
ьрдтстВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство’' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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™КсЖТвЕ5сИил0ЕТг^1ЮМОРАВСКИ РЕГИОН

РАЗГОВОРИ ПО 

СТОПАНСКИ ВЪПРОСИ
През миналата седмица ръ 

ководителите на регионалните 
обществено-пол итически

крегаря на ОК на СКС Гоне 
Григоров и председателя на 
ОС Симеон Захариев. По 
всичко бяха изтъкнати най- 
важните инициативи, които 
подемат основните и трудо
ви организации в комуната.

Регионалните ръководители 
дадоха пълна подкрепа мак 
симальо да се активизират 
подготовките преди всичко 
за изграждането на фабрика 
за преработка на картофи и 
кл сушилня па лечебни бил 
ки, заленчух и горски пло 
довс. които трябва да бъдат 
построени в Босилеград.

ор- реди
ганизации и на Междуобщнн 
ската регионална скупщина 
от Южноморавски регион, во 
диха разговори в Босилеград 
с общинското Ръководство 

връзка със стопанската 
и проблемите, кои

във 
активност
то я тук съпътствуват.

В разговорите участвуваха 
Мирослав Здравхович 
кретар на МОК на СКС, Д;кор 
дже Митич — председател 
на Междуобщинската ре;, 
кална скупщина, Сима Нова 
нович

се

но-

председател на МОК 
на ССРН, Йован Манасие-
вич,
дуобщинската 
на Съюза

Разговорите приключиха 
със заключение, ръководство 
то на Босилеградска община 
да изготви обстойна инфор 
мация за досегашния ход на 
обществено - икономическото 
развитие на общината, която 
е същевременно неразвита и 
гранична. Тази информация 
ще бъде обсъдена от всички 
компетентни органи и орга 
низации в Южноморавски ре 
гион.

председател на Меж 
организация 

на бойците. Пред 
предсе

дател на МОК на Съюза на 
младежта и Джордже Трай- 
кович
Регионалната

Стаменковичраг

Президентът Тито в Бугойноподпредседател на 
стопанска кама

ра.
Президентът на СФРЮ и председател на СЮК Йосип Броз Тито приети - 

на 4 ноември в босненския град Бугойно, *сьдето ще прекара известно време.

От Херцег - Нови до Сплит и от Сплит през> Ливно и Дувно да Бугойно, 
другарят Тито бе посрещан и приветствуван от десетки хиляди работници, бойци 
от НОБ младежи, пионери, войници и граждани.

На снимката: Посрещане на президента Тито в Бугойно

За сегашния момент ъ сто 
ланската дейност в Босиле 
градска община гостите бяха 
подробно осведомени от се

тна
В. В.

ПРИЕТ ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОК НА СКС 
В ДИМИТРОВГРАД

Интензивиране
НА 2 НОЕМВРИ В ХЕРЦЕГ-НОВИ

Президентът Тито прие най-добрите 

баскетболисти и капнати
а през март 

икономиче-
иата година, 
ще се обсъжда 
ско-политическото положение 
в общината. В течение на то 
зи месец <щс се разгледа и 
отчетът за работа на Общи 
нс<ия комитет на СКС и за 
работа на телата при Конфе 

на СКС в община-

Изхождайки от становища- 
и решенията ка XI кон- 

СЮК и VIII конгрес
та
грес на
на СКС, а с цел да се конкре 
тизира програмата па работа 
на Общинската организация 
ка СКС, приета на отчегно- 
изборното заседание на ОК на 
СКС, Общинската конферен 

на СКС в Димитровград 
план на работа за пе 
от септември тази до 
идващата година.

която бе об

ренцията
та. На тазгодишните световни състезания тези отбори

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Репуб
ликата Йосип Броз Тито 
прие на 2 ноември в Хсрцсг- 
Иови членовете на баскетбо
лния и националния отбор 
по каяк и кану на Югосла 
вия, които на тазгодишните 
световни състезания спсчсли- 
хаз златни медали. В спортна 
та делегация на Югославия, 
предводема от председателя 
на Съвета за физическа кул
тура на Югославия 
Якоолеоски бяха: 
телят на Баскетболния съюз 
на Югославия Владимир Пс- 
зо, членът на Изпълнителния 
комитет на Международната 
баскетболна федерация про
фесор д-р инженер Радомир 
Шапер, селекторът Алексан- 
дар Николич, съюзният тре
ньор Петър Скаиски, лекарят 
д-р Алскса Джурович, бас
кетболистите - 
Чосич, Дражен 
Драган Кичанович, Мирза Де 
либашич, Жслко Йсрков, Рад 
ко Радованович, Бранко Скро 
чс, Райко Жижич, Петър Вил 
фран и Дуе
председателят на Кошпркаш- 
кия съ.з на Югославия Стипе 
Билаи, председателят на Ор- 
ганизациоист комитет ПЕСК 
78 Милан Радчич, членът на

спечелиха златни значкиция
прие
риод
юни

В декември Конференцията 
ще обсъжда актуалните идей 
нополитически въпроси в осъ 
ществявансго 
на общественото планиране и 
програмиране на стопанското 
и обществено развитие.

Тито
спортни области трябва да 
се обезпечи по-голяма стабил 
ност и континуитет. Но, аз 
съм убеден, че и тук ще се 
поправи положението. Вие 
сте начело на положително 
добро в нашия спорт. Това 
ме радва. Аз ви честитя голе 
мите победи и пожелавам ви 
много успехи в предстоящи
те надпреварвания.

наистина в някоиИзпълнителния комитет на 
Международната федерация 
по каяк ,Часлав Велич, лекар 

Томисллв Янагович,
на систематаПървата тема,

на същото заседание, 
планът за работа бе

ят д-р
кануистта Матс Любек и ка- 
яакаша Милан Янич.

Поради моментално го отсъ 
ствуване в страната на прием 
ма нс са били двама баскет
болисти от националния 
бор: Зоран Славнич и Андро 
Кнего.

съдена 
когато
приет би и активността в съ 

на Закона за 
в общинатащсствявансто 

сдружения труд 
и задачите на СК в тази на-

зада-Осъществяването на
областта на идейно-почитс в

литическата работа и маркси 
образование с тема

от-
сока.

