, 
иаги е’водила принципна по 
литика и чс никога не се е 
ръководила от користни цели. 
„Топа и създаде голям прес
тиж. „Това ни задължава та
ка да продължим при пълна 

наши

по-голямаподкрепа на 
Чсмсрски и Попов, президеи 
тът Тито говори за някои съ
ществени въпроси на нашата 
външна политика.

Спирайки сс върху иконо- 
ПОЛОЖСНИС в С1.

Тито

да ка-Ти-
то подчерта, 
стаиопка, особено между пели 
ките страни, до известна сте
пен се влошава, въпреки ня
кои признаци за разширяване 

дстаита. Той набляга де

мичсското
Македония, другаря
изтъкна видния напредък,

нишка неговото 
мисълта,

от всичкиподкрепа 
трудови хора", заключи првзи 
деитът Тито.но

като червена 
изложение пронизва

па



НА ШУМЛДИЯ И МАКЕДОНИЯПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТОСЛЕДИА СИВ В НОРВЕГИЯПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Ю-БЪГЗО И ПО-ДОБРО - ЗАДЪЛЖЕНИЕЗавършиха разговорите 

Нордли - Джураневич ТТпезидентът Хито в Крагуевац и Скопие напомни много аюу 
въпроси за които търси много по-бързи'и по-ефикасни реше 

;★ НеРе достатъчно да се( провеждат само заседа/гия и да се гово 
трябва и да се бори за решенията

ттвппргъхпаша трудова енергия, богат и жизнен ДУХ/
КОЙТО ^непрекъснато^ дава но»и идеии и ангажиране 86-годи
шш,я президент Тито за последните тридесет дни е преби 
вавал в три републики и Войводина.

В среща с работници и об
ществено-политическия 
на Словения, Сърбия и Макс 
допия 
своето 
ални
до при Крань докосна някои 
проблеми,
трябва да бъдат в центъра 
вниманието на нашата полити 
чсска акция.

Миналата седмица другаря 
Тито в разговорите -в Скопие 
и Крагуевац даде и нови по
ръчения.

ални
пия 
ри, но

По време на разговори- 
Осло Нордли и джура- 

миого важ-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Съ

юзния изпълнителен 
ВЕСЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ по
сети Кралство Норвегия от гш 
9 до 11 октомври т.г. по пока 
на на норвешкия премиер 
ОДВАРД НОРДЛИ, който ми 
налата година посети Югосла

вия. 
те в
нович разгледаха

въпроси от билатералнитс 
отношения между двете стра

съвет

сочване, подготовка на кадри, 
школуване на кадри, които 
са нужни.поло-ни и международното

жение.
ОТГОВОРНОСТТакова обобщение имат и 

останалите поръчения.ПО ПОКАНА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО актив
ПРОДУКТИВНОСТ: „Онова 

винаги трябва да бъдеАристид Нервира приотигна 

в Югославия
— Считам, че трябва пред 

обществеността да засилим от 
говорност на Ония, които са 
най-отговорни за проблемите 
които да решават.

изказадругаря Тито 
мнение по много акту 

въпроси у нас. На БъР-
косто
главно, когато става дума за 
производителността, е увеличе- 

' ние на продуктивността накоито тази есен
на

Ние все още сме задтруда.
високо развитите страни, въ

И тук Тито предлага прак
тически решения:

вързаните страни. 
Зеленорътската

от най-малките афри- 
повърхнина

По покана на президента 
на Републиката Йосип Броз 
Тито, АРИСТИД ПЕРЕИРА, 
председател на Зеленорътска
та Република и генералния се 
кретар на Африканската пар
тия за независимост на Гви
нея — Бисао и Зеленорътски- 
те Острови направи офици
ално посещение на Социалис

Република
че имаме техиолопреки това 

гия подобна на тяхната или 
почти като тяхната."

е една
кански страни с 
малко повече от четири хил-

Трябва да се подържа дого 
варянето, и при това да се 
цс отлага.яди квадратни километра с 

с триста хиляди 
тели. Главни' град е Прая 
който има петнадсст хиляди 
жптедп. Официален изек е 
португалски, но населението 

тическа Федеративна Републи- говори креолски. В зелсино- 
!3 рътската Република главен по

минък е земеделието. Тази 
страна на министерската кон 
ференция на необвързаните 
страни през 1975 година в 
Лима е приета за член на дви 
жението на необвързаните

жп-
по-точно про- 
работниците, 

делегати 
онова

Делегатите 
изводителите, 
трябва чрез своите 
да бъдат запознати с 
което трябва да се стори 
общината, общността на инте 
ресите и други. Трябва да 
обърнем по-голямо внимание 
на делегатската система 
мите делегати да дойдат до 
пълно изражение”.

в
ка Югославия от 10 до 
октомври 1978. г.

В разговорите водени в на- и са
шата страна двете приятелски 
страни се застъпиха за афир- 
мация на движението на необ

ДОВЕРИЕПримирие между 

Сирия и Ливан „Трябва да бъдем реални и 
решителни."

„На хората трябва открито 
да говорим какво мислим, ка 
кви са ни грешките, какво 
трябва да се поправи и тн. 
Нашите хора са политически 
образовани,, и когато става 
дума за външната политика, 
също така и за процесите на ' 
вътрешното развитие.”

- На: улиците на Бейрут ня
колко дни вече владее мир. 
Сирийския председател Асад 
и- ливанския председател Сар- 
кис в Дамаск водят денонощ 
но разговори за да намерят 
решение на ливанската криза, 
докато екстремната десница 
не. отстъпва от заплахите, че 
ще се--бори „докато и послед 
ния „сирийски войник не на 
пусне Ливан".

, В Дамаск пребивава и де
легация на Палестинската ос 
вободителна организация на
чело , с Арафат, ливанските 
прогресисти и мюсюлмански
те политически групировки.

. Сирийското ръководство ве
че е водило разговори с тях,

докато председателят Саркис 
е приел вожда на ливанските 
прогресисти Валид Джумблат.

В ТУРЦИЯ

Убити четири* 

чинове на Работ
ническата партия

ДОГОВАРЯНЕ

1 — Ние не може да се огра 
ничим само на това отвреме 
на време да провеждаме събра 
ния и на тях да констатираме 
слабостите. Това не е доста
тъчно. Необходимо е да 
борим против различни про
пуски и недостатъци, — каза 
другаря Тито в сградата на 
обществено-политическите 
ганизации на Македония.»

Как да се борим против те 
зи недостатъци, които, 
подчертаем още веднъж, 
могат да поставят в сянка по 
стиженията на цялата страна.

Тито — Навсякъде дочакай с радост и въодушевление от 
населениетоЧетирма членове на Турска 

та работническа партия 
убити и полицията идентифи 
цира загиналите като секре
тар на анкарския отдел 
Турската работническа 
тия Ресат Латифа Кан, след 
това Ефраим Езгина, Хуркан 
Гурсеса и Осман Нури Узун- 
лар.

са

Титовото поръчение следи: 
„Ние трябва и вътрешната 
организация да поставим по- 
добре, по-функционално и 
по-рационално".

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 
моторите за увеличение на 
продуктивността е разпреде
лението. В много трудови 
лективи не са изнамерили съ
щинска мярка за това. Стара 
та, убиствена

ДИАГНОЗАна сепар-

Първият човек на Югосла
вия когото на път през Шума 
дия и Скопие 
приветствуваха около един ми 
лион хора знае, че съществу 
ват много обективни

Един от
въодушевено орЪрптстйо ко-

Гладна стачна на 

амвринанокн 

арестанти

т^уднос
ти за още по-бързо развитие 
напред. Но, Тито в

уравниловка 
вмъкната е в тялото на най- 
новите договори. Знаейки 
ва Президентът поръчва: „Ура 
вниловката трябва да изчезне. 
Нужно е един път да се осъ
ществи оня който добре ра 
боти и

да■келти на вългар-
ОКАПА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ
МТ«М

Скопие непоръча:
— Ние можем по-бързо да 

вървим ако някои работи по- 
ефикасно решаваме.

то

— Нашата система обезпе-
ловече допринася; по 

вече и да получава. С 
факт всички трябва 
гласим.'’

чава способността 
вия човек да дойде до пълно 
изражение и

мДГмТчш Субективните слабости не на трудо-
Двадесет и трима от 42 арес 

тувани като участници в анти
този 

да се съ-може да се изостават. На Бър 
до при Крань той ДаПОСТОЯННО

стимулира творческия 
в неговия собствен и общ ин 
терес, —е една от

каза, че 
те са по-големи от обективни
те. В разговор с ръководители 
те на Сърбия той добави:

нуклеарните демонстрации от 
миналата седмица в СимбрукСТоЛ*СТАМ#<0» труд.

КАДРИ: Подтик 
бързо и всестранно 
трябва да дават

към по-
•отдай ииноло» в Ню^Хемпир, започнаха, глад 

на стачка
развитие

м и кадрите —
млади, подготвени, способни 
Те често

мислите
през последната седмица на 
другаря Тито.

протест против 
енергетската политика на аме 
риканското правителство.

— Желая да ви задължа да 
работите

4*454, Редици* 52-Тв 1 пъти са вън от бое
вите магистрализа отстранение на 

субективните слабости... тряб
ва постепенно да се 
ват, докато напълно не се лик

или не - са Тито се 
всичко.

обърща.заети, или не са вмъкнати 
центъра на вниманието. „Ако
младите хора по-дълго
остават без работа, 
бравят и онова

преди
към работническата 

класа. На тази работническа 
класа, която „създава своето 
по-добро бъдеще’'. Това 
тя е създала и

Над 400 демонстранти ми- 
околността

в
намаля-н алата „ събота в 

на строежа на новата атомна 
централа в Сибрук по покана 
на _таканаречения „Каламше- 
ловия съюз”, организация, ко 
ято се бори против изгражда 
нето на атомната централа в 
САЩ.

време 
тогава за 

което са нау 
училището" _ казва 

президента Тито. Затова той 
се застъпва, защото това е 
■твърде важно за обществото 
като цяло- _ за „планово на

виднрат.
което 

създава „над- 
на нашата 

— каза другаря Ти- 
работнически

Разбира се, това предупреж 
дение не е направено заради 
група ръководители, 
тив, то преминава 
ние на всички ни.

ЧИЛИ в
минава границите 
страна”.напро- 

в задълже то в червения. 
Крагуевац.

м. В.
СТРАНИЦА 2
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Белград

кп не могат да напредват, 
ако други части на нашата 
страна изостават’ в развитие
то си'*.

ТИТОВАТА ДУМА, непосред 
ствена и близка, решителна 
и разбираема, и над всичко 
човешка и откровена, винаги 
насърчаваше и мобилизираше, 
беше и си остана подтик за 
нови усилия, тя задължаваше 
към изпълнение на задачи
те, които имаме като отдел 

като организации, 
колективи. И

ТИТОВИТЕ ДУМИ
Другарят Тито 

още редица въпроси, които би 
трябвало щателно да обсъ
дят комунистите и всички 
субективни фактори в обще
ството. Това са цените, за
губите в стопанството, отно
шението към неспособните ръ 
ководители („на неспособните 
хора не бива да се дава въз 
можност да бъдат на ръко
водни постове”) и много дру-

посочи
бота даде големи резулта
ти. Но другарят Тито в ра
зговорите с ръководствата 
на трите републики подчер
та. че не смеем да допуснем 

тогава някои общестпено-политичс- 
скй общности или трудови 
организации да нарушават при 
етите договори и пости
те задължения. особено но 
отношение на личните дохо
ди, повишението на цените

Тито по-подробно разясни та- 
„Когато говоря 

за това, винаги давам пре
димство па премахването на 
тези слабости. Ако успеем 
да направим това, 
много по-лесно ще преодоля
ваме и обективните затрудне
ния'’.

Другарят Тито, в речите си. 
посочи редица конкретни въ 
проси, за които би трябвало 
час по-скоро да се открие 
обсъждане, а след 
се разрешават предимно 
първичните организации па 
Съюза на комунистите. Това 
преди всичко се отнася до 
изоставането

Така беше и този път. Ти- 
товитс думи, произнесени в 
разговорите с най-отговорните 
ръководители на 
Сърбия
ставляват рщс един 
и насъРчснис за 
борба за провеждане на 
грсснитс решения и за пре

ла множество слабо-

зи мисъл
Словения,ни хора, 

като трудови и Македония, пред- 
призив 

решителна 
кон

беше трудно.тогава, когато 
Титовата дума ни охрабрява- 

откриваше сигурна пер-шс,
спектива, водеше напред, към 
нова крачка, още по-гол яма 
и , още по-твърда, 
към

махване 
сти в нашата работа и повс- 

таърдс ясно 
са посочени редица проблеми, 
пред които в настоящия мо- 

сс намира Съюзът на 
целокупното 

но още по-важ

към целта ги.ДСНИС. 13 тяхкоято се стремим. 
Основаваше се тази дума 

онова, което
капиталовложенията и изгра- 

това да ждансто на нови обекти, за- 
в дължаването в чужбина и по

Титовите думи винаги на
мираха подкрепа и одобре- 

добни. Въ» връзка с това ние всред всички хора. бяха 
той посочи и още непрео- подтик за още по-ускорен 
долените явления на лока- прогрес, за анализ и премах- 

в повишението лизъм и затвореност. „И ванс на слабостите и безотго- 
иа днес още имаме случаи ня- ворнитс поведения, за прием 

кои локални власти да се ствено придържане към до- 
обкържават с разни бариери,- говорените становища и пое 
да се противопоставят на титс задължения, за по-бързо

премахване на отрицателните 
тоест на разширяването на явления. Претворяването на 

влагането Титовите думи в дела, в ак- 
без съмнение е задача 

на задачите за всички югослав 
ски комунисти и трудещи се.

, А предпоставка за успешното 
осъществяване между 

другото е и сдинодойствието 
досега безброй 

изразено и засвидстсл- 
а така убедителна

отвинаги върху 
казват 
извор
ви политически крачки нами
раше в гласа народен. „И 
тъкмо заради туй че слушах
ме гласа на нашия народ 
ние никога нямахме никакви 
проблеми вт>в воденето на на
шата политика'', напомни за 
това още веднаж другаря Тито 
по случай неотдавнашното си 
посещение в Македония.

В Титовите думи, тв7,рде че 
сто, имаше и упрек и кри
тика, остра и непоколебима, 
оправдана, но над всичко, от 
тях извираше вяра в по-до
брото утре, от тях винаги 
извираха нови задачи за юго 
славскитс комунисти и за вси 
чки трудещи се хора. И то 
не нареждания и не празни 
обещания, но прецизни и яс 
ни задачи, осъществими и 
необходими за по-нататъшно
то развитие на страната.

мент 
комунистите и 
ни общество.

и мислят масите, своя 
още от П'ьрвите Тито-

посочспи и 
задачи, които

но е, мс са 
неотложните 
произтичат от тях. производителността

„Онова, което пинаги
на
труда
трябва, да бъде главно, когато 
става дума за производството, 
е производителността на тру- общуването с други региони, 
да". След това 
делението: „Още се срещаме с 
уравпиловката, макар че тя 
би трябвало да изчезне. Нео
бходимо е обаче да се осъще 
стви та оня. който работи до
бре и повече допринася, по
вече и да получава. С

всички трябва да се

положението„Общо взето,
лошо”, каза другарят Ти

то в разговорите в Словения- 
„Но стигнахме до една гра 
ница, след която по-нататъ
шното толерираме на някои 
поведения и слабости би би
ло опасно. Разбира се, оно 
ва което е обективно, не мо 

да се спре, то само с об
ща единна акция с единство 

становища може постепе
нно да се преодолява и раз- 

Ио у нас има • по

не е
за г.азпре-

сътрудничеството, 
на средства в други краища, ция, 
сдружаването на средствата 
па трудовите организации и 
ти."

имже Голямо внимание другарят 
Тито посвети и на въпроса 
на по-ускореното развитие 
на недостатъчно развитите, 
особено на Косово. „Тяхно- 

по-ускорсно развитие е 
от интерес за всички”, под
черта др. Тито в Скопие, за- 
щото „ни развитите републи- на* нашето

този
на всички, 
пъти 
стпувано, 
повторено при неотдавнашно
то Титопа обиколка по стра-

факт
примирят".

Самоуправителиото 
варяие и споразмяваие в по
следно
па политическите разисквания. 
Още повече, защото този спе
цифичен облик в нашата, ра

на
догорешава.

субективни слабости, от- 
от обекти-

вече
колкото такива 
вен характер." 
ние на Крагуевац,

време са в центъра то
пата. Това единство е „залог 

велико бъдеще".При поссще- 
другарят
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САМОУПРЛВИТЕЛНО ПЛАИИ РАНЕ

ПО СЛЕДИТЕ ИА 

ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ
ЗЕМУНСКИЯТ опит

СРЕЩУФОРМАЛИЗМА
договарянето е необходимо, но то само но себе си не 
кво показаха анализите на състоянието в Здравния дом, Авто 
тъР и ЮАТ

МИЛЕНТИЕ ВУКСАНОВИЧ

Л.2Гв Гшаа^ТГДд-а3 2КЖ

сбор на несьяласувани планове, па сетне с допълни
телни съгласувания са утвърдени общите планови 
интереси

дарност, тя в практиката чс 
погрешно се тълкува, ко 

за последица лоши
правителните актове, а за 
това никой да не отговаря.