Една от темите с и приема 
статутарна организира 

Съюза на комунисти 
те в общината, в Унис°н със 

СКС и СЮК. 
месец ь план е

ческото
предвидена за февруари идна 

а през март ще Търпе
председа-

В сърдечен и приятен раз
говор с югославските спорти 
сти и спортни работници, дру 
гарят Тито прекара 45 мину
ти, като се интересуваше за 
техните успехи и предстоя
щи състезания.

■— Големи са вашите заслу 
ги за престижа на Югосла
вия като спортна страна — 
заяви президентът Тито, като 
добави че с това те едно
временно допринасят и 
общия апторитет на страна
та ни в света, особено днес, 
когато спортът сс счита като 
едно от мерилата на развити 
ето.

не на 
ност на

та година, 
се обсажда икономичсско- 

положенис в
Спортистите и спортните 

работници осведомиха прези
дента Тито за тазгодишните 
постижения на спортистите. 
На 44 големи международни 
състезания се спечелили 44 
трофеи: от които 14 златни 
и 17 сребрни медали.

Председателят на 
болния съюз на 
предаде на другаря Тито ,:лат 
ния медал, спечелен на све
товното първенство в ■Мапи- 
ла, а спортистът Матия Лю
бек своя златен медал от 
световното първенства в Бел 
град.

Президентът Тито подари 
златни ръчни часовници на 
всички спортисти и тренъори 
и се фотографира с тях. за 
спомен от тази незабравима 
среща.

политическото 
общината. В течение на този 
месен ще се разледа и отч- 

за работа на Общинския 
СКС и за работа 

Конференция 
на СКС в общината.

статутите на 
През този

да се обсъдят актуалните и-
дсйно-политичсски въпроси 
във връзка с организирано 
стта, методът и съдържание 
то на работа на организации 
те и ръководствата на Съюза 
на комунистите в общината.

В декември Конференция
та ще обсъжда актуалните 
идейно-политически въпроси 
в осъществяването на сисгс 

на общественото плани 
ранс и програмиране 
ланското и обществено разви

гьт
комитет на 
на телата при
та Баскег- 

Югославиямай Ше се обсъжда 
осъществяването на кадрова
та политика и положението 

връзка с кадрите в об

През
Крсшимир

Далипагич,
за

във 
шината.

тема, която 
ще разглеж 

период, е

Последната 
Конференцията 
да в предвидения

връзка с актуалните и- 
дейно-политичсски въпроси в 
системата на всенародната от 
брана, обществената сигур
ност и самозащита.

мата на сто
Кърстулопич :

НАШИЯТ СПОРТ ВСЕСТРА 
ИНО СЕ РАЗВИВА

въвтис
на задачи-Осъществявансто

областта на идсино-ио 
литическата работа и маркси 

образование с тема 
за февруари ид

гс в Спортът у нас се развива 
всестранно — каза другарятческото 

предвидена А. Д.



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФМО
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Становищата на необвър 

основа за решение
Делбите в Близнил

1Изток заните
на близкоизточната кризаВ сложната, крайно противоречива близкоизто- 

които днес съ.ще- 
коитц с десетилетия

чна обстановка, с отношенията, 
ствсно са по-инакви ог онези, 
владееха в региона, който и сега се намира в самия 
връх на световните кризисни огнища, едно нещо е 
известно: твърде далечният всеобхватен мир не «мо
же да се постигне с нова война.

Близкоизточният мир, обаче, не може ца се по
стигне нито -с; отделни съглашения само на .един 
брой пряко заинтересовани фактори. Сенарагпото 
египетско-израелско споразумение за мир — покрай 
това, че в> себе си .носи нещо качествено ново, из
разено вече и чрез факта, че на масата за пре
говори се срещнаха най-силната арабска държава и 
най-големият арабски враг — не съдържа крайните 
цели, които ще доведат Близкия изток до отдавна 
изгубения мир.

Макар, че много подробности от споразуме
нието Кемп Дейвид останаха неизвестни за обществе
ността — което допуска възможността за допълнител
ни обяснения и за непубликуваните досега спогот- 

известно е, че творбата от Кеп Дейвид, не е 
лишена от многобройни, не рядко и съществени 
недоречености. Последните най-вече се отнасят до 
съдбата на палестинците, които най-новите близко
източни пререкания без съмнение довеждат ь най- 
тежко положейие — и военно и политическо.

ствяваис на тази цел и въста 
повявано на траен мир и 
сигурност за всички страни и 
народи в този ргиои.

Възможности и готовност за издигане на сътрудни
чеството с Република Зелени нос и Ангола

народ на незави 
включително и пра

ЛССТИНСКИя 
симост,
пата на собствена Д7,ржава и 
признаване на Палестинската 
освободителна организация 
за законен представител на 
палестинския народ — пред 
ставляват реална основа за 
търсене на цялостно, справс 
двиво и трайно решение на 
кризата в Близкия изток.

Миналата седмица (31 
томври) в Белград се прове
де заседание на Председател 
ството на СФРЮ. На зассда 

председател ству ва и о 
от подпредседателя на Пред 
седатслството, участвуваха и 
най-висшитс функционери във 
федерацията.

Председателството бе осве
домено за посещението на 
президента на Република Зе 
лени
ра в Югославия.

ок-
Председатсл ството разгледа 

активността на югославската 
делегация на 33-та сесия на 
Общото 
пените 
бота и 
общата
то на актуалните 
проблеми в международните 
отношения и задачите на О- 
бединените нации в предсто
ящия
носа на делегация в работа
та на министерското заседа
ние на необвързаните страни 
в Нгойорк. На заседанието 

разгледани и други 
въпроси от компетенцията на 
Председателството на СФРЮ.

(Танюг)

иисто. събрание на Обеди 
нации и одобри ра- 

действувайс ' във все- 
дебата, разглеждане- 

процеси и

период, както и принос Арестидес Персиби
На заседанието с изтъкна

то, чс Югославия, която с 
следи сегашното 

развитие и активности, и в 
бъдеще ще оказва подкрепа 
на всички услия, които дей 
ствитслно водят към осъще

Разгледан и приет е и от
четът за посещението в НР 
Ангола на югославската дър
жавна делегация, оглавявана 
от члена на Председателство 
то на СФРЮ Видос Жарко-; 
вич.

внимание
са

Още по-ясно се вижда обстоятелството, че еги
петско-израелското споразумение потвърди крупните 
арабски делби, които — макар че винаги бяха види
ми — никога досега не бяха така изразителни. Загу
беното арабско единство без съмнение 
Близкия изток 
а това, увеличава боязноста за бъдещите процеси в 
Близкия изток.

Ра

отдалечава 
от необходимото всеобщо съгласие, Бе оценено, че тези посеще 

мия са допринесли за по-на
татъшното развитие на отно 
тенията на Югославия с Ре 
публика Зелени нос и с 1-1Р 
Ангола и че съществуват реал 
ни възможности и готовност 
за развитие на всестранното 
приятелско 
между Югославия и тези 
две необвързани страни.

зновидността, често и на противопоставените 
арабски становища изпъква и на текущото багдад- 
ско заседание, където не е известен резултатът от 
опитите да се изнамери поне минамалното общо, 
за да може да се създаде единна плотформа за бъде
щото действуваке. Не по-малко са усложнени и 
пътищата, чрез които страните от „фронта на 
твърдостта” търсят основа за обединение, което до
сега беше в скромните рамки на противопоставяне 
на СадЗтовата инициатива. Това, очевидно е недо
статъчно за по-широкото и по-влиятелно въздействие 
и привличане на по-голям брой арабски страни в 
акцията, която освен остър отпор на Египет не пре
длага нищо по-конкретно.

В обстоятелствата, характерни за междуараб- 
ските недоразумения — съпътствувани ат нестихва
щото влияние на интересите извън Близкия изток 
— известно е е, че до мир не може да се стигне 
чрез война, както е сигурно, че сепаратните дого
вори не предлагат дългосрочно спокойствие.

Отново се потвърди, че реалната основа за 
изнамиране на цялостно, справедливо и трайно ре
шение на близкоизточната криза съдържат добре 
известните принципни становища на необвързаните 
страни, които търсят: изтегляне на Израел от всички 
арабски територии, окупирани през 1967 година, 
осъществяване правото на палестинския народ на не
зависимост, включително и правото му на своя Дър
жава и признаване на ПЛО за законен представител 
на палестинския народ, както и гарантирането на не
зависимостта на всички държави от този регион. 
(„Борба”).

сътрудничество

На заседанието бе приет и 
отчетът за участието на юго 
славската делегация при ръ
кополагането на папата Иван 
Павел Втори. Делегацията е 
предвождал членът на Пред 
седателството па СФРЮ Цви- 
йетин Миятович.

Положителна оценка за работата на югославската делега
ция на заседанието на ООН: От заседанието на Председа
телството на СФРЮ

Председателството 
най-новото развитие на обста
новката в Близкия Изток и 
потвърди убеждението си, че

обсъди

външният МИНИСТЪР НА ШРИ ЛАНКА
известните принципни стаиови 
ща на необвързаните 
за решение Шахул Хамид 

посети Югославия

сграни 
на близкоизточ

ната криза 
ват

които в ключ- 
оттеглянето на Израел

от всички окупирани в 1967 
година арабски3. М. територии, 
осъществяване правата на па-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СЮК 11А ЦК По покана на 

кретар на външните
съюзния се- 

работи
работи 
хул Хамид.

на Шри Ланка Ша-

За по-активно участие на 
комунистите в синдикатите

ВССТНИК НА КЪЛГАР- 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Наеми асма п*т*м

Както е известно, приятел
ска нам Шри Ланка е 
ссдателствуваац на 
то на необвързаните 
стоящето заседание 
на. Неговата

пред- 
движение-Ръководено от председа- 

Браико Ми
на 2 ноември т.г. в

ложението на работническата 
класа и в обществено- 
мическото 
ната като цяло. 
е необходимостта 
активно участие на 

на Съюза на

до пред 
в Хава- 

страна заема 
твърде значително

дателствуващия 
кулич,
Белград се състоя заседание 
на Председателството на ЦК 
на СЮК. В заседанието взе 
участие 
Съвета на

иконо 
развитие на стра 

Подчертана 
от още по-

тодор млчи
Място вп

движението на необвързани
те. Редица дгодини Шри 
Ка е една от

членове-и председателя на те комунисти- 
в изпълняването на зада 

на синдикатите и в
СТОЯН СТАНКОВ 

РМетвР 
ВОТ ДАН НИКОЛОВ

Лак-югославските син 
дикати и член на ЦК на СЮК 
Мика Шпиляк.

Председателството бе 
домено е подготовката за пред 
стоящия
на югославските 
Бе подчертано 
чение на предстоящия конгрес 
за по-нататъшното 
ствяване

те
най-дейпите 

и поборници за но-
чите осъ.
ществяването на обществено- 
политическата им

членки
осве- ви, по-справедливи

ния в света.
роля. отноше-

конгрес на Съюза На същото заседание 
извършено разпределение на 
работата и на задълженията на 
членовете на Председателство 
то по отделни 
труда и сектори и избрали 
делегати на СЮК в секциите 
на Съюзната конференция на 
ССРНЮ.

Председателството избра и 
съвет_ на Политическата шко
ла „Иосип Броз Тито” в Ку- 
мровец.

бесиндикати. В разговорите Върховец • и 
Хамид твърде обстойно и кон 
кретно обсъдиха активността 
на необвързаните, а особено 
подготовката 
те заседания на

голямото зна

осъще- 
на ролята на син 

дикатите в изграждането на 
системата на социалистическо 
то самоуправление, — 
то на социалистическите об 
•ществени отношения, ре
шаването на въпроси, има
щи ' голямо значение за по-

областити на

за предстоящи- 
тези страни.

Хамид
развитие

Йосип Върховец 
ца в

тази седящ
страната ни бе на офи

циално и приятелско 
ние

Обсъдени бяха 
ята между Югославия и Шри 
Ланка,
те за бъдещото

и отношени-

посеще- 
на външните както и възможностиминистърът

им развитие.СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО * ю НОЕМВРИ 1978



ВИМ1ТАРИИ ОТ «СИЧНИ СТТАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ ОЕ!

Комунист
°рТ*и н* °чо*« Нв югослисм<тв комунисти и на Ськм» М комунистите на Сърбия

Вр. 1131
ГоджнаХХХИ 

10 ноясври 
1978 

Белград

—

Политическите 

предпоставки на плана
възпроизводственатаАктуалността и необходимостта от тако- 

определение и такива поръчения на Едина
десетия конгрес на СЮК до комунистите и дРУ 

трудещи се, се забелязва в пълна стенен 
в политическото укрепване именно сега, в мо
мента на анализирането на изпълнението 
плана в настоящата 
на икономическата политика за идната година.