Като крупен идейно-полити ето има 
чески въпрос е изтъкнато не- взаимни отношения- 
равноправното положение на Ангажирането па 
части на сдружения труд на ския комитет особено е 
производството и оборота, димо в организацията 
Въпреки че е подписан голям тобомилния учебен център, 
брой самоуправителни спора- Работна 
зумения именно в тази об- стоятелствата, чс „не са извьр
ласт има много примери как шени каквито и да било ор
не трябва да се работи. Да ганизационни промени с цел 
кажем, организация на сдру- да се въведе насочено обра- 
жения труд с 40 милиарда ста зование". Първичните органи- 
ри динари общ доход за зации на СК в достатъчна
реализацията на своите про пен не са идейно и акцио-
изведения е -заплатила осем нно оспособеии да извършат 
милиарда, а при'това продаж своята основна функция- Мя 
бата не е поела никакъв риск. ма единодействие.

Забелязва се напоследък и между другото първичните 
увеличение на отсъствията от организации на СК в същия 
работа по боледуване. Не е ' колектив имат различни по 
•малък броят на организациите гледи на задачите, кои го 
на сдружения труд, в които стоят пред комунистите. От- 
процентът на боледуванията кроява се и подчертаното дей- 
възлиза дори и 30 на сто. ствуване чрез политическия 

Промените в разпределение- актив, следователно — в тя- 
тц на средствата за лични до сна група хора. Концентрират 
ходи „повече са назначени в се функциите на една страна, 
нормативните актове, откол докато на друга 
кото са станали всекидневна ляма част на колектива с из- 
практика в организациите на вън всяка възможност” да се 
сдружения труд”. Значително изяснява по съществените въ

проси. Идеологическата ра- 
в отделни трудови ор бота се свежда на просвети- 

ганизации по-малко са профс телска роля и предавания,
докато очевидно е отсъс^вие- 

пет години. Има и то на анализ на обстановка
та в собствената среда.

В ЮАТ също дошло до 
„осамостояване на основните 
организации на сдружения 
труд”. В разпределението се 

явление на „по
требителски климат” и неуед- 
паквено поредение на основ 
ните организации, когато ста

сто
Въпреки че не подценяват 

постигнатите резултати, осо
бено онези между двата по
следни партийни конгреса, ко 
муниститс на зсмунската пар 
тийна организация по-често 
и повече говорят за пробле 
мите и „откритите въпроси” 
за слабостите на собствената 
дейност и недостатъчното вли 
яние върху обществените про 
цеси. Не желаят често да 
споменават постигнатото, по 
неже това води, както считат 
към ненужно приспивано.

Новото е това, че комуни 
стите по-открито разговарят 
от когато и да било преди, 
без украсяване на състояни 
ето в собствената среда. Чле 
новете на Конференцията и Ко 
митета с примера си действу 
ват в тази насока. Такава

планове на желания иОбщин- често
неосъществими възможности, 

осУ::т-
ОБРАД КОВИЧви-

- Тс отделно носилина А в комби-Агропр омишленият
„Шабац”, откак от 1 яну исреалност в снауа 

по обезпечаване на сред 
за конструкция на финан 

от собствената аку

еги на 
част 
стза

мат
ари на текущата година, за
почна да живее като сложна 

на сдружения 
организа

група изтъква оо

сирането 
мулацйя- Така в Богатич 
било предвидяно

организация 
труд (с 15 трудови

69 ООСТ И 11 трудови
е

тази 1978
ции,
общности в областта иа про 
изводството, преработката
оборота и услугите), според 

•~! Алскса Бъркпч, се
на Конференцията на

да се строят нови о-година
бекти за над 187 милиона ди- 

Собствеии средства са
сте

нара.
заплунувани в размер от над 
34 милиона динара, а остана- 

били предвидени сред
думите па
крета])
СК и Богдан Мияилович, ди 
ректор иа сектора за план и 

е имал срсдносро- 
развитис като 
па срсдносро-

поиеже ли те са 
ства на банките, производите 

\'4 оборудване и други.лите
Но собствени средства са обез 
печени само 22 милиона дина
ра, което неблагоприятно се 
отразява плана на развитие да 
не се осъществява според при 
стата динамика.

развитие, 
чен план па 
прост сбор 
ни планове на трудови орга 
ппзации, влезли в състава на 
иовооформеиия комбинат. Ма 
истина и самият агропро 

комбинат „Шабац”

оценка илюстрира и послед 
ното заседание на Общинска
та,1 конференция на СК, на 
която делегатите разисква
ха по осъществяването на кон 
гресните становища. На пър 
во място изтъкнаха два ос
новни въпроса: функциони
рането на социалистическата . е и съзнанието, да кажем, че 
самоуправителна система и са- - днес

МИ ПЕ
ПОлен

много
сложна

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪГЛАСУ
ВАНИЯ

специфичнанеща е
организация на сдру 

жения труд, понеже се про
стира иа териториите на 115 
села с над 136 000 хектара пло

„иай-го-

когато в новоофор- 
комбинат и в общини

Сега, 
мсиия
те, в които се простира труде 
щите
значително по-благоприятен е

дни ниви и по големината на 
землищните 
твателните

съдбовно са свързани.площи,. прерабо 
капацитети, об-моуправителното сдружаване 

на труда и средствата.
На заседанието на Конфе

ренцията между другото е 
констатирано, чс в едно чи
сло основни организации на 
сдружения труд е изоставено 
развитието на самоуправител- 
ните отношения, докато са 
моуправителните и обществе
ни договори в отделни об 
ществени дейности са само 
формално покритие за по- 
инаква дейност. Поради това 
в уводното изложение на Кон 
ференцията се казва: „Ако са- 
моуправителните споразуме
ния и останалите актове прие 
маме само затова, че със за
кон сме задължени, не сме за 
сегнали същността на нещта.. 
Ако не спазваме: самоуправи- 
телните споразумения и остана 
лите актове значи, че се дър 
жим извън договорената по
литика, че работим без ис
тинска опора, което може 
да доведе несамоуправително 
да се владеем”.

Дилема няма: оповестена е 
борба на формализма. Кому 
пистите и всички други сили 
са призвани най-енергично 
да се разплатят с тези явле
ния, но не само съ.с „заема
не на становища’’, но предим
но с конкретни акции и изо
стряне отговорността на по- 
висока степен. ‘ Казано е

сионалните кадри отколкото 
преди
явления на омаловажаване на 
професионалния труд. По- 
бързо се настаняват на работа 

неквали-

климатът за самоуправителна- 
планиране. Беше необходимо 
допълнително

щите приходи и дохода е 
най-големият селскостопанско 

комбинат, след 
комбинат

преразглежда
не на всички планове средно 

план на развитие 
Комбината да получи въз

промишлен 
селскостопанския 
„Белград’’ в Сърбия без авто
номните области.

срочниятадминистративни и 
фицирани работници, откол
кото млади професионални ка" забелязва
дри.

На всички тези въпроси и 
проблеми комунистите не 
ще гледат отстрани и да ча
кат акцията да тръгне сама 
от себе си. В тяхното реша
ване ще се изхожда преди 
всичко от усета на истинския 
живот. В течение е изработка 
та на анализ за състоянието 
и отношенията в „Авала”,
НАВИП, „Гърмеч", основното 
училище „Бошко Палковлье- 
вич Пинки1' (Батайница) 
ги. През последните няколко 
месеца Общинският' комитет 
подобна работа извърши 
Здравния дом — Земун, Ав 
томобилния учебен център 
и Югославския аеротранспорт СК не са станали носител на 
— заедно с тамошните органи бор бата за премахване на за-
зации на Съюза на комуни- белязаните проблеми,
стите.

Като изненада действува 
съзнанието, че в Здравния дом 
в Земун, като отговор на пре 
дишната централизация на 
ревнището. на трудовата орга 
низация, се явява „осамостоя 
ване на ООСТ в отрицателен 
смисъл”. Въпреки това, 
всички на думи са за соли-

на
можно повече характеристи
ки на единност. Съюзът на 
комунистите е носител на ак
цията, а приеха го всички 
обществено-политически орга
низации и самоуправителни ор 
гани. Съгласуването е извъР1 
шено в ООСТ, трудовите ор» 
ганизации, местните. общно
сти, във всички общини, ре» 
гиона, или в репродукционни 
те цялости. Във всяка общи
на допълнително е утвържда
вано какво е общ интерес 
на трудовите организации и 
обществено-политическите общ, 
ности и самоуправително е 
договаряно кои мощности да 
се строят, й от кои да се от
кажат.

ПЛАНОВЕ НА НЕРЕАЛНИ 
ЖЕЛАНИЯ

Преди, 
меният
динил жизнените интереси на 

селскостопански

докато новоофро- 
комбинат не бе обе-ва дума за личните доходи. 

Посочва се на „твърдост” на 
администрацията и „разходен 
принцип”, което е пречка за 
промяна на отношенията. Ко
мунистите също забелязват, 
че „развитието на самоупра 
вителните отношения в ЮАТ 
не съпътствува в достатъчна 
степен съответните промени, 

и дру- които на работника да оси
гурят истински да участвува 
в решаването”. Причините за 

в различни слабости следва да 
се търсят в обстоятелството, 
че първичните организации на

по-широк 
район, трудовите организации, 
от които настана, водеха соб 
ствена политика, често про
тивоположна на сродни орга 
низации в съседните, па и в 
същите общини. Средносро 
чните планове на развитие 
са приемани по редовен, демо 
кратичен път. Първите про 
екти на плановете са изготвя 

професионалните служби, 
това по тях са рази- 

членове на Съюза на 
комунистите. Синдикатите, ор 
гамите на управлението 
чки трудови хора на събра
ния.

ли
па след Така между другото» 

е договорено в Богатич да не: 
се строи нова хлебопекарница,, 
понеже

еквали

съседният Шабац; 
е реконструирал и доизградил 
своята.
Богатич

и в си

за да се върнат отново 
след допълнения пред трудо. 
вия човек 
след

За сметка на товаОсновният метод иа рабо
та и действуване на органи 
зацията на Съюза на кому 
нистите на Земун се обосно
вава на становището,- последо 
вателно да се претворява оно 
ва, което е заключено. Прак 

че тиката потвърждава предим
ството на такава насока.

ще получи следва- 
програма въз основаза приемане. А щата 

това плановете са съ- на брашно, 
гласувани между ООСТ 
довата 9в тру

организация, в общи
ната, в Стопанската

Процесът 
на следно срочните развойни 
планове все още е в -течение. 
Юи не е само объ- 
миналото и 
основа за 
срочен 
комбината.

на съгласуванетокамара
на равнището на региона Фор 
мално, всичко е било 4
Обаче в същността си 
е работил според свое 
дение..

ясно, че вече не ще се позво 
лява нарушаването на самоу- иаред.

всеки
нахож

рнат към 
настоЯтщето, но е 

следвагЛИя средно- 
»план наКомунист развитие наВътре в трудовата 

ция не е било 
намери 
ООСТ,

организа 
трудно да се Тези - 

започнаха 
новите на

общ език дни ц, АПК „Шабац" 
Разговорите по ос 
Оредносрочниа план

ТозГ™ 1981-»988 година, 
то За сам°Управително-

пре- гма-аот аниране разговаря на 
ПЛанов пеРиод, да Равня начин, цялостно по- 

предимензионират и уд- шиРоко обществено
В МачвтЛИНпвКРИТе капацитети Договорено е с помощта
зХГ^а - ~ “ -“а^т^ГаЬ 
-ГиГмХГ-разНсатоГ„ГК0 Г ^ "
мълчаливо° съгласие н™Щ° ~при нГКИтозиРевДеВИЖАаНИ«ТУдР°ОЛк0р™я 

С„ТВесНт°‘поли™че«ата общност шано™ проекти ̂ “че1””1"6
на сгооитс3X3 —- = ? виждат ос,™в„^е страте
пет СТрои„телството дори „а ™чески насоки на ппонега
пункта в Лп “Преработаателни до 1985 година в облата на
-Г реВги?нОДРИНСК°-кол^а»’-- ЙПо сел скостопанско

совата Д - хРанително-вку- 
ра тапромишленост, оборо

най- щественид 3 П°ЛИТИКа и об

между
но затова трудно е би 

Да се съгласуват едноро- 
организации от различ 

па и същи общини. Така 
се случи, разбира се 
дишния

Председател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: д-р Жарко Панич.

Изпълняващ длъжността директор и 
отговорен редактор на всички из 

дания на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

лоАдрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен- 
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

дните
ни.

в
сеИздава: Издателска трудова организа

ция „Комунист".
Печата се на сърбохърватски, относно 

на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

осмисле-
главен и

Редакция на изданието на „Комунист" 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вич, Велимир Филипович, Растко Йове- 
тич, Слободан Клякич, Михайло Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркович, Браннслав 
Милошевич и Милентийе Вуксанович.

Секретар на редакцията Бояна Анту-

йзлиза в петък.
С указ аа президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист" 
е отличен с Орден народно освобождение 
а с указ от 22 декември 1974 
братство и единство

вече

с Орден 
със златен венец.нович.

Взаимно 
звойни несъгласуваните 

планове са били
стандарт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ СКУПЩИНАТА НА СФРЮМЕЖДУ БОСИЛЕГРАД И КЮСТЕНДИЛ (НР БЪЛГАР

програма за сътрудничество Отслабва акцията по прилагане
Закона на сдружения трудГрадския народен1"съСветТа8 град “кюсте^д^ш И(прРь? “

й: (нр Бъл‘
се осъществи сътрудничество 
ванието, културата.

сътрудни-
другото трябва да 

и областта на образо- 
търговията, горското 

ветеринарната защи-

сяне в съдебен регистър. 
Сега колкото е известно, а 
това е недостатъчно, обста
новката във връзка със съо
бразяването на организация
та особено не е благоприятна.

„Трябва да предупредим об 
ществеността — изтъкна Бог
данов — че трябва да заси
ли своята активност по при
емането на тези самоуправи- 
телни документи. В тази ра
бота трябва да включим всич- 
чки обуществени субективни 
сили. Съществува постоянна 
опасност, че трябва тази рабо
та завършат компетентните 
служби, без участието на тру 
довите хора, актите да ми
нат формално чрез органи
те на управлението и рефе
рендуми. Такива примери и- 
маше много към края на ми 
налата година — изтъкна Бог
данов.

Разбира се, изтъквайки то
зи преходен период, не се 
завършва работата върху про
веждането на ЗСТ, — изтък
на Богданов. Това е продъл 
жителен процес и борбата 
за същинско прилагане на 
законните разпоредби тепър
ва предстои.

Делегатите, а и останалите 
участници на заседанието не 
пропуснаха случая да преду
предят за съществуването на 
формализъм при приемането 
на самоуправителните регу 
лативи в трудовите 
ции. Посочени 
мери, които показват до ка
кво би довел формалисти-

Към края на тази година 
изтичат всички срокове за 
прилагане на Закона за сдру 
жения труд. Това бе и една 
от причините да се състои 
заседание на Координациония 
отбор на Скупщината на 
СФРЮ, която следи спро- 
веждането на Закона за сдру
жения труд. Председателству 
ващият, Душан Богданов, 
изрази боязън, че акцията по 
прилагане Закона на сдру
жения труд постихва, че на 
ново ще бъдем в състояние 
да приемаме формално пред- 

от изключително 
за работата и жи- 

трудов колек-

чният подход при организи
ране на трудовите организа
ции. Една голяма железо- 
транспортна организация, ко
ято има 35 хиляди работника, 
е подготвила повече вариан, 
ти за своето организационно 
преустройство. Един от вари
антите предвижда заемане 
на работа на още 1,700 „чи
новници”! Тези решения са - 
абсурдни и не е нужно да го
ворим, но теоретически, те са 
възможни. Или фактът че 
за администрацията на само- 
управителните общности на 
интересите на квартируване, 
в някои региони на страната 
ни, изразходват дори 30 на 
сто от съвкупните средства, 
предназначени и събрани за 
изграждане на нови жилищ-

спорта,
дело, пътническият транспорт, 
та, ловното стопанство 

Въз основа
и др. 

на подписания договор определени 
страни, които щс съ-

За целта до края на този месец за всяка от
области за сътрудничество ще бъдат 

изготвени, съгласувани и подписани конкретни про-

са организациите и от 
трудничат.

двете

определените

Изхождайки от договора, през миналата сед
мица в Кюстендил се срещнаха компетентните за съ
трудничество в областа на културните дейности. Окон
чателна програма за обема и формите 
сътрудничество в тази насока наскоро ще бъде подпи
сано в Босилеград.

на взаимното .

писания 
значение 
вота на всеки 
тив.

в. В.

Чуждестранни 
журналисти в Ниш

Законът за сдружения труд 
предвижда, на всеки трудов 
колектив други организации 
на сдружения труд, делови
те общности и организациите 
на делови дружества сдруже
ния са длъжни да съгласу
ват своята организация и 
да съгласуват самоуправйтел- 
ните споразумения, статути
те и другите самоуправителни 
общи актове с началата на 
Закона за сдружения труд, 
най-късно в срок от две го
дини, от влизането му в си- 

значи до края на де
кември тази година. В пе
риода до края на 1977 годи
на в организациите на сдру
жения труд е една завършена 
част от работата. Но, има още 
много да се работи върху са- 
моуправителното организира
не, със задължение на вна-

ни.
Такива и бечет подобни 

примери, предупреждават за 
Чувствителността и деликат
ността на приемането на За
кона. Деловите дружества 
например, вместо цялостно 
да променят същината на 
своята дейност и работа, бе 
казано, променили са само 
във фирма и сега се казват 
„делови дружества".

На 9 и 10 октомври Ниш
ки регион посетиха чуждестра 
нни журналисти, акредитира
ни в Белград. Те посетиха 
Пирот и „Първи май", а след 
това и Скупщината на Между 
общинската регионална общ 
ност в Ниш, като присъствува 
ха в разговорите, за общес
твено-икономическото и сто
панското развитие на Нишки 
регион и Социалистическа ре 
публика Сърбия- Посетиха и 
Електронната промишленост 
в Ниш.

Чуждестранните журналисти 
проявиха интерес към всички 
аспекти от стопанското и об
щественото развитие, както и 
за формите на сътрудничество 
на СР Сърбия с чужбина и 
за възможностите за настан

яване на работа намиращи се 
на временна работа в чужбина.

В разговорите участвуваха 
Милан Драгович, подпредсе
дател на Изпълнителния съ
вет на СР Сърбия. Воислав 
Мичович, републикански сек
ретар за информации, Раде 
Чолич, председател на Коми
тета за икономически връзки ла 
с чужбина, Десимир Йович, 
председател на Междуобщин
ската скупщина в Ниш, Лю- 
биша Игич, председател на 
Междуобщинската регионал
на общност, Драган Милко- 
вич, генерален директор на 
Електронната промишленост, 
представители на средствата 
за масова информация в ре 
гиона и дг.

Очебиещо е, че субективни- 
обществото трябва 

да поставят як бент на форма- 
листичните решения- 
както бе

те сили в

Инак,
забелязано днес, 

идваме в нежелателно поло
жение, че някои нови самоу
правителни форми възпроиз
веждат и нова бирокрация-

организа 
бяха и при-

ПРОБЛЕМИ НА ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ ОТ МА
ТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕ 
ГИОНОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУ 

ОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ До Нова година без оредстваЖилищното строителство 

с бавни темпове временно решение, което в 
себе си съдържа редица ела 
бости. Едвам чрез самоупра 
вителните споразумения *ме 
жду основателите на общ
ностите може трайно да се 
разреши този належащ въ
прос.

Самоуправителните общности на интересите от обла- 
материалното производство в Южноморавски 
създадени преди половин 

не са разрешили финасовите въпроси, 
върдени програмни задачи.

за следните 
самоуправителни 

за заемане на ра 
ръка, за пътища, за 

стопанство, за против- 
защита, за ПТТ-услу-

стта на
година, все още 

нито пак ут-
регион,'по-малко от заплануваното п 

средносрочния план.
Положителните страни в жи 

лищното строителство са след 
увеличени са сдруже- 

срсдства за финансира 
не на същото, учредени са 

общности 
жилищно

Очаква се в Нишки регион 
до 1980 год. да бъдат постро 

1100 жилиша в об 
ществена собственост, или с 
500 жилища по-малко 
планираното
ната развойна програма

ени над
ги, за геологически изслед 
вания и за горско дело. В 
ход е и формирането и на 

общност за нау

Става въпрос 
регионални 
общности: 
ботна 
водно 
градна

от ните:
нитспо средиосроч-

Досега обаче тези докумен 
ти още не са усвоени от мно 
зинството основни и трудови 
организации и местни общно
сти в общините в региона. То 
ва значи, че на самоуправи- 

общности в обла
стта на материалното произ
водство не са обезпечени ус
ловия за работа.

Ясно е. че досега чрез тези 
общности, които имат голямо 
значение за по-нататъшно об 
ществено-икономическо разви 
тис на Южноморавски реги
он. още не е започнало само 
управителното 
действуване. Защото без мате 
реализиране на програмите 
им за работа — фактически 
те ще съществуват формал-

регионална
самоуправителни 
на интересите по 
строителство, които и норма 
тивно регулират 
та в жилищното строителство 

самоуправителни спора 
и договори. При то- 

планиране

ка.
Тези констатации бяха из- 

засе
В развитието на обществено- 

отношения в тъкнати на съвместно 
даиис с председателите 
общинските скупщини. общин 
ските конференции на ССРН, 
общинските 
вети

икономическите 
областта на жилищното строи 

както бе оценено на
отношения- на

БЛБУШНИЦАтслство,
неотдавнашното заседание на 
Председателството на Скуи 
щината на междуобщинската 

скупщина в Ниш, 
забележителни
има и редица

телнитечрез 
зумения 
ва, функцията на 
и насочване на

синдикални съ 
и секретарите на общин 

ските комитети на СКС от об 
щинитс в Южноморавския ре 
гнои.

Инициатори за проведеното 
заседание в Лссковац бяха ръ 
ководитслитс на регионалните 
обществено-политически орга 
иизации и на Мсждуобщин- 

регионалиа скуп щииа. 
Материалното 

но тези самоупрапителни

голямо
ПРИЗНАНИЕ

жилищното 
I всс повече идва 
като се прилагат 

на взаимност и

регионална 
са постигнати строителство 

до израз, 
принципите 
солидарност.

Обаче има и

резултати, но 
проблеми. Тези проблеми са 
предимно от субективен 
рактер, който е причината 
за бавното изграждане на жи 

обществена собствс- 
Поради стечение на су

бективни и обективни оостоя 
(липса на цимент на

пример), в целия регион ще 
1100

ха
редица проб- 

спъват по-дина
организация 

Кара-
Младсжката

гимназията „Буккоито при
джич” н Бабушпица тези дни 
получи

Съюзният отбор на Съюза 
бойците в Югославия и УД° 

грамота за забслсжител 
резултати в развитието и 

таченето на светлите традиции 
от Иародоосвободитслната бор

леми,
мичното изграждане на жили- 

чс от 132 хиляди 
заети в 15 общини в 

14 хиляди души ча- 
от които почти 

Ниш.

решаване илища в 
ност. скатависоко признание.такаща. 

души, 
региона, 
кат жилище,

положе
ние
общности още не е разреше- 

а не са ясно определени 
и задачите, върху конто те 
щс се ангажират.

Най-често се изтъкват го- 
решения, които без до- 

пояснония се пред 
— каза

нателства
стои с но.в градполовината нибъдат изградени само

с 500 жилища
но.

жилища, или Участниците на проведеното 
заседание се съгласиха с вре 
менните решения, които обез 

финансирането 
общности до края на г0 

след това

ба. гимназисти.Бабушнишките
със споите преподавп-

най-рдзпо-

тови 
статъчноСъобщение до сътрудниците назаедно

тили практикуват 
странни облици ма сътрудни 
чество със Съюза иа бойците 
в Бабушница и наистина през 
последните години това сътру 

беше плодовито.

печават 
тези 
дината.
трябва да се намерят трайни 
решения и то чрез самоупра 
пително договаряне и спора
зумяване на всички 
които 
рането 
общности.

лагат иа приемане
ДЖОРДЖЕ МИТИЧ, -на Меж 
дуобщинската 
скупщина.

Председателството на Меж- 
дуобщинерта регионална скуп 
щииа е утвърдило преходни 
решения, с които са утвърдс 

източниците за финансира 
иа тези общности до края 

По такъв на- 
обезпечат 

динара. Това е

Обаче,народната банка. 
Без тези данни Из 

датслството не е в съ 
стоянис да изплати дъл 
жимитс

регионалнаприв последноТъй като 
време 
норари 
сътрудници се 
редакцията 
нова картотека 
те адреси 
сметки на 
те. Затова ви

изплатените хо
ла много наши 

върщат 
устройва 
с точни

диичсствосуми за хоно- онези, 
участвуват във форми 

на тези регионални

Високото признание на ди- 
гимназията в Барар.

Дължим извинение на 
онези сътрудници, чии 
то хонорар е задържан 

вина.

ректора на 
бупшица връчи председателя 

Съюза иа бойците в Бабу 
Иикодис Велкович.

пии жюро
нестърудници- 

молим па ма годината, 
чии трябва да се 
37,5 милиона

шпицане по тяхнада изпратите 
на местожител

В. В.веднага 
адреса 
гтяптп и жюро-емстката

М. А.„Братство'*Изделство
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НА СКС В БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ОК ПРЕДКОНГРЕСНИ ТЕМИ

Без самоуправителни отно 

шения няма резултати
За проблемите 

открито и 

критически
„ Босилеградска община и развитието на самоуп 

осъществяват докрай. Постигнатото досста 
по-нататъшното задълбочаване и 
прсцес

Сдружаването на труд н средства 
равителните отношения в тази област нс се 
е скромно, но все пак представлява добра основа за
реализиране на този изходеиобществено-икономически

акция трябваТазимяванс.
изцяло да сс организира и 

основните и тру-
Кратко казано, такава с кон" пата готовост на комунистите

включат в таактивно да се 
зи акция. Сътцо така липсват 
кадри, поради нестимулатмв- 
но възнаграждаване. Пък и 

членове на

статацидта на членовете на 
Общинската конференция на 
Съюза на комунистите, които 
на проведеното през миналата 
седмица заседание обстойно 
обсъдиха проблемите, съпът- 
ствуващи
сдружаване на труд и 
ства в общината. След 
бяха утвърдени най-важните за 
дачи на комунистите, непосред 
ствено отговорни в тази об-

провежда в 
дови

Редица слабости съпътству- 
ват и осъществяването 
бодната обмяна на средствата 

между организации-

организации. витие на стопански изостаиа- 
територии и общини. 

Тази констататиция потвър 
жадават следните данни: съв 
купния приход на стопан
ството в общината е увели- 

само за 13 >на сто. За-

трудови орга 
е в

Във всички
низации в Димитровград

обществено- 
чиято

литсма свомнозина кадри 
СК тук не проявяват достатъч 
на решителност да заемат на

засиленаход
плитическа активност, 
основна цел е предстоящите 

ма Сиоза иа синди- 
подготвени.

и трудасамоуправителното 
сред- 
това конгреси 

ката да дочакат 
Изходна основа на дейността 
е последователното 
не на Закона за

което потвърждават нс 
теоретическите разисква 
но още повече, че във

чен
плануваният процент възлиза 
18 иа сто, а увеличението на 

приход на равни 
регион 37,2

прилага- 
сдружения съвкупният 

щето на Нишки 
па сто,
от осъщественото в общината. 
Подобен е случая и с остана- 

икоиомичсски показате-

ласт. труд,
само

т което е много повече§Ц
В работата на заседанието 

участвуваха: . ръководителите
на основните и трудови орга 
низации, секретарите на първ 
вичните партийни организа
ции от Д. Тлъмино, Долна и 
Горна Любата, Горна Лисина 
и Босилеград, ръководителите 
на Общинската скупщина и 
на обществено-политическите 
организации, МИЛЕНКО СТО 
ИЛКОВИЧ, член на Секрета
риата на МОК на СКС и др.

пия,фокуса на вниманието на син 
дикалните организации е кон 

проблем — обще-

1

ЛИТС
ли.КрСТНИя

ствено-материалното положе- 
работника. А за раз 

предимно е

Заслужава внимание обсто 
че прилаганетоятелството, 

на самоуправителните споразу 
мения и правилниците за раз 
пределение на дохода в някои 

организации не е би 
Изплате-

иис на
решаването му 
необходимо разрешаване на 
б])Ойните проблеми в собстве 
мата среда.

■

рл1,;шшш трудови
ло последователно.

са 1 милион и 828 хиляди 
динара повече отколкото е 
позволено.

Ако се има предвид, че 
личните доходи са значител 
но под равнището на Регио
на и Републиката, констата
цията би била, че пред син 

организации се 
поле за дей

МЯ!ме

Овцевъдството е всс още екстензивно Основното в трудовите ор 
ганизаци е увеличение 
хода, от който в най-голяма 
степен зависи и обществено- 
материалното състояние на 
работника. Осъществените ре
зултати в стопанството, в пър 
вата половина на тази годи 
на, са само относително до 
бри. Разискванията върху 
тях подеха един важен из
вод
следят процесите, зада може 
правилно да се насочи дейно 
стта към основната цел, към 
увеличена производителност' 
на труда, към по-голдм до
ход, към справедливо разпре . 
деление, съответно и към са
моуправителни отношения.

ни
иа до-

ЯСНИ СТАНОВИЩА те от областта иа общество- 
дейности и общинските 

общности
онези работни места, които 
са от значение за по-нататъш 
ното стопанско развитие на 
комуната.

Съюзът на комунистите не 
на може сам да решава или да

бъде арбитър, обаче нужно е 
за да има ясни и единни идей

но-политически становища но 
основен въпроса за доходните огноше

ния и да се бори за осъще
ствяването им. Първичните 
партийни организации трябва 
да бъдат водеща сила, която 
развитието на самоуправнтел- 
ните обществено-икономичес
ки отношения в тази област 
непрекъснато ще насърчват— 
изтъкна Такев.

нитс 
самоуправителниВстъпително слово на засе

данието изнесе ВАСИЛ 
КЕВ, председател на Комиси
ята за обществено-икономичес 
ки отношения при ОК 
СКС.

След като изтъкна, че 
по-нататъшното стопанско раз 
витие на комуната 
въпрос е обществения харак
тер в изграждането и разви
тието на процеса на самоупра 
вителното сдружаване на тру
да и средства, Такев каза:

— Организационният етап 
в самоуправителното сдружа
ване на труда и средствата е 
овладян, но не и самоуправи
телното учредяване на доход
ните отношения- По-специал
но, това се отнася до създава
нето и разпределението иа до 
хода.

ТА- на интересите.
Положителните промени в 

гази насока могат да бъдат ре 
шаващи за настоящото раз 
витие на стопанската дейност 
в Босилеградска община — 
каза между другото Миленко 
Стоилкович.

По проценка на участни
ците в заседанието, което с 
прието и като заключение, ос 
новните и трудовите органи
зации в комуната да реализи 
рат развойните си програми, 
които са в повечето случаи 
твърде амбициозни.

Обаче, все още има труд 
ности, но и бавности с осъще
ствяването на процеса на сдру 
жаването в инвестиционната по 
литика в Горска секция, Авто 
транспортното предприятие, 
предприятието ..Босилеград" 
и др. Ето защо е нужна :и 
конкретна активност от Ре
гионалната стопанска камара 
и Републиканския фонд за 
развитие на недостатъчно ра
звитите краища.

дикалните 
открива широко 
ствие.

необходимостта да се Първичните синдикални ор 
ганизации своята дейност тря 
бва преди всичко да насо
чат към проблемите, да упъ 
тват работниците към анали 
зиране на стопанисването в 
собствените организации и 
търсене на решения чрез по- 
добра работа и увеличена про 
изводителност.

В онези организации, къ- 
дето се е работило със загуба 
изходът е нови производстве
ни програми й сдружаване 
със сродни организации.

От анализите на осъществе
ните резултати през първите 
шест месеца на текущата го 
дина може да се заключи, че 
положителните процеси от

НЯМА СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛ
ЦИ

В разискванията, в които 
участвуваха десетина души,-бе 

Факт е, че чрез сдружаване изтъкнато, че за самоуправи- 
то на стопанската дейност в • телното сдружаване на труда 

- Босилеградска община е дощ и средствата е необходимо по 
ло до непосредствено разшир- следователно реализиране па 
яване на самоуправителните Закона за сдружения труд. С 
отношения. Обаче, все още други думи, този процес тряб 
бавно се разрешават отделни ва изключително да се осъ- 
въпроси, което е преди всич- лцестява чрез самоуправи- 
ко последица на недостатъч- телно договаряне и споразу-

миналата гдина са продължи
ли й в тази, 
но се

На лице е и нуждата дума
та на работника да се чуе по- 
силно, открито и критически 
да се разисква по всички про 
блеми, 
щите

с което успеш- 
осъществява политика

та на стопанска 
ция. Само това обаче не е 
достатъчно, 
обезпечават на съжаление осъ
ществяване на целите от Ре
золюцията за основите на об 
ществено-икономическото раз-

стабилиза-

Резултатите не зада може . предстоя 
конгреси да дочакам 

готови, с ясни становища.
В. в. А. Д.

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА ИМА НЕЕЦА, които са твърде 
когато за тях се разисква, или пък се решават, необ
ходимо е голямо внимание и реален подход към всич 
ки конкретни»случаи. Настаняването е една от тези 
чувствителни работи, която може и да предизвика тре 
вога и да повлияе отрицателно на общото настроение 
в определена среда. А по отношение 
то в Димитровград

чувствителни и Да споменем само, - 
гите въпроси са и следните 
нни от наказателната евиденцпя.