причина за намаляване 
способност на стопанството, макар че поняко 

преувеличение на потреблението.
И МАКАР ЧЕ ПРАКТИЧЕСКИ сме още 

началото на
ята по осъществяването на средносрочиня 
(1976—1980) за идната година, две неща са на
пълно ясни: първо, поради непълно и ненавре- 

изпълнение на заплануваните задачи, 
ни очакват по-големи задъл- 

плана и второ, успеш
на тези задължения е почти 

немислимо без по-добра организация 
ност на Съюза на комунистите и другите по 

обществени фактори. Това е ос- 
политическа предпо-

в
ваобсъждането на Проекторезолюци 

план га, поради
се получава така. Производителността на тру
да и ефикасността на стопанисването също та
ка са важни.

гите
ако не и по-важни политически 
в програмите и съдържанието па 

работа на партийните организации и ръковод 
още не са намерили онова място, което 

заслужават. Или дефицитът в стокообме 
на с чужбина за който както изглежда, в по- 
вечето случаи се мисли че са „в компетенция 
изключително на държавните органи и то пре
димно на съюзните.

Ролята на оргаш1зациите на сдружения труд 
в подобрението на платежния баланс н роля
та на комунистите в тези организации, още пс 
е разбрана достатъчно. Като чели всичко мо
же (и трябва) да се решава с капиталовложе
ния на държавата, с рестрикции, които едни 
искат, а други осъждат, и с „насърчаването' 

износа, за което не е сигурно, ако се гле
да много напред, випаги е оправдало това наз
вание.

на
година и в подготовкатаменно теми, които

през 1979 година 
жения и отговорност за 
ното изпълнение

ствата
инакчо не бива наНе искаме, и сигурно с, 

място по-подробно да се занимаваме с ма- 
показатели за стопаиис-

и актив-
това
тсриалнитс ефекти и 
ванего и разпредслнисто на дохода, защото тс, 

известни. В погвърждо- 
заключение на Единадесетия кон-

литически и
новната и твърде важна моммчес
ставка на плана и на рационалната икономичес 

които утвърждаваме.
малко или повече, са
ние на това 
грес на СЮК, че „комунистите заедно с всички 
останали трудещи се, са длъжни да се анга
жират върху последователното реализирано на 
целите на утвърдените с плановете самоупра- 
вителнито организации и общности и полити
ка на дългосрочно развитие и Обществения 

развитие на Югославия в периода от 
1976 до 1980 година", о достатъчно да посо 
чим няколко характерни черти от стопанисва
нето, което без по-голямо ангажиране на Съ
юза на комунистите, синдикатите и Социалис

не могат в близко време да про- | 
на /

ка политика,
Впрочем,

"овТИСистемаЛтЯа "на социалистическо■ялгагьй хгвк™
самоуправителяият обществен организъм 
разчленен, кохезионната и делотвориата 
на Съюза на комунистите е по-необходима.

политически активна и 
Съюза на комунистите не е 

самоуи-
такава

е но
сила

наплан на

Тези явления ■ нашето стопанство и в 
обществото не са нови. Нова обаче е цялостта 
на положението в което, към края иа този к 
на прага на новия планов период, наистина не 
може да има търпимост към отклоиеиието от 
плана, защото това в случай да продължи, за
напред би имало по-тежки последствия. Тези 

всички други, трябва

р'! ководен от програмната самоуправи- 
телна насока и от реалните потреби, изисква- 
Гд и възможиости на югославското общсс- 
тво Единадесетият конгрес на СЮ Р 
цията си подчерта необходимостта ..Съюзът на 
комунистите енергично да св „ ррзви-

2 па

пане на собствената техиическо-техноложка ос 
нова, постоянно6 повишение на про=впото 
настаняване на работа и по-нататъшното всс 

ефикасно включване на нашето сто- 
международното разделение на тру-

тическия съюз
менят положението на добре. Свеждането 
потреблението в реални обществени и матери- 

всичко е изключително ва-ални рамки преди
трудна политическа работа чиото изпъл-жна и

пение, вероятно, не що мине без публично и 
срсщупоставяне на пративоположни

опасности, по-напред от
да имат иапредвид комугастите и то навред 
в организациите на сдружения труд,

общности па интересите, органи- 
самоуправление и в делегатските скуп-

конкретно
становища и аргументи, които използват и кои
то що употребяват и комунистите и другите 

Това е дотолкова по-трудно, защото пот-

самоуп-
равителпите 
те на
щипи. Защото там ще се води борба за плана 
и осъществяването му.

хора.
реблснисто, колкото и относително да е голя- 

единствоната и най-важнатастранно и 
паиство в мо, очевидно не е
да".



2 Комунист
СТОПАНИСВАНЕТО

ПО КОЙ ПЪТ И С КАКВИ РЕШЕНИЯ
подтикват. Или трябва Да 
бъдат ло-високи, макар и на
татък с осезаемия характер 
иа рестрикция. Но това е в 
компетенцията на., решаване 

републиките, ■ които най- 
добре знаят своите условия 
и възможности.

Становището срещна твърде 
благоприятен отзвук, ис само 

тази репуб- 
начинамия

къде е праватаЗагубите в стопанството оставят след себе си последствия, но 
мярка за възможните решения

СВЕТА ТАДИЧ
в границите на 

но лика. Подобни
има и - във всички краища на 

и наистина могат
възможно да пресекат и 
този начин да сс търси из
ход.

Поправо трябва да 
подчертае, че от всички пре 

понеже още ця- 
за де-

се
настраната 

да сс очакват положителни ре 
лос- 

нито

В пълния разгар на абсол 
ютно благовременните разго
вори затова, какво трябва да 
правим та следващата 
на да посрещнем възможно * по-благоприятно. Загубите са 
по-подготвени и с ясни иасо 
ки и необходимата жестокост 
за нападение на невралгични

смятания
ма средени данни 
ветмесечния период на тази 
година, положението е много

зултати. Разбира се, при 
тоаиното настояване 
един момент да не се заб 
равя необходимостта от упори 