че в този тест между дру- 
— на кого се дават да- 

кога решението за 
наказание е влезнало в сила, в кои случаи паричното 
наказание се изпълнява чрез Службата за обтес- 
твени доходи и т.н.

:

Докога 

непоследова 

телноет в 

настанява

на настаияване- За кого е публикуван конкурса? За 
ли? От тестаима бройни пропуски.

ЛИЯ период, но и слабости, които продължават 
още.

машинопнет 
завършилите

„т.„ „ нито са можали да го
знаят, докато не се запознаят на работното място.

в мина- това не се вижда. Нито 
машинопистки са учили това.все

Ако наведем само един пример ще 
определена картина. Неотдавна бе публикуван 
курс за приемане на машинопист, който би работил 
при съдията за нарушения. Кандидатите са тестира- 
ни, зада им се проверят знанията.

Веднага да се спрем на тестирането. Кандидати 
те имат завършено училище. Обучавали са ги специ
алисти, давали им оценки. Тестирането в конкретния 
случай са провеждали хора, нямащи определената 
циалност, относно в комисията с била и една маши- 
нопистка, която неотдавна започна работа и която 
също е на равнището на конкуриралите.

Значи ли това, че нямаме

получим
кон-

из“™ ее.ЗНпГв^нГпТоВТеарМякаГ„Та° Ган.щта 
-“ преди::з втеаищ^

-Д«="оР«стР„ерИа„Не0 „“в 6 конфекция 
'бяха над 200 МпГГк™ 40 работ"‘"<а. а тестирани 
егаранция^естирането1 от Но „„ма
ГГн НимаИе " дипломите- обществените“’ Н’“'1а “Я 

т.н. Нима една жена на възраст от 50
5 0Ис„НоИсо°би Га условията3 на — да се ;
миче от 18 - 2УоСЛг°оВд?„Т„а Сигурни“сме™ Д°^1)е °Т "°

спе

договори 
години, недоверие в дипломи

те, на онези хора, на които обществото е дало право 
да оценяват и които полагат сметка пред това об
щество!?

че не.
в комисията е бил и съдията за нарушения 

които е съставил теста. Но този тест не може да му 
служи на чест. Първо, не е текст (както е написано в 
теста за проверяване на знанията, а тест) второ не 
е санция (а санкция) и т. и. и т.н. Значи ли 
погрешил оня, който е съставявал теста, 
пистката? Грешки има и нататък, но 
съществено значение.

В момента се намираме 
младежта и на Съюза 

предконгресни дни 
успешно да изпълняваме 
конгреси, а между тях и 
лагането на 
последователни

пред конгресите на 
на синдикатите. Основно е в 

да покажем, че сме на път 
решенията на Партийните 

договопитр последователността в при ’ договорите^ в противен случай сме не-
юзът на комунисте се бор"ЯВаМе' °Н°Ва 33 което Съ‘А. Д.

тези
че е 

или машино 
те не са от
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В ПОСЕЩЕНИЕ НА БРАТСКИ АЛЕКСАНДРОВАЦ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССРН

с КРУПНИ КРАЧКИ 

В БЪДЕЩЕТО Изборите в местните общности 

важна задачаВ ЦЕНТРАЛНАТА 
живописна Жупа се 
малкото градче Александро- 
вац. Градът има около 
хиляди жители, а цялата об
щина, в която са 51 местни 
общности, 35 хиляди 
Поместена в котловината и 
сгушена в полите на Ястре- 
бац, Копаоник, Гоч и Желин, 
тази община със своите 
леч известни лозя, в питома 
та част на Жупа, 
видове овощия в планинско- 
хълмистата част

част на Вече казахме, че най-гол 
ямата трудова организация е 
„Вино-жупа”. Трябва 
да добавим, че освен настане 
ните в самата организация тя 
има и около 2,5 хиляди 
перанти, които 
ка година на фабриката 
ло 3 хиляди вагона 
което се преработва, а алко
холни напитки се пласират по 
целия свят.

Затова не е изобщо случай 
но, че жителите в този

намира
обаче ЗА ДЕЛЕГАТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ Н^ ССРН ИЗБРАН 

ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ
шест

— В нашата самоуправител 
на система според Конститу
цията местната общност е 
една от основните и първи 
чна .самоуправителна клетка, 
съществена съставка на об
ществено-политическата систе
ма и целокупната организация 
на обществото 
във встъпителното си изложе 
ние. Любен Величков пред
седател на ОК на ССРН на 
сесията, състояла се на 4 ок
томври т.г. в Сурдулица, във 
връзка с предстоящите избо
ри в местните общности.

На територията на Сурду 
лишка община от 1974 годи
на действуват 17 местни об
щности. Обаче след приема
нето на Конституцията и но
вия Статут на Общинската 
скупщина извършена е ко
рекция, така че днес живеят 
и работят 19 местни общно
сти. Те обхващат общо 37 
селища в общината.

В доклада, както и в ра
зискванията, бе потвърдено, 
че местните общности през 
изтеклия период са постиг 
нали изключително добри 
резултати във всички области 
на живота: строителството на 
комунално-битови. обекти (п-ъ 
тища, водопроводи, електро
разпределителни мрежи, те 
левизионни препредаватели и 
пр.), обществено-политическа
та дейност и прочие.

Такива резултати са били 
плод на многостранното ан 
гажиране преди всичко на ор 
ганизираните социалистиче
ски сили в местната общност 
начело еъс Съюза на кому
нистите, както и на много 
странната помощ, оказвана 
от страна на Общинската 
конференция на ССРН и об
щинското ръководство на Со 
циалистическия съюз.

— Именно затова подготов

заседания, а до края на ок 
томври биха се провели съ
брания на избирателите, на 
които трудовите хора ще 
се запознаят със задачите в 
предстоящите избори. Съще 
временно ще бъде поднесен 
отчет за дейността на мест
ните общности в период от 
1974-1978 година, като всестра 
нно се обсъдят успехите и не 
сполуките в тяхната дейност.

Предвижда се по-нататък 
координационните отбори, на 
които биха се заели стано
вища по предложените кан 
дидати да проведат свои за
седания от 1 до 5 ноември. 
Изборите пък ще бъдат про 
ведени от 6 до 22 ноември, 
след който период — от 23 
до 28 биха се учредили скуп 
щините на местните общно 
сти. Разбира се, по това вре 
ме биха се приели и програ 
мите за дейност на местни 
те общности за бъдеще, а 
същевременно на събрания на 
избирателите гражданите ще 
се изяснят по въвеждането на 
местното самооблагане.

коо сти и на техните изпълнител 
ни отбори, на изпълнител
ните тела на обществено-по
литическите организации, дру 
жества и сдружения на гра 
жданите и общностите — под 
черта Любен Величков.

Безспорно, това изисква и 
в тези избори да се избират 
хора, които с делата си и 
действуването изцяло подкреп

жители. предават вся- 
око

грозде.
нада

и всички
подчертаград,

тази община, чествуват свой 
Деня на беритбата. 

Имахме това щастие, че по
сетихме Александровац по 
време на беритбата, 
официално се проведе 
до 8 октомври.

наподобава 
на една голяма овощна гра
динка, простираща се на 386 
квадратни километра.

в
ден

КОЯТО 
ОТ 5До тази година Александро 

вац бе неразвита община. Се 
га вече се е наредил меж 
ду развитите. Тази Само оня, който е бил 

време на беритбата може да 
си представи тази прекрасна 
картина. Производителите иа 
гроздето, от всички околни се 
ла, в пъстри носии, гости от 
цялата страна, дори и от чуж 
бина, се сляха тези дни 
града. А той ги щедро пос
реща. В центъра се 
единствената на света фонта-

погоди- 
въз основана се очаква,

досегашнитена резул
тати, съвкупният приход в об 
щината да бъде около 370 ми
лиона динара, националният 
доход по глава на жител да 
възлезе на 15 хиляди динара, 
а всичко това осъществяват 
4200 заети, от което 3500 са

в

намира

; : ,•%к
• ■

щ Проектопрограмата на ме 
стното самооблагане за пери 
од 1979 — 1985 година начал 
на подкрепа вече срещна от 
страна на делегатите и остана 
лите изпълнителни тела в об 
щината. Предвижда се еди
нно местно самооблагане 0а 
целокупното население в об 
щината, и то в размер: два 
на сто върху личните доходи, 
пенсиите, занаятчийските ус 
луги и други дейности и пет 
на сто върху кадастралния 
доход.

Любен Величков
V " ■ ■

ят идейния курс на Съюза 
на комунистите, за решава
що влияние на работниче
ската класа и трудещите се 
в развитието на обществено- 
икономическата система и са 
моуправлението като сърце
вината на тази система, стро 
ителството на самоуправител- 
ното общество, 
привърженици на братството 
и единството и пълното равно 
правие на народите и народ 
ностите в нашата многонацио 
нална самоуправителна об
щност.

-0 -%г. ш Ш?' Г;к-''‘

М
. ;

■ Н: ;; пламенни■Ия На заседанието от 4 октом 
ври на ОК на ССРН е избра 
на Комисия по ;провеждане 
на изборите 
щности, а за делегат на Репу 
бликанската конференция на 
ССРН е избран Любен Вели
чков, председател на ОК на 
ССРН

Ш
в местните об

на с вино, в която се претакат 
десетки хиляди килограма ви 
но, които се щедро предлагат 
на минаващите гости, 
дни се чествува и тези дни ви 
но се точи без пари. А на вся 
ка крачка се пекат 
прасета, дори и цял вол, кое 
то е неповторима туристическа

настанени в стопанските орга Според приетия календар 
за предизборна и изборна дей 
ност вече до 10 октомври 
скупщините на местните об 
щности следва да проведат

организирането и про 
на изборите в ме 

общности е непосред 
задача на сегашните

ката,
веждането 
стните 
ствена
скупщини на местните общно

низации.
Градът има много стопански 

организации, между които 
най-известни са „Вино-жупа”, 
фабрика за производство на 
алкохолни и безалкохолни пи 
тиета, в която работят 800 ду 

осъществяват около 600 
милиона годишен приход,- фа 
бриката за пневматика и хи- 
драулика, която работи в рам 
ките на „Първа петолстка' 
(Търстеник); фабрика „Дис- 
кос" за грамофонни плочи и 
касетки,- фабриката „Бемикс' 
за производство на животно
въдна храна, както и 
други предприятия 
телно, конфекция, 
рия и др.

Сурдулица.Тези

Е? Ст. Н.
агнета.

КОМЕНТАР
ши и атракция.

Вечерта се псе и играе. 
Пеят Александровчани, но пе 
ят и играят и техните побра
тими от Нова Горица (СР Сло 
вения) и Димитровград, 
то в рамките на празника из 
пълниха на площад 
сандровац съвместен концерт 
на 7 октомври.

Александровац и Димитров
град са два сбратимсни гра
да. Приятелството датира от 
1974 година то и официално 
бе потвърдено 
на Повеля за, побратимяване.

ТвъРДС сме доволни със съ
трудничеството с братския ни 
Димитровград. Това сътрудни- 

сближава жителите на

Приеманго в СН — ваша политвчеена задача
ческото им качество, способността на 
СК като водеща сила да мобилизира и 
насочва трудещите се в борба за социа
лизъм’'. Тези думи напълно ясно очерта
ват какво трябва да се има предвид, ко- 
гато се приемат нови членове в СК.

Критериите значи са ясни: В СК 
трябва да се приемат идейно издигнати, 
подготвени хора, които да бъдат способни 
да поемат задачите, които стоят. пред 
Съюза на комунистите като водеща и мо 
билизираща сила в нашето общество. При 
това значи, остава единствено да се води 
повечко сметка за класово-социалната 
структура на Съюза на комунистите. А 
именно на това поле още не са постигнати 
напълно задоволяващи резултати.

През изтеклите шест месеца от но
воприетите членове на Съюза на комуни
стите — 32 процента са работници и 9 
процента селскостопански производители. 
Именно тези факти са указател в коя 
насока занапред трябва да се съсредо
точи вниманието на организациите на 
Съюза на, комунистите.

Следва значи да се посвети по-голямо 
внимание на подготовката на млади сел
скостопански производители и млади ра
ботници и жени.

Борбата, за работническо мнозинство 
в СК е постоянна задача, 
и докрай трябва да се изпълни, за да 

Съюзът на комунистите в региона 
по-успешно ,да изпълнява ролята си 

агангард на работническа- 
М. А.

риемането на нови членове в ре
довете на Съюза на комунистите е 
важна идейно-политическа задача.

За нейното значение стана дума и на 
Мсждуобщииската конференция на Съю-

бяха 
приетите

пкои

в Алек-
много 
строи- 

пасманте-
за на комунистите в Ниш, като 
изнесени и данни за брод на 
през първите шест месеца нови членове 
на партията.

Изнесено бе, че са приети 2579 ду- 
или с около 800 по-малко от същия

Ние вече изпълнихме сред 
носрочнид развоен план, не 
без гордост изтъква председа 

на Общинската скупщи 
Йеленко Богданович.

милиона

с подписване
ши,
период миналата година, като при това 
бе подчертано, че се чувствува известно 
иссъотвествие в попълването на редовете 
па СК с млади хора и жени. Броят па на
пусналите редовете на Съюза на комуни
стите с незначителен: 150 души, но не 
бива да се отмине факта, че между 
най-много са работници и сслскостопан- 

производители.
Намаленият прием в Съюза на кому

нистите в първите шест месеца на годи-
Мииалата

талдт
на инж.
Предвидените 400 
динара за капиталовложения, 
в средносрочния период, да- 

ще надминат тази цифра. 
Само в течение на тази го
дина в областта на

инвестирахме 200, а в 
области 100 мили

чество
двата братски града, чрез кул 
турни и спортни рещи, госту 
вания по време иа манифес
тации в двата града и пр., 

Йеленко Богданович.
Вече с години успешно сът

рудничат предприятието за по 
замантсрия от Александровац 
и каучуковата промишленост 

Очакваме

тяхлеч
стопан скиказаството 

останалите 
на динара. Изградени са нови 
обекти и модернизирани съ
ществуващите, изтъкна Богда
нович.

Онова, с което този град е 
известен не само в 
страна, но и в 
лозята, простиращи се на по 
връхност от 4 хиляди хектара 
(цялата Жупа под лозя има 
14 хектара, а 4 в Александро 
вашка община). Лозята 
ното в този край се спомена
ват в някои документи от 12 
столетие, а днес те са основ
ния отрасъл на жителите.

като факт, не тревожи.
беше юбилейна, оправданата

кодтогодина, 
но по-голямо
Съюза иа комунистите, и затуй сега се 
върви малко по-бавно. И това е съвсем 
нормално, ако се имат предвид всички 
изисквания, които трябва да изпълняват 

да влезнат в Съюза на ко;

наприемане в редовете
от Димитровград, 
по този път да тръгнат и ос
таналите сродни предприятия 
от двата града, което още по 

ги сближи, изтъкна
нашата 

чужбина, са вече ще 
Богданович.

Напуснахме с възторг брат 
Александровац, които от 

отдалечен
НО КОЙТО

желаещите 
муниститс.

Като се имат предвид
Тито, „че за една революционна 

каквато е нашият Съюз на кому- 
значеиие

която планово
думите иа

може 
още 
на истински 
та класа.

ския
Димитровград е 
над 250 километра, 
на димитровградските
с много близък.

другаря 
партия,
пистите — не е от решаващо 
броят на членовете, но идейно-полити-

и ви-
жители

А. Димитров

СТРАНИЦА 5

БРАТСТВО ★ 13 ОКТОМВРИ 1078



вЦ5УУ^УУ1УШ
П БОСИЛЕГРАдСКЛ ОБЩИНА:

т*
8Щ*«*

НАШ КОМЕНТАР Превишените лични доходи 

да се върнат?Черпушките по-важни 

от жилищата? па Общинската скупщина, иа 
обществено-поли гичсскитс О»): 
ганизации и -др.

иа ОбщсствсПо инициатива
прапозащитник на'самоу 

Босилеград сс. ния
праилснието, в 
състоя разговор с ръководи
телите на Автотранспортно го 
предприятие, ООСТ „Изглад
ня'’, „Услуга”, „Напредък“ и 
Здравния дом, които през пър 
вото полугодие са превишили 
личните доходи за сметка иа 
фондовете е 1,0 милиона^ ди 

В обсъждането на сго- 
от облас-

/•
бе заключе- 

г«дима 
случаи

Па заседание 
до края па тази 

У'ъъ всички посочени 
заплатените средства за .пре
ситените лични доходи задъл 
жителио д« се иъриат във фон 
догстс. В пропи но ще бъдат 
предприемани общсствеио-по- 

.мерки, определени 
в за

области, са побез автономните 
изяли 13 000 „фина”. В репре- 
зенгацията малко стопански 
дейци включват и подаръци
те. Това най-често сс отчита 

разходите но пропа-

в близкото мина-ко надникне 
ло, тогава за,черпушките нал- 

може да сс говори ка- 
феномен. Рядко (почти 

надприродно) явление. явявп" 
що се циклично.

Срещу черпушките, като 
разсипничество и спеку-

МИЛОЕ ТОМАШЕВИЧ

стмна 
то за

се изразход-За черпушки 
ва повече, Отколкото за жили
ща. Това се случи тази го
дина в Белград. Двадесетина 

организации от об-
между 
гайдата.

Какво тогава? 
Глупаво.

ли;ически 
за този вид нарушения

трудови 
щина Стари град за т.н. „ре 
презентации’’, относно почер- 

са изразходвали по
вече, отколкото цялото сто 

за жилищно-

нара.
реиото нарушение 
тта на доходните отношения 

ръководителите

вид
лации, преди няколко години би било дз се за-

В. В.пушки. участвуваха

панство отделя 
то строителство. А за съжа
ление, е не така само в Бел
град.

Да напомним все пак, че 
в една външнотърговска ор
ганизацията разходите за по 
Черпушки са по-големи — от 
чистия доход. Осведомени ка 
зват, че този колектив не С

ОС В СУРДУЛИЦА

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА
СУБЕКТИВНИЯ ФАКТОР 

В СТОПАНИСВАНЕТОосамотен.
Следва все пак да се ка- 

само миналата година в 
Сърбия, без автономните - об 
ласти, за почерпушки („репре- 
зентация”) са 
500, а

же

ръст на общия доход е за 
запланувания. По вален ръст 

Власиискнге водоцептрали, 
предприятие „Зидар”

Осъществения г 
10 на сто по-малък от 
на общия доход бележат 
— 18 на сто,

изразходвани 
Хърватско 474 милио- 

динара. - (За тези пари — 
сегашните цени — 

да се купят 22 650 „фи 
2000

на строителното
при ООСТ „5 септември" и „Га-според 

могат
чо’' делукс, или почти 
двустайни апартаменти).

Напомняме (въпреки че то 
ва е известно), че тези пари 
не са похарчили нито работ 
ниците, нито служащите, но 
онези,
ставят своите 
генералните и различните дру 
ги директори. Тъкмо онези, 
които са задължени да под
тикват икономиите, а да обу 
здават разсипничеството.

Тази година, според вси 
чко личещо, далеч ще на
дхвърли миналата и предиш
ните години. Не говорим то 
ва наизуст —'знаят се име
ната на много колективи, къ- 
дето разходите за черпушки 
през първото полугодие са 
увеличени няколкократно.

Имало е и случаи, където 
поради недостиг на средСтва 
е отменено топлото яДе11е за

— 22,4, а също така и 
леника’'.

Общото потребление бележи увеличение от 14,4 
а също така и другите облагания от- 

от 10,6 па 16,7 па сто.
на 17,6 па сто, 
читат увеличение

Всичко това послужи като основа за по-широко 
разискване по стопанските проблеми от страна на 
делегатите на ОС, които накрая приеха заключения 
във връзка с полугодишното стопанисване'на орга
низациите на сдружения труд*

брани, а трудно да се огра
ничи репрезентацидта (черпу
шките). Все пак (понеже този 
въпрос вероятно ще се на
мери на дневен ред на отдел- 

обществено-политически 
организации и трудови колек
тиви) посочваме примера на 
Швеция. В най-богатата стра
на на Европа на отделно ли
це .или фирмата е позволено 
деловият приятел да се за
веде - на обед, който не смее 
повече да коства ог 250- дина
ра. Черпенето от обществе
ни или колективни 'средства 
на подобен начин е уредено 
в повечето развити страни. 
Може би не ще бъде лошо 
да се използва чуждият опит, 
па все пак на известен начин

та. Стихването потрая, а след 
това настъпи нова вълна. На
чалото й се съзира към края 
на 1976 година. Една организа- 

например за черпушки
които трябва да пред 

колективи — ция
миналата година е отделила 
1018 на сто повече, отколкото 
през 1976 година. И тя не е 
осамотена. . Цикълът,

ни

Делегатите на Общинската 
скупщина считат, че посоче
ните проблеми са широка 
основа, върху която могат 
да се ангажират всички субек 
тивни сили и че така нарече 
ният „субективен” фактор 
следва много повече да • се 
счепка с премахването на при 
чините за все още нискоефек 
тивнбто стопанисване.

ЗАНАПРЕД основните орга-ако се 
поуката от миналото.

труднизации на сдружения 
значително повече ще трябва 
да съблюдават и да подтик
ват по-рационалното 
ване на обществените

зачита
сега е при върха — и трябва 
да се „пресече”. използ- 

сред-
ства, като при това важно мя 
сто заеме нарастването 
производителността на труда 
и дохода. Същевременно пред 
основните
сдружения труд се 
още едно сериозно задълже'- 
ние: преразглеждане на рав
нището иа съвкупната органи

Дали пак ще има стихваие, 
и нова вълна на разсипниче 
ство? Предварително трябва 
да се отговори на въпроса, ка 
кво е „репрезентацията” )по- 
черпушката). Но това не е 
леко, когато на текущата 
сметка на един от Сплит —
„за ядене и пиене” се намерят 

за 33 000 динара, разбира се — 
са удво- нови. Трудно е да поврява, че

деловите приятели и гостите пушките
миналата година в Сърбия, ние?
бе водена и спечелена борба-

на

организации на
възлага

Делегатите на ОС във вид 
на заключения изтъкват, че 
решенията за премахване- нп

да се ограничи черпушката, 
понеже
лен неразумен ръст. Защо чер 

да бъдат изключе

на нищо не е позво-работниците, а разходите 
„репрезентации” 
ени.

Когато се знаят още много 
подробности и цифри, и мал-

зираност, за да се създадат 
по-добри възможности за ефи 
касно изплозване на средства
та, наличните мощности и ра
ботното време.

Това са най-важните заклю
чения, които приеха

Общинската скупщи
на разисквайки до 
сечиата равносметка на сто
панисване на основните орга 
низации на сдружения 
за текущата година. -

слабостите в стопанисването, 
а особено на загубите, след
ва да сс търсят в собствените 
среди. Тяхното 
ще бъде по-ускорено, 
кото час по-скоро се мобили
зират собствените материал- 

- ни и креатитшп сили и по-ра 
ционално и целесъобразно се 
използват собствените пезер-

. „Борба”
преодоляване 

докла
ли, изкупувайки гъбите 
своите райони, като по та
къв начин ги защитят от 
вредните матрапази. - .

Ако последните - имат смет
ка от гъбите, сигурно е,, че 
и кооперациите могат да' на
мерят сметка стига да прод 
вят 
вост

вБЕЛЕЖКА
делега-МИЛИОНИ ЗА ГЪБИ тите на

« е • шестоме-

> I.
Прода си правят търговия.

.сто
кооперациите * „нямат сметка”, 
а частните.„предприемачи” —_

Напоследък в някои села 
селскостопанските производи 
тели Бабушнишка и Димитров
градска община значително по 
правят семейните си бюджети 
със средства, получени за гъби.

Все по-търсените гъби като 
„варган”, „яйчарка" и други 
принудиха мнозина стопани да 
тръгнат из гората да търсят те 
зи вкусни плодове.

В Звонци, Куса врана, Любе 
раджа, Желюша и др. села 
в двете общини има хора, ко 
ито са взели и по няколко 
милиона динара, защото кило 
грам сушени гъби се продава 
и по 700 динара.

Интересът на селскостопан
ските производители за бране 
на гъби е разбираем. Имат 
сметка, и ги берат защото от 
тях се приготвят чудесни дели 
катеси.

Но има нещо друго, което 
трудно може да се обясни. За 
що гъбите не изкупуват зе 
меделските кооперации, но се 
допуска с тях разни матра
пази от по-големите градове

В заключенията- се изтъква 
необходимостта от по-нататъ 
шиото

трудне може да се вярва че
малко повече находчи- 
и деловитост.

В такъв случай известна су 
ма от парите, получени за гъ 
би вместо в джоба иа матра 
пазите, ще останат във фон 
довете на кооперациите.

усавършенствувлне т 
основите и мерилата, гаранти 
ра-щи резултатите 
да станат сърцевината иа раз 
пределснието.

Разбира се, бяха посочени 
и още други „сектор и” в сто 
панството, които могат да до 
принесат за по-добро стопани
сване. Така например основни 
те организации на 
труд ще трябва по-добрд1ж 
анализират и изследват всич
ки причини, допринасящи 
за осъществяване на низък 
доход и слаби финансови ре
зултати. Делегатите настояват 
в бъдеще да се гтодобрм 
довата, технологическата 
деловата дисциплина, 
жно условие на едно съврсме 
нно стопанисване.

имат.
Защо. не се използват тези 

горски плодове по-добре, като 
кооперациите улеснят сел
скостопанските производите-

иа труда

Де тсгатитс сс 
застъпват единствено резулта
тите насдружения труда да опоеделят 
нарастването на личните -до
ходи, а те пряко да 
от ръстта наВ „Лужница“ пет основни организации зависят 

производителнос 
тта на труда и доходи.

Всичко това следва да до
принесе за по-високи стопан
ски показатели в края на те* 
кущата стопанска година.

Понеже предложените основни 
организации представляват са
мостоятелни технологическо- 
икономически цялости, то спо 
ред изискванията на Закона 
за сдружения труд, а за по- 
ефикасно и по-доходно 
панисване от известно 
насам бе раздвижена инициа 
тива за преустройство на 
„Лужница”.

С нея се създават и по-доб 
ри условия за развитие на са 
моуправителните отношения.

От средата на 
химическата 

ност „Лужница” в Бабушни- 
ца са създадени пет основни 
организации на 
труд: пластика, матакрилати 
тъкачен цех, полиестер 
оцетно производство.

Новото
устройство на „Лужница’’ ще 
влезе в действие от началото 
на идната година.

Защо се мина към преус- 
тази трудова ор

септември
промишле-в тру

и
като ва

Делегатите на Общинската 
скупщина приеха и някои дру 

Ти текущи решения; въвежда 
не на петдневна работна сед
мица в основните училища • в 
Клисура _и Йслашница, разле- 

г дано бе проекторешението за
* свързани със самоуправле- безопасността и техническото 

нието и

сдружения

и сто-
време Също така не 

жен е и въпроса за своевре
менното осведомяване 
дещите се за

по-малова-
организационно

на тру 
въпро-всички

стопанисването на да Уреждане иа съобщенията на
общината ипътищата в 

прочие.
троиство на 
ганизация?

дена основна организация пам. сдружения труд.
Ст. И-
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

НОСТАЛГИЧНИ ЧУВСТВА 

ЗА МИНАТА
ш 1.

аЦь да
:М.., Щ

Ч.'К Му*да■ яШ условията се подобря-— След освобождението 
бях отборник на селото. То
гава то.имаше 95 домакинства.

ява, 
ват...н амираме се в дома на 

Георги Васов в село Ма- 
згош, крайгранично се

ло в Димитровградска общи- От тогава до днес изчезнаха
около 40. Естествено е, че хо-

обича селото и ми-Гоца
лее когато се направи нещо 
ново. От освобождението 
активист. Има много предло- 

за подобряване усло- 
на живота в тяхното

щ

ена, в което все още се чув
ствува носталгия за закрита
та мина. Гоца живее в къ 
щи с болната жена. Единият 
му син работи в Белград като 
машинист, а другият е в ЮНА. 
Гоца прекара 12 години в ли 
гнитната мина, която преди 
гдини бе закрита. Той бе един 
от организаторите на мината 
и сега живее със спомените

*!]! жения
видта
село:

Водениците край Пъртопопинци: пътят е готов — В Мазгош има много 
стари хора, а в деседина до- 
кинства има по един човек. 
Може да ги изброим: Яким 
на 70 години, Торка Асен на 
78 години. Талка на 70 годи
ни, Васил на 80 години, Ган- 
ча на 80 години. Мана на 80 
години, ПавлсГ на 64 години, 
Линка на 45 години, след 
това Сара, Тимка, още една 
Тимка Джорджина. Все на 
70 и 80 години. Няма откъ
де да си -купят хляб. Имат 
пари, имат близки, които им 
изпращат пари, но не могат 
нищо да се купят, няма ма
газин. И тогава тичат по шо
фьорите като ги молят да 
им купят хляб в Димитров
град. А не може ли това да 
се организира некак чрез коо 
перацията да «е тичат хо
рата по автобусите..

Беше петък когато посетих 
ме Мазгош. Напуснахме го 
в следобедните часове когато 
автобусите идваха, от града, 
пълни с хора, които носят чу 
вали чушки, буркани, хляб. 
След последният автобус в 
селото се почувствува живот.

Така е всеки петак, казват 
хората. Много мазгошани оти
ват в града на пазара, в се
лото остават само най-ста
рите.

ВЕСЕЛИТЕ ВУЧИРЦИ за нед.
— Много хора от селото то

гава намериха работа в мина- 
казва той — и много 

души работеха едно десети
летие в нея. Ние обикнахме 
тая работа и сега не може 
да я забравим. Селото има
ше добра полза от мината 
при Мазгош.

В дома на Гоца, седим и 
слушаме разказа за развити
ето на селото. Това се виж
да и от самата обстановка в 
дома на Гоца. Електрическа 
печка, хладилник и други 
електрически уреди. Той ка
зва, че това не прави изключе 
ние и в другите домакинства 
на селото. Сега само 7-8 къ
щи нямат електрически ток.

да
Големи успехи постигнаха 

тази година вучиде.пци. С по
мощта на армейците прокара
ха път до центъра на село
то и. сега магазинтьт на коо 
перация „Ерма" е много снаб 
ден и хората нс отиват за 
'най-основни покупки в Раки
та и Звонци.

и пораждането на Лена Та
скова, 
карали 
рот. 
дете.

такоято армейците за- 
със своята кола в Пи 

където родила мъжко

Но вучиделци не останаха 
„длъжни" на армейците. На 
отбилите военна повиносг гра 
ничари неотдавна те устрои
ха тържествено изпращане.

Сред веселото шествие не
прекъснато отекваше песента 
„Друже, Тнто ний ти се къл
нем" ...

В акцията 
взеха

активно участие 
и младежите и гражда

ните. Но от всички „най-мно 
работа" имаше младият 

от Босна. Ву
чиделци се възползваха от слу

го
лекар-войник

Г. Васов
чая и да се прегледат.

рата търсят по-добро работ
но място и по-удобен живот. 
След електрификацията на 
селото и оправка на пътища
та положението се стабили
зира. Днес е все едно дали 
човек ще живее в Мазгош 
или Димитровград. Дори мога 
да кажа, че тук е далеч по- 
Добре. За по-малко от един 
час може да се отиде в гра
да. Сега се работи на това 
селото да получи и вода. Въ
преки това, че селото намал

илия Атанасов, учител 
във Вучи дел

В спомен на тази полезна 
комунална акция ще остане

БЕЛУТ

Електрификацията - първа
грижа б. н.

В СЪТРУДНИЧЕСТВО С КООПЕРАЦИЯТА
От изказванията на заседа 

това
е електрификацията па 
село, което от Босилс 

само два
На проведеното заседание 

ка населението от местната об 
щност в село Белут — Боси 
леградска община бяха по
сочени
туални въпроси, 
търсят спешно разрешаване. 
Безспорно първият между

тях 
това
град е отдалечено 
и половина километра. За 
целта е изготвен слаборат, о- 
баче досега нс са предприети

иието ясно личи, че 
босилеградско село съществу 
ват всички изгодни условия 
за развитие на селското сто 
панство ,а преди 
животновъдството. Досега оба 
че с процесът на сдружванс- 
то на земеделските производи 
тели

За осем меоеци-30 000
наяколко твърде ак 

които тук всичко на
мерки да отпочне реализира 
не то 
ция.

на тази благородна ак
и тук нс е отпочиало, 

преди всичко дъл-което се 
жи на недостатъчната актив
ност на ООСТ за сслскостоиан 

дейност и

РР.Борисав 
Дражович: 
във Висок 

8 хубаво,

изкупуванеска 
„Напредък".

В работата ма заседанието 
Белут участвуваха: пред 

па Общинската 
СИМЕОН ЗАХАРИ 

на Об-

н с.
ссдатслят
скупщина
ЕВ и председателят
л шпеката конференция па 
СС1>П БОРИС КОСТАДИНОВ.НО

заседава па пред такива
с подобни разговори щепътищата 

са лоши
ПИЯ

организират и в други се 
Босилсградска община.

се
V Шла в—: „Сточар" от Висок 

около 200 бройки СДъГ 
ками-

кооперациятаТЕЗИ ДНИ 
па кланицата в 
добитък. От Изатовци до Рашка те 

в Рашка.

чрез
Рашка бяха продадени В. и.

бяха прекарани с 30 000Найденов ще получи 
динара.