Очиглсдио е, че затова пъ- то и последователно свързва- 
зелът трябва да сс развърже ие иа деловите резултати с 
Сигурно е само това, чс топ личния доход, при което пок- 
щс изчезне, чс загубите в ра,^ цялата осезаемост неиз- 
интсрес на всички 
лото общество и в 
щето и в бъдещето, трябва 
да снемем от вечния дневен 
ред на разговорите. А много 
задачи съдържа този възел 
и прекаденото обременяване 
на стопанството, и иебрежие 
то в работата, и неспособност 
та, и липсата иа специалност, 
и прекаденото и 
решно инвестиране, 
със себе си влече авансирани 
загуби, и намесата иа други 
в решенията за нови обекти, 
а по късно ако изпаднат ис 
сполучливи се опра да ват, 
постоянно новите желания,
„нещо от общия интерес" да 
се окачи на дохода в стопан 
ството, „защото се касае за 
твърде дребен процент и та 
ка няма да се получи твър
де голямо обременяване", а 
съвсем без основание не са и 
твърденията, че някои неща 
и в законопредписанията не 
са най-сполучливо отмерени 
и че и тук нещо трябва да 
се промени. И накрая, въп
реки чс това не е в реда на 
нещата, за които трябва да 
се държи сметка, истина е 
че не може така лесно да 
се минава на гарантирани ли 
чни доходи, поне в сегашния 
износ, а да ие се озовем в 
опасността от сериозни поли 
тически последствия.

ДА СЕ ПРОМЕНИ ПОВЕДЕ 
НИЕТО Само така има изгледи за 

крачка.
годи-

успсх. Крачка 
без илюзии че всичко за 
един ден ще стане най-доб
ре и в желаните рамки, — 
и без залъгване че ветровете 
ще минат и пак хцС настъпи 
тихо време, в което еднаквг 
ще има място за всички, без 
разлика как работят, г/ри по
стоянното задържане на нал
ягането и на всички акции на 
всички обществени 
без да сс посочва с пърст в 
другите. Ще бъде ли успе
хът и до коя граница ком-

по
несравнителио много по-мал
ки, толкова, че това надми
нава и твърде оптимистични 

те точки в стопанисването, те очаквания. Но и покрай
загубите в стопанството го всичко това, целият проблем
зи дни заемат, без съмнение, не се снема от дневен ред.
най-важното място. С пълно 
право, защото най-естне тряб 
ва да се направи завой, пре нията, заснован върху общо-
ди всичко в навиците. Един постигнатия договор, с ясен:
път трябва да се снеме от всеки който работи със загу
дневен ред до известна сте- ба, минава На гарантиран ли

чей доход. Така по най-ви- 
дим начин, макар че твърде

по

и иа ця- 
настоя-

бежио и съвсем конкретно да 
сс намалява там, к7»дето 
работи със загуба. Това най- 
сфикасио ще мобилизира 
всички сили в колективите да 
намират решения за преодол 
яванс на вътрешните 
достатъци, ‘ от по-ииаквото от 

труда и по-доб 
рата организация, до свърз-

се
Езикът на законопрсдписа-

актьориим це
пен пословичното поведение 
на много среди, че някой от 
страни винаги „ще намери неприятен, пряко се свърз- 
някакво решение" за всяка л ва доходът със съдбата на 
загуба и да я регулира, за * деЛовия резултат, 
да се предотвратят конфлик

ношенис към
често пог- 

косто плектен, до голяма степен за 
виси и от Съюза на комунис 
тите. Неговите чланове, впро 
чем в най-голяма степен бяха 
главните актьори и в досегаш

ване на най-отговорните мес
та с по-способии и отго-

• • Всичко друго би нредстав 
лявало гола приказка, защо
то такива опити досега има
ше твръдс много.

Но сега се получава същин 
ският Гордиев възел. На загу 
бите решително трябва

вории кадри, ако се покаже 
че сегашните не отговарят, 

и Отделен въпрос, обаче, е тряб 
ва ли гарантираните доходи 
да б7,дат такива каквито са 
сега и че драстично засягат 
и дестимулират, вместо да

тите и възможната тревога в 
.обществото.

Само е въпрос как, по 
кой път и с какви решения? ното развитие на нещата, сле 

дователно те са и най-отго- 
което трябОбстоятелството, че първа- да ворни за онова, 

ва да се поправя.
: вото полугодие от тази годи 

на 3257 основни организации 
на сдружения труд, с около 
580 хиляди заети, са завър 
шили с обща загуба от окол 
ло 10,5 милиарди динара най 

1 -добре потвърждава факта, че 
добре е взета насоката 

I ангажиране. Може ли изоб- жизнени разходи. Какво и с
обстоятелството все повече 
да се взима от стопанството, 
да се увеличават разходите 
вън от стопанството, че поето 
янно се увеличават законн- 
тите и други давания които 
безмилостно обедняват каси
те на трудовите организации 
и поради това ги и довеж
дат до загуби. Какво също 
така с обстоятелството, че 
понижаването на стандарта 
поради намаляването на до
хода може да има тъкмо об 
ратно, дестимулативно въз
действие, вместо насърчава
що за онези, които добре 
работят.

се пресече пътя с всичките 
им последици за средата в 
която се създават. Но как
во с безспорното обстоятел
ство, че с гарнантирания до 
ход, особено за по-дълго вре 
ме, почти никак не могат да 

за се покрият и най-основните

ОБЗОР

Интереси и 

интересовнние
добро 

когато обща-
I що да се говори за 
1 стопанисване.

та стопанска активност се на 
мира под такова бреме.

КОЙ ГУБИ

Не- е това бреме само за 
онези, които губят в пряко
то стопанисване. Касае се за 
общия обществен 
защото никаква тайна не е, 
че в крайна сметка това тряб 
ва отнякъде да се навакса.
А тъй както наваксването не 
може от никъде да се изми
сли, плащат го тези, които 
добре стопанисват. По този 
начин кръгът, за съжаление 
негативен, се затваря, защо Твърде добре би било, ко- 
то с наваксването На онези гато и търсенето за разпла- 
■които работят със загуба сс щане, включвайки всичките 
пресичат здравите клони под възможни решения, може да 
онези, които ефикасно рабо се потърси на едно място, от 
тят. където с вълшебна пръчка

ще се удовлетворят всичките 
често противоположни дей 
ствувания действия и изиск
вания, пред които се намира
ме. За съжаление, такива 
Аладинови ламби няма. На
празно е и да се обръща по 
глед към тази страна. Наши 
те съвкупни обществени отно 
шения отдавна вече не са та

Михайло Ковач В Белград владее убежде
ние, че в досегашното разви
тие на политическата систе
ма в града, тежището на ин 
тересованието 
то е било върху скушцинския 
живот, а че обективът на кри 
тическия анализ по малко е 
бил насочен към 
облици на 
организиране в политическата 
система. Сега тежището 
пълно право се помества, но 
би било илюзорно да заклю
чим, че самото 
на слабостите в работата зна
чи, че те са и премахнати.

Разискването по развити
ето на политическата система 
в Белград в навечерието на 
предстоящата сесия на Град- 

и ската конференция иа СК все 
повече се разгорещява. Има 
наистина много поводи, мо
тиви и причини за основно 
анализиране на организиране 
то на политическия живот и 
делегатското решаване, особе 
но—слабости и застои, 
по този път възникваха, 
рока е гамата от въпроси: за 
почва от самата изходна ос 
нова на политическата систе 

— основната организация 
на сдружения ТРУД и местна 
та общност. Колко 
са те и как действуват деле
гациите? Как се стига 
шения и как се решава 
моуправителния живот, 
во е качеството на 
със скупщините на 
твено-политическите 
тите на интересите? В 
ни среди, трудещите се и гра
жданите именно за пръв пъ.т 
се срещат с така конкретно и 
недвусмислено поставен 
прос в своята организация иа 
СК, местната общност, 
брание на трудещите се. До 
сега те главно бяха построе- 

Рядко и неорганизирано 
се повдигаха, като при това 
бяха обременени от форма
лизъм и облягане върху обоб 
щени политически 

Спускането на 
кото

дефицит
Поради всичко това цялата 

операция очевидно далече 
надминава възможността 
силата на което да било рав
нище, в организациите или 
органите отделно, и носи бе 
лега на исканията, търсещи 
всеобщо ангажиране. Не са
мо в предприемането на кон 
кретни мероприятия, но ус
поредно с това и заради съз
даване на общ климат, в кой 
то из основи би се променил 
редът на някои сегашни стой 
ности и начини на поведение.

и разискване-

основните
самоуправителяс

с

които
Ши заоелязван“

От там идва и засиленият 
интерес на всички добре да 
работят и най-после да 
излезе от паяжината на загу 
бите, които с години 
яждат. Защото, и .с това тряб
ва да се каже, в първото по
лугодие на тази година има 
ше още и допълнителни око 
ло 3,2 милиарда динара не
покрити загуби от изтеклите 
години.

ма На неотдавна проведеното 
съвещание по развитието на 
политическата система в - Бел
град, в разговорите в 
на делегатите и на други съ
брания, се чуха редица 
ресни забележки за работата 
на скупщините 
но-политическите 
Примерът, който 
седателят на Скупщината на 
града Живорад Ковачевич, е 
твърде показателен

Някои, свободно може да 
се каже, и не така малоброй 
ни, акции са вече 
се предприемат та всичко то-

активни
ход или клубадо ре 

в са-ва да стане жизнена 
тика. Една от тях е и реши
телно

прак- инте-ка-
становище на Изпъл- 

Сърбия,
връзките

общес-
общнос

отдел

на обществе- 
общности. 

изнесе пред
нителния съвет на

кива, че да има хора, които 
с един замах могат всичко

да не се увеличава потреб
лението извън стопанството.

: когато в 
началото на есента в дневния 
ред на Съвета на сдружения 
ТРУД се намерил балансът за 
шестмесечната работа 
белградското стопанство, 
зисквания така да се каже 
не е ни имало, 
от вече 
Ци”, които

Комунист въ-

съ- на
ра-Председател на Издателския съвет за 

всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист" 
за Сърбия: д-р Жарко Папич.

Изпълняващ длъжността директор и 
главен и отговорен редактор 
дания на . „Комунист": д-р Здравко Леко- 
вич.

Адрес 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.

ни.
за разлика 

легендарните „лиси-' 
развълняваха всич 
и делегатите в;ки съвети

I - ч>7.- -
Очевидно е, че тези слабо: 

сти, в крайна сметка 
резултат от още 
недостатъчно 
на делегатите

становища, 
политичес- 

деиствуване в базата 
не значи нищо друго 
че базата мисли и критичес
ки започва да говори за се
бе си, за своя опит, интере
си и слабости. Такова полити
ческото качество никак не
може да се замести ни с най- 
идеален документ, насоки или 
сесия на някой форум и
това нещо, без съмнение е 
онова което 
действуване дава 
успех за по-

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
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и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

на всички из
освен са само

тънките и 
здрави връзки 
със своята де 

егатската база (обществено- 
политическите 
коЯто

Редакция на изданието на „Комунист" 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
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Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
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организации) 
да е по-постоянна 

и по-съдържателна — във все
ки случай би била 
в тяхното

коректив 
поведение, пътеука- 
тяхното политичес-

Секретар на редакцията Бояна Анту- 1! политическото 
надежда на 

дълго време.
нови*. зател на 

ко влияние.



ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ 
ЗАГРЕБ

ОГ „БОМБАШКИЯ ПРОЦЕС В

ПРИЗНАВАМ 

САМО СЪДА НА 

ПАРТИЯТА

ЗАВЪРШИ ШЕ 
СТИЯТ КОНГРЕС 
НА СЪЮЗА НА 

СИНДИКАТИТЕ 
НА СЪРБИЯ

■ ■ ■

ЗАЯВИ ЙОСИП____ ___________ БРОЗ НА ИЗВЕСТНИЯ ПРО
ЦЕС, СЪСТОЯЛ СЕ В НОЕМВРИ 1928 ГОДИНА

В ИСТОРИЯТА на работ
ническата класа на Югосла
вия и на Комунистическата й 
партия „Бомбашкият процес” 
е записан с големи червени 
букви. На този процес дой 
де до израз несъкрушимостта 
на хората, който не се пла
шеха от смъртта, понасях^ 
мъченията, които от името на 
човечеството се изправиха 
пред неговите врагове. Опи
тът да се съди на цялата ра
ботническа класа бе осуетен 
от държанието на Иосип 
Броз. Такова държание спа-

държавният прокурор, защо- 
то не считам този съд за ком 
петентен,' но само съда на 
партията. Признавам, че съм 
член на Югославската кому
нистическа 
вам че работех върху разпро 
страняването 
ческите идеи и че пропаган
дирах комунизъм, и посочвах 
каква неправда се нрави на 
пролетариата... Аз не съм чел 
Закона $а защита на държа 
вата, обаче знаех, че с дело 
то си греша пред този закон. 
Считам че природните закони 
са над законите, които съз
дава една класа да потиска 

За своите идеали аз

Създадени условия за по-голямо 

влияние на сиидинатите в 

политическата система
партия, призиа-

на комунисти-

на всичкипротивопоставяне
видове отрицателни явления, 
постоянна и упорита бороа 
срещу пренасяне на старите 
несамоуправителни

самоуправителните об-

ха готовност . и решителност 
всички упорито и, иоследова 
телно да се борят за класова 
и самоуправителна позиция 
на работниците, утвърдена, от 
Конституцията, Закона за
сдружения труд и решенията щности на интересите и 
на конгресите на Съюза на останалите области в работа 

та и в самоуправителния жи 
вот.