ГЕРГО НАЙДЕНОВ: Покрай 
печалбата от продажба телст 
а, взимаме но 4 000 динара от 
мляко 

Гсрго 
Смиловци
чи с кооперацията

очите на кланицата
Един от шофьорите на този конвой Борисав Дражо- — От сътрудничеството с 

кооперацията много съм до
волен. Вярно е това. че рабо
тата е голяма, но аз зная то
чно каква ще ми бъде печал 
бата от нея- Много ме 
мага и баща ми и затова по
край това !иие отглеждаме и 
наши

КИЧ ”И “вече втори път с-ьм тука. Като шофьор мога да - вече втори пъм [|Ь,гу/ал по така лоши пътища <■>

кът,/ който купуваме е качествен. Тук може да

ти, Л когато хванахме асфалтираното шосе от М
изминахме за съшотс^^па има

Найденов от село 
отдавна сътрудни- 

. „Сточар" 
'Гой отглеж-

мога да кажа че
110-ршч от Димитровград, 

да на кооперацията' 24 тслс- 
Предварителио знае кол 

ще заработи. Коопсрация- 
му дава храна. Той изпол- 

свои помещения и за все 
получава 2,5 

неговата

та. четири крави от кои
то взимам месечно по 4 000 
динара. — казва Георго Най , 
денов.

то ко
, та

зв аПирот
• онези, които това нс знаят.

Потвърдиха3се думите'™ шофьора Борислав Дражо- ч ки килограм
Според

за осем месеци Гсрго
\ динара, 

сметка Б. Н.9 км, а от

вич.
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В СЕЛАТА ОТ РАЙОНА НА ЛИСИНА:ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБРАЗО 
ВАТ1ЙШИЯ ЦЕНТЪР В БО 
СИЛЕГРАД

НАШ КОМЕНТАР Намалява броят иа 

ученицитеНе ни са нужни всякакви 

представления
На практика 
■ Сурдуица

Учениците от първи и вто- 
на Средношклскияри клас 

образователен център за на 
сочено средно ,образование 
„Иван Караиванов" в Босиле 
град занапред 
тическо обучение, определе
но в програмата на насочено 
образование, ще осъществя 
ява и в стопанските организа 
ции в Сурдулишка община. 
За целта босилеградския об 
разователен център и най-го- 
лемите стпански организа
ции от съседната на Босиле
град община е постигнат 
съответен договор.

дприема такива организацио 
нни мерки, които ще произ 
хождат от настъпващите обек 
тивни промени. Защото тук 
и занапред броят на ученици
те ще намалява.

В основното училище в Гор
на Лисина от година на годи
на рязко намалява броят на 
учениците и това създава ре- 

трудности в обучението

изпълнена до последно мяс
то, но се търсеше и билет по
вече. Само един ден по-късно 
бе прожектиран филмът „ТсЗ 
се сражавахме за 
то", по романа на известния 
съветски писател Михаил Шо 
лахов. Един филм на високо 
художествено равнище, 
лата 35, а следващия ден са 
мо 30 зрители...

Във всеки случай Центъра 
не напълно е виновен нито в 

пито пък в другия

НЕОТДАВНА в Димитров- 
„известните'’ 
— Зорица 

Брунцлик, Мики Сибинович и 
Биляна Груич. Концертът бе 
насрочен за 19,30 часа. Пред 
сградата на Центъра за кул 
тура многобройни 
Изпълнителите ги 
маше. Имали концерт в ня
кое село в Пиротска община 
Най-сетне, след половин час 
закъснение, пристигнаха, а 
20,15 часа концертът

Да се спрем най-напред на 
зрителите. Залата изпълнена 
до последно място, дори от
крити и помощни места право
стоящи. Многобройни 
които на бързо заспаха в ръ
цете на своите майки, не бе
ше дори приятно за гледане, 
а как са се чувствували деца 
та, това да оставим.

Концертът започна, озвуче- 
ние невъзможно.

град гостуваха 
естрадни певци своето прак

дица
— бе изтъкнато на заседани 
ето на Съвета на училището.

През тази учебна година в 
първоначалните и висши кла
сове в централното 
училище в Горна Лисина и 
подведомствените училища 
Долна Лисина, Горна и Дол- 

Рьжана се обучават общо 
250 ученици. За един учител 
в първоначалните класове ве 
че няма работа, а във висши-

отечество

Инак на проведеното засе
дание на Съвета на училище
то, с участие на делегираните 
членове от обществено-полити 
ческите организации бе прие 
та програма за работа на учи 

за тази учебна го-

зрители, 
обаче ня- В за основно

в
в

в лището
дина. Основното, което се из- 

в този документ, е 
бъде

назапочна. единия,
случай. Но Центъра за кул
тура в Димитровград е 
пак онази културна институ
ция, която би трябвало 
бъде носител не само на кул 
турния живот в общината, но 
и да влияе върху вкуса 
зрителите. Естествено, той сам 
не може, нито пък е в състо-

тъква
училището повече да 
за творческа работа на учени
ка и учителя, а по-малко За 
вербално — класично обуче
ние.

В реализацията на този до
говор през миналата а седмица 
повече от 1000 ученика три 
дни прекараха практическо
то обучение в цеховете на 
„Галеника’' и „Кощана" и във 
фабрика „Мсчкатица".

все

те класове почти всички про
светни работници имат мипи- 
мален брой часове.

да
деца,

на
Това обстоятелство налага у 

чителският колектив, който 
тук наброява 15 души да пре В. В.В. В.яние това до проведе в дело. 

Достатъчно е обаче ако бъде 
носител, а вкуса се създава в 
базата. В случая базата са 
училищата, организациите на 
сдружения труд, местните об 
щности. Там се създават на 
виците и в тях трябва да се 
действува, работи и влияе.

Затова на края да кажем, 
желанието ни е да имаме по- 
малко подобни концерти. Те 
не ни са нужни, въпреки че 
са посетени от многобройни 
зрители. Желанието ни е, а 
това сигурно е желание и на 
Центъра, залата да се изпъл
ни, когато това заслужава 
представлението. И в това 
направление трябва всички 
да действуваме, а Центъра би 
трябвало да бъде 
акцията.

пробива 
ушите. Не е наше да оцен
яваме стойността на изпълне
нията, затова има специалис
ти. Държанието на някои оба 
че, имаме преди всичко 
предвид Зорица Брунцлик и 
оркестъра, беше повече 
някоя третокачествена кръч
ма, а никак за един ДОМ 
НА КУЛТУРАТА.

Дори имаше и докрай без
вкусни политически вицове, а 
това не е и не може да бъде

Екскурзия иа учениците от 

димитровградската гимназияна

за Под девиза „Запознай’' оте 
чеството си за да го обичаш 
повече" учениците от II, Ш 
и IV клас на гимназията „Йо 
сип Броз Тито'’ в' Димитров
град прекараха тази седмица 
на екскурзия.

Екскурзиите са осъществе
ни по плана и програмата на 
училището, а основната им

ски запознавания- Затова по 
време на екскурзията са по
сетени най-известните стопан 
ски организации и културно- 
исторически паметници в те 
зи републики.

цел е получените 
ски

теоретиче 
знания по история, гео 

графия и други предмети да 
се допълнят чрез А.практиче-допустимо!

Някък си концертът завър 
ши. В 21,15 минути, ед»ш час 
след започването му. А биле 
тите бяха 30 динара. Много 
за битовото равнище на присъ 
ствуващите зрители.

Да се върнем отново па зри 
телите. Не само, че залата бе

Обява за доставяне 
на ръкописи

Четвърти клас беше иа 
шестдневна екскурзия в СР 
Словения, а втори и трети 
клас на четиридневна екскур 
зид в СР Македония.

носител на

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" осведомява заин
тересуваните литературни, научни, културни, общес
твени и други дейци от българската народност в Юго
славия, че приема ръкописи за съставяне издателския 
план

А.Д.

САМОДЕЙНОСТТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА — издаване на книги за следващата 1979 година. 
Според основната си програма издателството приема 
ръкописи от следните области:

I. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА:
1. сборници от разкази или новели,
2. повести,
3. романи,
4. стихосбирки,
5. поеми,
6. сборници от есета или критики.
II. МАРКСИЧЕСКА НАУКА:
1. Сборници от статии или отделни студии от 
областта

РЕЗУЛТАТИ, КОИТО 

ЗАДЪЛЖАВАТ
С ОКОЛО 300 ЧЛЕНОВЕ-САМОДЕЙЦИ КХД „1 МАЙ РАЗВИВА БОГАТА ДЕЙ
НОСТ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЛИПСВАТ СРЕДСТВА И ПОМЕЩЕНИЯ на марксизма,

2. студии на марксическо проучаване на юго-

1. ръкописи

Културно на средства за разрешаването 
на най-належащите нужди.

Следва да се изтъкне, че 
дружеството има фолклорна 
секция, драматична и музи
кална секция. Въпреки че са 
мо през първото полугодие 
на текущата година фолклор 
ната секция е изпълнила 22 
концерта. Трябва да се отбе
лежи, че непритежаването на 
собствени носии до голяма 
степен спъват самодейните из

художественото 
дружество (КХД) „1 май" в 
Сурдулишка община от възоб 
новяването на дейността си 
през 1974 година насам по
стига ежегодно твърде доб
ри резултати. Не само с кон 
церти и театрални представ 
ления в града и районните 
центрове в Сурдулишка общи 
на, но й с представяне в дру 
ги градове, дори и в чужби
на, този колектив потвърди 
високите си завоевания. Имай

яви на танцьорите, които по 
качеството на 
могат да съперничат дори и 
на професионални 
състави.

изпълненията

танцови
. на С®°РНИЦИ от публични статии

или Цялостни Трудове от областта на обществе- 
иВ0Т' ико"омиката, образованието, 

рата, Народоосвободителната борба 
тическото строителство.

Тази секция, заедно с му
зикалната, изнася концерти 
и в чужбина — НР България 
в рамките на

култу- 
и социалис

разменното 
крайгранично сътрудничество, 
а наскорр ще отпътува и - 
НР Полша, също 
нни начала.

ТВО?ЕНИЯЦИ °Т ИЗВОРИИ НАРОДНИ УМО

(Народните ^умотворения ™ябвГИдаПРсЯДаНИЯ' легеади'
местния говор, лцц^отТое™ е разказало" “ 
изпяло песента, на колко години е разказало 
— село, махала е то 

ЗАБЕЛЕЖКА:
ството^Ги^емТипя3 Д“ Се Д0СТавят на
автора и с го^о^е^еТ” * ВДЛ0™

1979 година“ ще се поиемаД И-ЗДаВане На кни™ аР« 
Издателството ппие1И КЪСН° д0 15 а°»*мвр„. литературни“ Гучни Гптбти“ ?аМ° На °ри™- 

и самостоятелно подготвени У ЦИСТИЧ,Ш 
умотворения.

Ръкопитте се изпращат на адрес: Новинска
Кей 23, декеГри”“ Г К"™ка дейност- 

9 октомври 1978 година НИШ.
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"

В
на разме

ни превид, че това са все 
главно млади хора, дейно 
стта на дружество „1 май" 
наистина заслужава да бъде 
посочено -като пример на 
ентусиазъм.

или
то и от кое мястоГ л

Поправка издател- 
име наОсновен проблем обаче, 

с който се сблъсква „1 май- 
в своята дейност е липсата 
на помещения. Понастоящем 
за репетиции се използва До 
ма на противпожарното дру 
жество, където липсват основ 
ни условия за плодотворна 
работа. От друга страна, дру 
жеството постоянно се сблъ
сква с проблема за недостиг

налниМиналият брой на вестника на страница 9-а е 
изпуснато името на автора на откъса от романа „Чира
Кът' — Партизанска шапка. Същият е написал Проко 
пи Попов. к

трудове 
на народнисборници

установа
Молим автора и читателите за извинение.
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ОТ МЛАДЕЖКИЯ СЕМИНАР В ЗВОНСКА БАНЯ

Младите- носители на брат 

ството и единството ема за подобрение на „услови 
ята за младежка 
на село.

— Трябва да кажем, че на 
шето село днес по много не
ща се различава от селото 

подчерта Палалич.

активност

- Изтъкна Слободан Палалич - 
канската конференция на Съюза на
деж

председател на Републн 
социалистическата мла

на съзнанието ма младите хо които по нищо не отстъпват 
ра тъкмо националните инте- на членуващите.

На въпроса защо все още 
има протежиране и изиграва 

самоуправи- не на конкурсите Палалич ка- 
общ- за, че в тази област занапред 

пост на народи и народности, трябва по-енергично да се ан 
братска общност. Редовното гажират всички структури, 
идейно-политическото издига всички обществено-политичес- 
не и образование на младите ки сили, всички субекти, на 
и марксическото образование чело със Съюза на комунисти 
на младите и укрепване на те. Без съвместно действува- 
акционното единство в Съюза не, резултати няма да има. 
на социалистическата младеж, 
като необходимо условие за 
разкриване и разобличаване 
на същността на антисамоуп- 
равителните и антисоциалисти 
чески явления-

вчерареси на всички народи и на
родности в Югославия пред
ставляват, като 
телиа социалистическа

Но вярно е, че не сме напра 
вили всичко необходимо да 
създадем условия, каквито 
са необходими, за да може 
и там се развива по-богата 
и по-съдържателна младежка 
дейност. Този въпрос ще тряб 
ва по-основно да изучим и на 
бележим конкретни меропри
ятия и на предстоящия мла 

каза Пала-

ОТ 6 ДО 9 ОКТОМВРИ 
веде семинар за членове 
юза на

в Звонска баня се про-

ком„сиитеСпЦп‘:,аЛп,СТИЧеСКа”
ФеТеншш ня ДСедаТеЛствата ,,а общинските кон-

ЕС На младежта ОТ Пиротска, Димит 
? ТД К Белопаланска и Бабушнишка общ.шн, на 
които бяха Обсъдени редица актуалнн въпроси от 
предконгресната подготовка, в работата на семинара 
участвуваха и председателя на Републиканската кон 

на Съюза на младежта СЛОБОДАН ПАДА 
ЛИЧ, Венко ДИМИТРОВ, секретар на ОК на скс в 
Димитровград, Новица СТАНКОВИЧ, председател па 
ОК на ССРН н Джордже СИМИЧ, председател па 
Общинския синдикален съвет в Бабушница, и Милан 
ТОМОВИЧ, секретар на Междуобщинската конферен
ция на Съюза на младежта в Ниш.

При приемането на работа дежки конгрес — 
изтъкна Палалич лич.все

още има случаи на незачита 
не на обществения договор, Слободан Палалич отговори 
често и от страна на подписа още на множество въпроси, 
лите договора организации на отнасящи се до бригадирско- 
сдружения труд. Механични- _ то движение, задочното след
ят прилив от селото в града ване, включването на Съюза 
и изпирането на все повече на социалистическата младеж 
млади хора в организациите в общия фронт на социалис 
на сдружения труд 
създава големи проблеми в за 
емането, а такива обстоятел
ства пораждат и някои неже 
лани явления като подмитва 
не и други, вредпи явления — 
каза Палалич.

ЛИЧНОТО ОБЩУВАНЕ 
ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕГоворейки пред участници

те в семинара за предстоящи 
те задачи на младежта пред 
Деветия конгрес Палалич, ме 
жду другото посочи основни
те задачи в по-нататъшното 
идейно, организационно

на трудещите се на всички на 
роди и народности в Юго
славия в тази област.

Посредством образователно- 
възпитателния процес млади
те ежедневно трябва да про- 

и никват все по-дълбоко в същ
ността на националната поли 
тика и да се запознават с на
шето революционно минало, 

трябва както и с днешното развитие 
непрекъснато критически да на всички наши народи и на 
оценява своята работа, която родности, да се учат по марк 
да върви в унисон с развити- сически да тълкуват и разби- 
ето на обществото. С конкрет рат понятието за нациите и 
-ното си ангажиране младите националностите. Развитието 
трябва да допринасят към 
укрепването на акционното 
единство в осъществяването ПРЕДКОНГРЕСНИ ИНИЦИАТИВИ НА МЛАДИТЕ ОТ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА 
на програмната активност на 
младежта, в изграждането на 
фронтовската роля на СЮМ, 
като се тръгне от първнични 
те младежки организации — 
до най-висшите форми на ор 
ганизиране и
Становищата и решенията на 
Съюза на социалистическата 
младеж — подчерта Палалич 
— следва да се изграждат с 
активно и отговорно влияние 
на всички членове при демо- зивира

борба жкитс конгреси.

Отговарайки на зададени 
въпроси, които му поставиха 
участниците в семинара Пала 
лич подчерта, че днес почти 
е напусната практиката на 
личния пример, на личното 
общуване с хората. Във връз 
ка с въпроса защо все още 
има мнозина младежи извън 
организациите той каза, че 
вината за това носят недоста
тъчно активните младежки ор 
ганизации. А най-голям брой 
от нечленуващите са много 
добри младежи и дсвойк-и.

често тическите сили и тн.

ОбщинскияСекретарят на 
комитет на СКС в Димитров
град
за международната обстанов
ка и ролята на Югославия, а 
Милан Томович — за проек
тоустава на Съюза на социали 
етическата младеж в Сърбия-

Венко Димитров говорикадрово укрепване на органи- 
Тойзациите на младежта, 

изтъкна, че Съюзът на соцна 
листическата младеж

НА МЛАДЕЖТА НА СЕЛО 
ВСЕ ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ

Слободан Палалич отговори 
на въпроса, какво сс предпри М. Андонов

,\

ДА ЕЕ ИНТЕНЗИВИРАТ МЛАДЕЖКИТЕ АКЦИИ
деиствуване. Сурдулишкасреда, която в 

община се изпълнява плано
мерно и постоянно.

Предвижда се накрая и ра
знообразяването и обогатява 
нето на 
живот на младите. На общин 
Ско равнище ще се проведат 
турнири по тенис на маса и 
шахмат. В училищата ,е за
планувано да се организират 
викторини-състезания

от младежките конгреси

От няколко десетки мла
дежи и девойки — тазгодиш 
ни членове на бригадата „Пе 
ра Мачкатовац’’, ще се съз 
даде нова бригада от около 
50 души, която ще продъл 

#жи традицията на тази бри 
*гада и дейно ще се включи 
в залесителните акции.

трудовите задължения-
Председателството с на мис 

ние, освен трудовите резул 
тати, които пряко се отразя 

върху личните доходи 
на заетите младежи и девой 
ки, най-добрият работник — 
самоуиравитсл от всяка ос
новна организация на сдру 
жения труд да бъде награден 
с подходящ подарък от стра 
на на ОК на ССМ.

Акцията „Най-добрият ссл 
скостопански производител 
— самоуправитсл” нс щс мо 

да сс провежда в основ- 
тъй като броят 

сслскостопан

Съюзът на социалистическа 
та младеж в Сурдулишка об 
щина, както ни осведоми пред 
седателят на ОК на ССМ ДРА 
ГАН РИСТИЧ, ще сс интен ват културно-спортнияв дните ,пред младе 

Програма 
обогатяване накратически диалог и

зд конкретно 
младежката дейност ще при 
емс тези дни Председателство 

на ОК на ССМ, но вече

на мнения-
Спирайки се върху кадрова 

та политика Палалич изтъкна, 
че занапред осъществяването 

политика трябва
В идейно и марксистко от 

ношение също ще се интен 
зивира дейността. Младите ми 
от Сурдулишка община още и т.н. 
по-интсизивно щс разработ
ват резолюциите на VIII кон 
грес ма СКС и IX конгрес 
на СЮК. Също така ще 
се разработят и материалите 
за предстоящите младежки 
конгреси — IX 
ССМ ' в Сърбия и X конгрес 
на Социалистическия съюз 
па югославската младеж.

то на те-основнитс насоки, в 
ше сс разнообрази и 

младежката дейност.
се знаят
които
засили

на кадровата 
да става върху последовател

на общсс-ното реализиране 
твения договор и самоуправи 
телното споразумение за кад
рите. Палалич съшо 
че би било необходимо изпъл 

на изпълнително-по- 
Съюза

— Всички тези акции и 
тяхната интензификация ще 
допринесат за по-пълна изя
ва на младите в нашата об 
щина, както и за достойно по 
срещане на младежките кон
греси.
во насърчение 
та дейност - 
края председателят на ОК 

ССМ в Сурдулишка общи 
Драган Ристич.

младежките жеПреди всичко 
конгреси — XI конгрес на мла 

на Сърбия и X кон 
на югославската младеж 

със за

пия замисъл, 
на истинските

производители младежи 
малък в общината.

изнесе,
дежта скигрес
— щс се посрещнат 
силсна дейност

идването
литичсски функции в

младежта да става за две
<4 твъРДС 
Ето защо в предстоящия пс- 

щс се потърсят нови
конгрес нав организа

на сдружения труд, мс 
общности и училища-

от които очакваме но 
на младежка- 
заключи на-

на риод
облици за провеждане на тапиите

стнигсгодини.
СЪЮЗЪТ НА МЛАДЕЖТА И та.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 

НАЦИОНАЛНО ГАБНОЛРА 
ВИЕ МЕЖДУ НАРОДИ И НА 
РОДНОСТИ

зи акция-
На 16 октомври ще започ на 

цикъл на мла на 
школа 
- 111а-

Младсжкмтс трудови акции, 
въпреки че летният 
завърши и бригадирското ля 
то бс особенб интензивно, и 
занапред щс бъдат основна 
младежка изява, 
внимание щс сс отдели па за 

акции. За разли

Акцията „Младият работник 
— самоуправитсл'' с приета 

по е во- 
иитензитет

Не И ШССТИ51
дежката политическа 

Пстрович
ис" на в. „Борба”. Досега са 
се записали 220 участници, но 

че техният брой 
нс щс бъде по-малък от 300 
души. Темата на шестия ци
къл е „Съюзът на югославски
те комунисти в системата на 

самоупра

период
Ст. Н.среди, 

д различен
във всички 
дена
и качество, 
организационната
ност на самите основни орга 
низации па сдружения труд. 
Акцията заслужава особено 
внимание, тъй кат0 " м,,а' сурдулишка промишле 

главно работят млади хо 
Още повече, чс според 

по провеждане 
сс засягат осиоп 
за по-добро про

шап
в зависимост от 

оспособс-— Младите в Социалисти чес 
република Сърбия разви

ват и тачат братството и един 
ството като най-голяма Г,Р 
добивка от нашата Нагодоос 
вободителна борба и социали

Специално
счита сс,ка

лссителпите
ка от преди, раздвижена

за създаване на 
горански бригади 

организации па сдру 
труд, къдсто членове 

те надхвърлят няколко сто- 
Занапред

бригада ще има по 
което щс допри 

за по-целесъобразното 
бригадирския

Такива бригади щс сс 
по-малките ор 

като сс групиро- 
сстсството на

е
инициатива 
по-малки 
в онези социалистическото 

плснис". В предишния цикъл 
участвуваха също 300 души, 
които на проверката показа
ха извънредни резултати.

дата
ностетическата революция

щайки междунационалните
отношения като неразде 

на сдружения ТРУД- 
туй Съюзът на младежта 
Сърбия и занапред -ще води 
решаваща акция за равиоправ 

икономическо развитие на 
всички части на републиката 
и осъществяване на политика 
на ускорено развитие в недо
статъчно развитите краища в 

Косово в рам- 
усилия

жсиия
направилата 

в тази
ни въпроси 
изводство.

За вея катип души. 
горанска 
50 членове,

част акция

Предвижда се раздвижване 
на нова акция 
на жизнената и трудовата срс 
да. Тази акция |щс се про
вежда в рамките на програ
мата по , опазване жизнената

иссс 
използваме па Урежданесе ‘оценИменно, в акцията

качеството на труда, от 
към

тсхничсско-тсхноло 
дисциплина и от 

спрямо труда и

но труд.
създават и в 
ганизации,

япа средстватаношението
на труда, 
гичсската 
ношението

пат според 
дейността си.републиката и 

китс на съвместните
СТРАНИЦА . 9
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ФУТБОЛ

ПОБЕДА НА 

„А. БАЛКАНСКИ“ОСНОВАТА Е СЛОЖЕНА, 

РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕДЯТ
„ТЕМАЦ" (ТЕМСКА) — „А. БАЛКАНСКИ" 1:2 (0:0)

Костур 8 октомври. Игрище иа ФК „Хайдук . Те
ренът слаб, времето идеално за игра. Зрители: 100 
души. Голмайстори: М. Джорджевич в 46 минута, за 
Теман" а Д Ставров в 70 и Н. Александров в 88 
минута'за „А, Балкански". СъдиЯ: Петър Соколович 

от Ниш.
„А, Балкански'1: С. Аиджелкович, Д.

Марков, Н. Алексов, Г1. Димитров, А. Пейчев, А Пе- 
тров, М. Тодорович, М. Радойчич, Д. Ставров, М. Ви- 
данович, С. Иванов (Д. Голубов).

Когато казваме това 
че почти дваПриключиха баскетболните мназията 'добри ученици, в 

състезания в Източна А сръб младежката организация из- 
ска дивизия. За отбора на тъкнати дейци, на трудовите 
„Свобода1' казали бихме, че. акции ударници (почти целия 
игра твърде успешно, макар отбор участвува на трудовата 
че резултатите може би и не акция „Палич 78"). 
говорят така. Като такива ги знаят и ди

митровградските любители на 
предвид баскетбола, а те им бяха и 

подкрепа. Те, зрите- 
не ги напускаха иико-

чите.
припомняме, 
месеца отборът 
две до три 
в рамките 
стезанид и за купата на Мар 
шал Тито.

А точно в тези състезания 
отборът ‘ осъществи и 
голям успех, като стигна до 
финалето на състезанията за 
купата в Нишки регион. Зад 
„Свобода" останаха много по- 
опитни, дори и по-силни отбо- 

но те струва ни се ня- 
ентусиазъм, какъв- 

то имаха младите баскетбо
листи на „Свобода’'.

За тези успехи отборът на 
„Свобода" получи тази година 

Сеп

Каменов; 3.
играеше - по 

среща седмично, 
на редовните съ-

това не обезкуражи домашния 
отбор. Голове набързо отбел 
язаха ..Д. Ставров и Н .Алек 
сандоров, който фактически 
заключи резултата на мача.

Победата на „А. Балкански" 
е напълно заслужена. Дори мо 
жеше да бъде изразена и с 
по-висок резултат, но поради 
неефикасност на нападателна 
та петорка — победата е тя- 

от 2:1.
Реферът на мача Р. Стой- 

кович с успех изпълни въз
ложената задача, 
му помогнаха със спортсмен 
ското си държение и футболи 
стите на двата отбора.

„А. Балкански" следващия 
ще играе в Димитров

град срещу „Прогрес" от Пи
рот.

В същински първенствеи 
мач, футболистите на „А. Бал 
кански" заслужено спечелиха 
двете точки срещу „Хайдук" 
от Костур.

Мачът бе игран на неутра- 
терен в Костур, защото 

„Темска" не разполага с добро 
изпълняващо

майно ако се имат 
всички обстоятелства,- сигур
но е така.

„Свобода" завърши тазгоди 
шните състезания на, Ю менти 
място, от 12 състезаващи се 
отбора, с 6 спечелени и 16 за
губени срещи и с 12 точки.

В тази дивизия Димитров тат. 
градските . бескетболисти се полусезон 
състезаваха за първи път, срещи, 
след миналогодишния успех, ЧНо за надежда,

' ще бъде по-успешна. Така и 
беше.

голяма 
лите,
га, дори и в най-трудните мо- 

и в най-катастрофални ленпоражения.
Всички тези обстоятелства 

дадоха и относителен резул- 
Към края на пролетния 

те спечелиха две 
Малко,

ри изи-игрище, 
скванията на МФС.

В първото полувреме и два 
главно на

маха оня

снаотбора играха 
средата на терена, като и ня
маха някои по-забележителни 
голови положения. Така първо

тано достатъ- 
че есента

и голямо признание 
темврийска награда. Това 

полусезон те признание е напълно заслу 
мача, съв жено и ще бъде голям под-

достатъчно и догодина тик за още по-успешни ре-

които ма даде право на съ
стезания в по-висш ранг.

В’ пролетната част на таз
годишните 
гурно най-младият отбор в ди 
визията, губеше поредно един 
след други мач.

Причините се знаят: недо 
статъчна опитност, слабости 
в управлението, нередовни тре 
нировки, (тогава нямаха пито 
терньор и т.н.). .

Имаше обаче нещо в тези 
направи

за което
то полувреме завърши с ре
зултат 0:0.В есенния

състезания, си- спечелиха четири
сем
да се състезават в тази диви- През второто полувреме се 

играеше 
Гостите първи поведоха.- Гол 
отбеляза М. Джорджевич, кой 
то използва една грешка на 
вратаря С. Аиджелкович. Но '

зултати.
Зад нас е една годипа иа 

състезанията в Източна А 
сръбска дивизия. Година иа 
успех, понеже в поражения
та се каляваше един млад 
отбор. Тези поражения ис го 
сломиха и точно затова стой

по-предприемчиво. мачзия.
"■ Тези четири 
мача не говорят 
чко. Отборът през този по
лусезон бе по-опитен и мно 
го по-силен. Голям е при
носът в тази насока на треньо 
ра Васил Милев, който успя 
за късо време да влие голя 
ма сигурност при баскетбо 
листите и да създаде компак
тен отбор.

Резултатите безспорно щя
ха да бъдат още по-добри

спечелени 
обаче вси-

С. Манов

момчета, което ги 
истински спортисти.

ХАНДБАЛ

ДИМИТРОВГРАД:

по-голяма и отиостта им е 
победи. Затова и вярваме, че 
догодина можем да очакваме 
много по-добри рез5'лтати, за

Те губеха, но нито в един 
мач не се предаваха. Губеха 
спортсменски от по-опйтни ,и 
по-силни отбори. И във все
ки момент знаеха какво ис
кат и какво желаят. На тере
на бяха спортисти, на ули
цата добри младежи, в ги- чувствува умора при игра-

ПЪРВА ПОБЕДА НА 

ДИМИТРОВГРДДЧАНИ
коиТо началото е сложено в 
тазгдишИите състезания.ако през втората част иа есе 

нните състезания не се по-
А.Д. — С. М.

„А. БАЛКАНСКИ" — „НАША КРИЛА" — 36:25 (16:12)
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ФИЗИ1ЕСКАТА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА Димитровград, 7 октомври. 

Игрище: Спортнидт център 
„Парк". Зрители — 200, Ре 
фери: Душан Радичевич и 
Михайло Стоянович от Ниш.

„А. Балкански" игра в след 
ния състав: н. Гюров, А. Нац 
ков, Б. Георгиев, А. Антов, Б. 
Басов, Л. Петров, А. Петров 
14, И. Гигов 5, Р. Ботев 10, 
С. Рангелов 5, С. Димитров.

В четвъртия кръг на III 
сръбска хандбална 
борът
бележи първа победа, 
висок

димитровградчани в близко 
бъдеще ще играят много по- 
добре.

Трябва да се похвали добра 
та игра и на младия дими
тровградски хандбалист Р. Бо 
тев.

Първи втъпни и-резултати
Изгодните възможности за разгърщане на по-богата и по-съдържателна дейност пред 

почита пълно ангажиране на самоуправителната общност по физическа култура и енту 
сиазъм на всички които действуват в тази област

Гостите само отвреме-навре 
ме, през първото полувреме, 
бяха равностоен противник, 
но във финиша на мача, съв 
сем се предадоха, защото бя 
ха надиграни от димитров
градчани, които бяха по-до 
брия противник.

Но да подчертаем и слабо
то водене на мача от страна 
на реферите. Ако Димитров > 
градчани бяха загубили мача, 
то сигурно голяма вина за 
това

СПОРТЪТ и масовата физи 
ческа култура в Босилеград 
ска община правят първи 
стъпки в развитието си. Оба 
че, с новите материално-фи
нансови предпоставки ще се 
осигури по-скоро надминава- 
не на пълната недоразвитост 
в тази област.

хиляди квадратни метра. Ос 
вен футболно игрище, постро 
ени са и игрища за ръчна 
топка, волейбол, баскетбол и 
други. Планирано е изгражда 
нето на този център да про
дължи, като за целта бъдат 
построени още няколко игри 
ща и басейн за плуване.

Спортно-рекреационният цеи 
тър е главното предусловие 
за разгърщане на масовия 
спорт, чиято крайна цел е фи 
зическото укрепване на чове
ка. Това е една от най-важ
ните компоненти в осъществя 
ването на системата на общо 
народната отбрана.

За сега в Босилеград дей
ствува спортно 
„Младост", в рамките на 
то е оформен 
футболен отбор, състезаващ 
се за сега твърде успешно 
във вранската футболна гру
па. В този клуб активно учас
твуват 30 души от учащата 
се и работническа младеж. 
Обаче, това все още не е до 
статъчно. Необходимо е, как- 
то е вече планирано, но не- 
оправдаемо се закъснява, да 
оформят отбори и за други 
спортове. Това преди всичко 
се отнася до отборите по во- 
лейбой, баскетбол и ръчна 
топка.1 За тези спортове спор

тните игрища 
все още цялостно и организи 
рано не се ползват.

От значение е да се изтък
не, че при всички основни 
училища в общината спортна 
та дейност на пионерите и 
младежтта е сравнително доб 
ре организирана с оглед на 
все още скромните възможно 
сти по отношение на същес
твуващите спортни терени. 
Тук също така активно дей
ствуват спортни дружества по 
стрелба, а при 
ския образователен център за 
насочено

Босилеград
ДИВИЗИЯ, от 

на „А. Балкански'1 за
и то с

резултат — 36:25. 
От началото иа мача, със 

димитровград-сигурна игра, 
чани чрез А. Петров и другия 
ветеран в отбора И. Гигов,

19 точки и така да 
се каже, вече си осигуриха по 
беда.

Що се отнася до 
която не беше на г 
внище, тя показа, че

постигнахаС формирането на Общин
ската самоуправителна общ
ност по физическа култура 
създават се не само материал 
ни, -но и кадрови условия за 
осъществяване на съдържа
телна програмна-активност има 
ща за цел развитието на спор 
та и масовата физическа кул
тура. Наистина тази общност 
все още разполага с ограни
чени собствени средства. Оба 
че, и занапред ще се разчи
та на допълнителните средст
ва от Републиканската общ
ност по физическа култура 
оообено за изграждане на 
нови спортни обекти.