В Дома на син
дикатите в Белград на 2,3 и 
4 ноември т.г. се състоя Шс 
стият конгрес на Съюза на 
синдикатите на Сърбия.

На пленарното 
състояло се на 5 ноември, де 
легатите приеха 
програма за бъдещите зада 
чи на организацията. Устав 
на Съюза на синдикатите на 
Сърбия и избраха нови орга 
ни на Съюза на синдикатите 
в Републиката и на Съюза на 
синдикатите на Югославия- 

За председател ка Съвета 
на синдикатите на 
бе преизбран Илияз Куртс- 
ши, за подпредседатели Вла- 

Ищван

сява човешкото у хората, $з 
дига вярата в бъдещето, въз
връща самоувереността, 
кива хора дават печат ка ед 
но време, стават символ 
цялата епоха.

отноше-
Та- ДРУга.

съм готов да жертвам и живо 
та си”.

ния взаседание. и
на

Акционна
комунистите.

ОБВИНИТЕЛНИЯТ АКТ 
СЕ РАЗШИРЯВА

В комисията за обществе- 
отношенияМЪЧЕНИЯ В ПОЛИЦИЯТА но-икономически 

и материално и обществено 
развитие бяха обсъдени 
ки важни въпроси и посоче 

резултатите и слабостите 
в тази област. Делегатите

С изявлението си Йосип 
Броз всъщност разширява Об 
винието, защото шризнава, 
че е бил деен член на ЮКП 
от 1921 година и че е изне
съл и активността си, която 
не е съдържал обвинителни
ят акт. Йосип Броз бива осъ
ден на петгодишен затвор, 
но самият процес представял 
ва голяма победа на парти
ята и па цялата демократи
ческа общественост. Партии 
ната организация и нейното 
ръководство остават нсзасег 
нати. Съдът осъжда Йосип 
Броз и поправо не знае ко
го е осъдил. Не е знаел, че 
пред него бе секретарят на 
Местният комитет на ЮКП в 
Загреб, нито успя Да открие 
някоя негова клетка или фо
рум. Благодарение 
ването на Йосип Броз широ 
ката общественост вижда, че 
болшевиците не са тези, „ко 
ито не признават никакви мо 
рални норми”, а всъщност хо 
ра, хора с висока

голяма храброст.

Йосип Броз и група кому
нисти биват арествувани на 
4 август 1928 година. Броз 
е арествуван късно през но
щта на подъл начин, благо
дарение на агентите, проник
нали в редовете на партия
та. Арествуван е недалеч от 

във Винбг-

всич

ни

{ • 11
В

Сърбия многотази комисия дадоха 
предложения за по-успешното 
бъдещо действуване на син
дикатите на това поле.

За по-голяма 
на Синдикатите в 
на охраната по труда, подо
бряване на трудовата и жиз
нена среда по-интензивно жи 
лищио строителство с учас
тие и на лични средства на 
работниците 
делегатите в комисията за 
подобряване на жизнените и 
трудови условия на работни
ците.

В комисията за въпросите 
от областта . на образование
то, науката и културата меж 
ду другото е подчерта на не
обходимостта от още по-гол- 
ям тласък на марксиското 
образование и идейно-полити 
ческото издигане на работни 
ческата класа, като едно от 
съществените условия за осъ
ществяване на нейната и сто 
рическа
икономическото 
вително развитие на нашата 
самоуправителна общност.

Тсжщцето на активността 
трябва да бъде в пързичната 
синдикална организация- Тук 
до пълен израз ще 
становищата на членовете на 
същата, инициативите, съще 
отвените интереси. В първич
ната организация ще се из
гражда единната работничсс- 

класова^ политика па Син 
VI дикатите — бе изтъкнато в 

комисията за развитие, 
тическо, организационно 
кадрово укрепване на органи
зацията.

Ковачевич,димир
Тот, Радисав Йованович и Па 
уна Петрович, а за секретар 
Милутин Тадич.

На заключителното пленар 
Конгреса

своята квартира 
радска улица №46 в Загреб. 
След три месеца разпит, кбй 
то не е минал без мъчения, 
започва съдебният процес. За 
едно с Йосип Броз пред съ
да са изправени Андрия Бо- 

Ева Копривняк, 
Новоселич и Игкад

отгозорност
областта

но заседание на 
Илияз Куртеши в речта си 
подчерта, че конгресът е бил 
делов договор за основните 
въпроси в развитието и 
нататъшното изграждане 
обществото, на икономическа 
та и политическата система, 
за въпросите и проблемите, 
с които в настоящия 
се среща нашето общество. 
Основното качество на оазис 
кванията се състои в обстоя 
телството, че критически се 
е пристъпвало към проблеми 
те и задачите, открито се о 

за трудностите, но

се застъпихажичкович 
Франьо
Копривняк. Като свободен се 
е защищавал Паван Ерайер.

по
па

ИЛИЯЗ КУГГЕШИ, 
председател на Съюза 
на синдикатите па Сър
бия, е роден през 1927 
година в Призрен. В 
НОБ участвува от 1944 
годипа, а член на СЮК 
е от 1949 година. Член 
е на Съвета на югослав 
ските синдикагн, па ЦК 
на СКС и на ЦК иа 
СЮК. Лауреат е на по
вече отличия- Като кса 
лифициран 
завършил 
школа на политически
те науки.

делегатите на VI кон 
грес. ________ _

Съденето започва на 6 но
ември 1928 година. Броз е 
разпитан като четвърти об 
винен. За присъствуващите иа 
процеса и за големия брой 
журналисти най-интересната 

е бил Йосип Броз.

МО МС* КТ
на изказ-

личност 
„Неговото лице има нещо от 
физиономиите наподобяващи 

Със светлите си очи 
твърДе

говорило 
и с голям оптимизъм за иа 

в по-нататъшното раз

нравстве
ност истомана.