За сега по отношение па ма 
термалното укрепване на фи
зическата култура най-много 
е постигнато в Босилеград. С 
помоща на средства от Репуб 
ликанската общност по физи
ческата култура тук е пос
троен спортно-рекреационнен 
център на площ от няколко

щяха да носят именно 
те. Те правеха много греш 

предимно в полза на го 
отбор.

ки.
играта, 

високо ра 
все пак

стуващия
Средношкол-

Симеои Манов
образование в Бо

силеград и извиднишки отряд, 
в който членуват повече от 
50 младежи и девойки.

Кратко казано такова 
гашното^ състояние на спорт
ната дейност и физическата 
култура в Босилеградска 
щина. А то говори за скром
ните постижения, но и за ши 
роките

дружество 
кое 

истоименен е се-

об-

възможности, които 
тъкмо трябва да се 
нат. За цела обаче е необхо
дима пълна дейност 
управителната общност по фи 
зическа култура и ентусиазъм 
на всички, които и професио 
нално и аматьорски действу
ват в тази област.

използ-

на само

В. в.
в нападение

СТРАНИЦА 10ч
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Валидност на паспортите на 

пет години!
БИСЕРИ НА ПРИРОДАТА В РЕГИОН НИШ

Сичевачша клисура — 

убежище на древни същества
|У| иналия път пояснихме 

противоположни
Югославската общественост 

приема с разбираемо внима
ние, а съдейки по доссгашни- 

реакции и на отобрение, 
предложението-срокът 
лидност на паспортите за про 
дължи от две на пет години. 
Паралелно с ггова. 
но е да се упрости начинът 
на издаване на този документ 
Републиканският СУП на Сло 
вения е раздвижил инициати
вата, че в бдеще при издава
не на паспорти, няма да се 
търси доказателство от компе 
тентния Секретариат по народ 
на отбрана. На това задълже 
ние би, разбира се, подлежали 
единствено новобранците.

как две древни, 
по начин на живот, ра

стения намират съотвестващи условия 
за приживяване на'едно и също място »— в Сичевска
та клисура. Едното растение е характерно за Среди- 
земноморието, това е слънчелюбивата жалфия, Кало
фер или кадуля, 
билки у нас.
настанява сенчестите отвесни скали, където вла
гата е в по-големи количества а слънцето никога ^не 
огрява. Общо за двете растения е само факта, че 
и двете обитават варовиков предел отличаващ се )с 
типични карстови облици.

Причудливите карстови форми са, обаче, убе
жище не само на отделни видове растения, но и на 
цели растителни същества характерни за древ
ното геологическо минало. В Сичевачката клисура 
се е приютила вегетация, която се с редица беле
зи отличава от оная извън ущелието. Така напри
мер, за нашите предели са характерни еднообраз
ните дъбови или букови гори, относно иглолистни
те по високите планини. В тия пори освен осно
вният дървесен вид повечето останали са треви
сти растения- или храсти. Гората в Сичевската кли
сура — както и горите* в останалите наши клисури 
— е представена от няколко десетки, дървесни ви
дове, разнообразие,. което се среща днес единствено 
в тропическите гори.

Обаче, в борбата за съществуване не са един
ствено различни растения успяли да се скътаят в 
Сичевската клисура и да преживеят суровите вре
мена на ледниковата епоха. В многочислените пе
щери, понори и дупки тук са намерили убежище и 
редица интересни пещерни животни, по потекло до
пиращо в далечния терциер, дори и по-нататък 
в миналото, и ненамиращи се никъде- на друго мя
сто в света. Такива уникални пещерни ракови от 
голяма научна стойност бяха намерени почти във 
всички Сичевски пещери, а особено в една малка 
пещера над карстовото врело при селището бело- 
палански Крупац.

Интересно е следното съвпадение на природ
ната и обществената история. Както е по отношение 
на живите същества — древни растения и живот
ни — Сичевската клисура изиграла ролята на срив- 
ница и приют през трудните климатически перио
ди, също така тя се превърнала в своего рода кре
пост и убежище на населението през непосилните 
дни на турското иго. Изследванията показват, че в 
тази непристъпна местност е през турското иго 
съществувал „Антон’’ обединяващ цяла източна Сър
бия. Установено е, че тогава съществували поне 7 
манастири, които играели тогава положителна роля 
в поддържане на народният дух. В ^ова отношение 
Сичевската клисура може да се пореди и с Овчар- 
ско-Кабларската в западна Сърбия, където също така 
са съсредтточени повече манастири, но запазени 
даже и днес. В Сичевската клисура уцелели само 
два манастира, историята нл които все още не е 
напълно разяснена. В двора на манастира св. Петка 
се намира древна пирамида-паметник — вижда се 
и от шосето — за която не се знае, нито какво пред
ставлява, нито кога е построена.

страни.
Тази година това безвизен режим, при преми

наване на границите ,и че на
ши граждани във всички ос
танали

число, съ
дейки по всичко) ще бъде о- 
ще по-голямо. Понеже,-в пър 
вата половина

тс
европейски земи ос- 

в Гърция и Албания.за ва на годината, 
на югославяните, кои 

са били в чужбина е по- 
голямо за около 1,8 милиона 
в сравнение

вен
числото спадащо между най-ароматичните 

Второто растение е ремондата, коятото Всъщност, Югославия ’ от 
своя страна, показва готов- 
ст на двустранна основа, да 

всички
страни с които има дипломати 
чсски отношения.

Нашата страна, по много 
разпоредби, които 
документите от Хелзинки е 
отишла напред. Ако предло 
жението за продължение сро 
ка на паспортите бъде прието 

а съдейки по отзвука в 
обществеността, голем е шан
сът да се това случи 
Югославия това ще бъде о- 
щс един голям принос за 

'Хелзинки и в духа на кмек- 
чаване на международните 
отношения и стабилността в 
Европа и в света. Поради то 
ва инициативата за продълже 
ние срока на валидност на 
паспортите от две на пет го
дини иесъмнително заслужава 
публично аплодиране.

лредложе
със същия пери

од на миналата година. премахне визите с
Всеки четвърти югославя- 

има паспорт и числото 
на собственици 
кумент от ден на ден нараства. 
И това е оригинален показател 
на отвореността на Югосла
вия, с което малко коя стра- 

в света може да се похва 
Югославия. междудру- 

Законно право на гражда- гото не е отворена само към 
ните е да пътуват. Практиче света, но и светът към нея
ски то е ограничено само с миналата година без малкс
време и дълбочина на джо- граничният оборот (в наша 
ба. Статистиката показва, че та страна са.влезнали 24,8 М1 
югославяните — когато става лиона чужденци, а предвиж 
дума за пътувания в чужбина да се че тази година тази ци
— в света са в самия върх. фра ще бъде за два-три ми
Миналата година, не зачитай лиона по-висока. Това до голя 
ки големия малкограничен 
оборот, 16,9 милиона наши 
граждани са били в други

нин
на този до- налагат •

на
ли.

за

ма с тепен е и нормално, тъй 
като, Югославия с 43 страни 
в света има сопразумение за

Работническият съвет при организацията на сдруже 
ния труд КУП „Услуга’’ в Димитровград обявява ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

КОНКУРС Електронен
туристнчесни
оправочник

За именование на инокосен делови орган 
ДИРЕКТОР на организацията на 
КУП „УСЛУГА” в Димитровград за време от 
(реизборност)

УСЛОВИЯ: Покрай общите основни условия за 
за постъпване на работа кандидатът трябва да и из
пълнява и следните условия:

1. До има виеше образование с 5 години трудов 
стаж от които 2 години на ръководно място.

2. Да има полу-висше образование с 8 години 
трудов стаж от които 5 години на ръководно 
място.

Да има морално-политически качества за твова 
работно място.

да не е осъждан и да не е под следствие.
Срокът за кандидатствуванс е 15 дни от деня на 

обявянсто му във вестник „Братство".
Нужните документи с доказателствата за изпъл 

ненис условията на конкурса се изпращат на адрес: 
Комунално — услужно предприятие „Услуга ’ Димит
ровград ул. Маршал Тито ]\|Ь44.

Непълните молби няма да се разглеждат.
съвет в срок от 10 дни ще ос- 

извършения избор.
КУП „УСЛУГА” ДИМИТРОВГРАД

труд
години

сдружени
4

В полския град Позная е 
монтирано първото в страната 
електронно устройство — ту
ристически справочник. То 
дава информация за маршру 
тите, по които може да се 
пътува по време на отпуска. 
Интересуващите се могат да 
получат сведения и по теле
фона — за интересни екскур 
зии в страната и чужбина, за. 
условията и цените в различ
ни курорти. По такъв начин дохождаме до заключението, 

че действително Сичевската клисура задДържа на
шето внимание зарад красотта и. Още първите 
й посетители след Освобождението на източна Сърбия 
от Турцитс били възхитени от изгледа й- Сръбският 
историк М. Миличсвич писал (1888. г.): „Сичевска
та клисура е хубавица над хубавиците. Тя няма 
Съперница от Белград до Цариград, а вероятно, няма 
подобна на нея и от Белград до Париж... Може би 
и в света има малко такива клисури както Сичевската, 
простръгана от Нишава между планината Облик и 
Бслолинските Дуваци, особено каквато е нейната част 
между св. Петка и село Градище.” Първият по-виден 
сръбски географ и историк В. Карич, учител на още 
по-прочутия Й. Цвиич, също говорел: „Сичевската 
клисура е най-интересното явление от този род в 
Сърбия". От това творение на природата възхищавал 
се е френският, изследовател Ами Буе още през сре
дата на миналия пек, австрийският геолог Франц Ту- 
ола и други.

Грижи за 

народното 

изкуствоРаботническият 
ведоми кандидатите за

Жителите на Нуристаи, пла 
област в Афганистан,нинска

отдавна сс славят като изку- 
майстори-рсзбари. Туксии Сп. Сотировкъщите навсякъде са украсс- 

Със стилизирани ррнамен- 
ловни и битови сцени.

пи
ти, с
Правителството полага грижи 
за запазването и развитието 

изкуство в Пу-
ИН МЕМОРИАМ

на народното На 16 октомври 1978 година се навръшват чети- 
тъжни години, откакто завинагиВ афганистатпскатари стан.

столица-Кабул щс бъде създа-
ри и четиридесет

напуснаха нашите мили родители, баба и дядони
държавно училище, вдепо 

което
областта щс получават

образпанис и щс усъР
ЛЮБА И АРСО , ГОГОВдаровити младежи от 

без-
Камсшща, Димитровградска община, и 

се 42 години от смъртта на нашата много
от село 

навръшват 
обичана сестра и леля НАДЕЖДА.

платно 
шсиствуват 
родителите 
барското изкуство.

наследеното от 
майсторство-рез- памст:Поклон пред вечната им

син и брат; дъщери и сестри, 
снаха и зотьове. ___________

внучета.

Прибиране на плодовете
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„Свой свойега 

не рани “■ ■ • ■

Четим у весник дека мой приятел» Пала е най- 
производител на млеко и затова реко дай дя' Смиловци?голем

вт!дим кико работи човек. Ка стиго он не беше дома 
си. Жена му ми рече дека йе отишъл у задругуту 
при брата си — директоратога. Требе йоще йсдно 
дете да назначи на работу у задругуту. ама га обър-

— Защо бре Перо, всяка вечер отиваш
— В бюфета на „Балкан1' да си пийнем чиста ракиика, 
докато не са пусналиводопровода...

в

Кар. (Б. Н.)

която 
като май-

Някога търси жена, 
да готви и да шие 
ка му.

Това, че той умря, не доказ
ва, че той' е живялпревърнали и тешко иде. И темън това гово- 

Пала иде од потрутуту...
чали,
римо 9,тетига о която да 

не пуши и • да не пие като 
баща му...

Сега търси жена,— Келнер, донесете ми бу
тилката с бяло вино... как се 
казваше?

Щом се изцеливамо он каза на бабуту да до- (( 
несе реЬи и друЬию мезелуци. Поче човек ^а ,) 
разпрал: „Манчо. я сам държал ковачку радгьу с 
два сина, са сам у пензию.Старият ми йе син по- ,, 
словофа у най-убаву продавницу, а младият йе главан (, 
майстор за сирен»е у задругуту, а йоще йедно требе ,, 
да запослим за шофера и затова че буде понищен»е ,, 

стар метод.” < >

Я се збуни и не могу да кажем нищо. Он до
пълни чашете и ка га я пита за децата кикву школу » » 
имало он одма каза: •

— Директорат ми йе брат, а на децата чича,. I I 
море нищени су огласи, върчане су молбе и на тър- < I 
говци и на ония с млекарску школу само да буде ра- ^ 
бота. Най-напред се примс на привремену работу а 
после оглас се не расписуйе и децата се преводе на 
постояну работу.

В ЗАТВОРА
ОБЯВЛЕНИЕо

Колега, защо/си тук? 
ради неопитност...

— Как? Та, вие сте над се
демдесетте. ..

— Да, но адвокатът ми пя- 
още 25...

— По Разговарят двама престъп
ници :

— Джим, вярваш ли в юри
дическите грешки?

— Как не. Мене три пъти 
ме оправдаваха... 
тчикът още неог е кръщевал

търговски вестник 
излиза следната

В един 
в Бостон 
обява:

„Посетете Бостонския пана
ир за едър рогат добитък. 
Там ще се срещнете с много 
приятели".

на огласат
маше

о

ЯВДИГА РУТКОВСКА (ПОЛША)

о Вл ю
Вече десет години прекарваха тази 

вечер в къщи. Двамата. Изядоха стара
телно приготвената вечеря и сега седяха 
един срещу друг. От вазата се разнася
ше уханието на розите. От време на 
време си ;пийваха от виното, пушеха и 
като всмукваха дълбок, гледаха облаците 
дим над главите си. Той си мислеше:

„От толкова години спазвам тради
цията на тази вечер, която за мен вече 
е изгубила всякъкъв смисъл. Но какво 
ли. би станало, ако не бях донесъл тези 
рози, ако не бях останал на общата 
вечеря, ако не бих... Не е вече така ху
бава както преди десет години, но ло- 
безинтересни мъже от мене напускат и 
по — красиви жени. Интересно за какво 
си мисли сега? Вероятно за мен. Изглеж
да щастлива. Горната й устна леко по- 
търпва. Някога се мислех, че си струва 
да живея само за да гледам устата й! 
До преди пет. години не можех 
веят и един ден 
беше 
верие,
жила да я напусна, може би щях да бъ
да щастлив с някоя друга. Но тя не 
би могла да понесе такъв удар! Обича 
ме безумно май, че повече, отколкото... 
Впрочем нищо чудно, защото добре ме 
познава."

Настойчивият му поглед привлече 
вниманието й. И двамата се усмихнаха и 
вдигнаха чашите си.

— За твое здраве!
— И за твое!
Пиха. Тя си мислеше:

Питам я Палу верно. ли йе това що чето 
у весници дека он бил най-голем производител на 
млеко, а младият син му йе у задругуту прайи си
рене, старият търговац — значи продава сирен»ето, 
а тия що требе са да дойде на работу за шофера тре
бе да га кара...

„Това ли е тази любов, за която ня
кога 'се /молех. Май че небето се вслуша 
в молитвите ми! Обича ме и никога няма 
да престане да ме обича. Безнадежно! Са
мо преди няколко тодини мисълта, че 
мога да загуби любовта му, беше за мен 
катастрофа. А сега катастрофата е, че 
не мога \да я загубя Да бъдеш всичко 
за някого, който за тебе е нищо — то
ва е ужасно! Приготвих тази вечеря, за 
да не го огорча. Надявах се, че ще за
брави. Помнеше, както винаги 
рози.
те, въпреки 
ни материално и вместо тях би могъл да 
ми купа нещо по-практично. Днес донесе 
десет рози, вече десет години са минали, 

вечер старателно из- 
миришещ на лавандула, чиято 

миризма отдавна вече не понасям и ще 
започне единадесетата 
вата любов. Какво да /се прави, за съжа
ление аз съм от тези жени, които са 
обичани цял живот! Та 
оставя и да тръгна

Верно йе бре Манчо, насмея се Пала. — Това 
смо нийе измислили кико може и у село добре да се 
живее ка сви тю нещо работе и ка н»им йе директор 
чича. Знайеш ли ти дека народната пословица каже: 
„Свой своега не рани, ама тешко на оногова що га 
нема’’.

ми купи
Колко радост ми доставяха някога 

че тогава бяхме затрудне-
Бре, у наше село теквая работа, нема, а у Па- 

линото село е тека кико ви написа. да жи-
безнея. А сега... Ако 

проявила поне недоволство, недо- 
или поне с нещичко беше заслу-

ще се върне утре 
бърснат.

чЛЮцдуск/ година от него-

нима мога да го 
с друг?"

БУРЕН /
^5", -4&/СГГО Р<^-'' <г/(~

грямо -

л/ег. петров
т*

он%и