гледа през очилата 
хладно, но енергично и спо
койно. Може би неговото 
държание пред съда няма да 
бъде само поза, защото по
ради своето убеждение наи- 

беше доста преслед- 
осъден на 

Многобройните

соките
витие на нашата самоуправивестник „Но- роля в обществено- 

и самоупра-
Режимският 

вости” така описва последния 
ден на процеса. „Комунисти
ческият процес, извее геи под 
названието „Бомбашки' при- 

ьчера с акорд, който 
печат сложи Йосип

телна система.
Ясно е показано единството 

на гледища и становища иа 
делегатите, отразяващо един
ството на работническата кла 
са и на обществото като ци- 

В такава атмосфера не с 
било трудно да се постигне 
пъичо сдиногллсис в оценки 
те, становищата и задачите 
на синдикатите в предстоя
щия период. Но същинската 
стойност на приетите принци 

и становищата се съсгои 
как и колко сс те провеждат 
вън всекидневния живот, 
това усилията за осъществя
ване на приетите, документи, 
становищата и 
та представляват 
поръка на Конгреса, с които 
делегатите сс връщат в свои
те среди.

На края Куртеши подчерта, 
че провеждането на задачите, 
поставени от този 
търси пълно ангажиране 
мобилизация на всички 
попе, организации и органи 
на синдикатите.

В приветствената телегра
ма до президента Тито меж
ду другото сс казва:

„И на това голямо делово 
заседание делегатите от всич 
ки краища на нашата репуб
лика, от редовете на всички 
народи и народности, показа

рабо шик 
с Висшата

ключистина 
ван и като

Броз. След четене на присъ
дата и обоснованисто, той 
се обърна към многобройна 
та публика и три пъти изви

ла живее Комунистичс- 
' Трс-

тъмница. 
слушатели 

тази
дойдатло.

познаваха 
Брозовитс убеж

очевидно 
твърдост на 
дения, защото по време на 

залага иладс- 
и вни

Шестият конгрес иа Съюза 
на синдикатите на Сърбия — 

се по-иататън в поръ
ка:разпита му в 

еше голямо мълчание 
мание". Такова описание на 

на Йосип Броз 
излиза от перото на един ре- 

журналист. Но на 
на „Новости”

ска партия I Да живее 
тия интернационал!...” Но 
говитс другари, кои го сигур
но бяха в залата, нс подеха 
този лозунг, може би заедно 
с него вс^кликваха така а сс 
бе си, под дрехата. И

твъРД комунист изчезна 
зад стените на тъмницата, ка 
то някакъв капитан на 
раход, който възкликва в ча 
са когато потъва...'

казва
чението до другаря Тито — 
потвърди привържсността

връзка на ра

йе ка
пи

личността поли-неразривната 
ботническата класа и труде- 

от нашата република 
Ти, скъпи

За и
жимски щитс се

с целите, които 
другаря Тито, постави — со
циалистическото самоуправле
ние, равноправието, братство си още
то и единството, независимос- осъществяване, на
тта и нсобвързаността". цията • и

Конгресът работеше в пет жения
комисии. Дейността нд синди висока производителност и
катите на Оьрбия в развитие доход. Синдикатите още но-
то на самоуправлението и из- решително трябва да се оор-
граждаието иа политическата ят за материално и общес-
систсма делегатите „енергич- твено развитие на република-
ио" подчертаха необходимос- та, за планово подобряване 
тта от последователно и отго на обществения и личен ст, 
ворно провеждане па приет дард на работника в 
тс политически становища, ната организация на сдруже- 
общсствсни договори и само- ш«я труд. С една дума. живо- 
управителни споразумения”, тът и трудът да станаг но
Също така решително е посо стоянна
чено на необходимостта с:.

кореспондента
от Загреб трябва да се приз- 

способността да разпозна 
ва великите хора, решителни 
те борци, да усети в човека 

което го прави

така
заключения- В приетата Акционна прог

рама от Синдикатите се тър- 
по-последователно 

Консгиту

този основна ганае
па-

най-ценното, Закона за сдру- 
труд, борба за по-човек.

Впечатленията на журналис 
до като

Но този параход нс с по- 
Той върви насреща на 

^ бури, които го очак- 
Йосип Броз още не е 

капитан, но наско- 
станс това. Под него-

конгресбили точни.та са - 
говори Броз, в съдебната за 

абсолютна тишина.
между

тъвал. 
новите 
ват.
бил негов 
ро щс 
ва ръка, 
грешимо щс 
всички ' 
остане неуязвим, 
пет десетилетия-

и
чле-ла владее

За присъствуващите
които е имало и, ^о?та- кому- 

прогресивни работни- 
глас е бил глас този параход испо- 

минава през
нисти и 
ци, неговият 
на Югославската комунисти
ческа партия. И като бомба 
отеква Брозовият отговор на 
въпроса дали сс чувегвува ви 
новен; „Аз не се чувствувам 

макар че признавам 
мс обвинява

осноп

бури и несгоди и ще 
Вече цели

грижа на организа-
за цията.д. М.виновен, 

това, за което
СТРАНИЦА 3
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4'4от ШЕСТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА ПА СИНДИКАТИТЕ ИЛ СЪРБИЯ

ЗА МОРЕНО РАЗШИЕ НА ШМОРАВСКИ РЕГИОН *г\

между ■ организациите на. Също така изиск/вдияТа•наг“? „е % чвя зггглл—
рапски .регион. , конкретно да се утвърждават

Изтъкната е и нуждата в критериите и мерилата за 
се п-цлиа икономическа оправда

СМОСТ '
отрасли,
мензиоиирани и нискоакуму- 
лативни, .КакъвтО с случая с 
текстилната промишленост 
— изтъкна: на края в своето 
разискване Велинов.

ни съгласно Резолюцията от 
на СКС. И-В Комисията за обществено-икономически отноше-

на Шестия™ конгрес на Съюза на синдикатите иа 
за по-ускорено развитие на икономически

Южноморавски регион и за крашра 
говори Вене Велинов, делегат от Боси

ОСМИЯ конгрес, 
менио,
определи по-ускорено 
ствсно-икономичсско разви
тие на Южноморавски регион Акциониата програма да 
и да крайграничните общи определи облагите върху до 

, хода

ИНД
Сърбия, 
още изостаналия 
пичните общини

предложено е да се 
обще-

все

в отделни стопански 
които са свърхди-•'рад

на организациите на 
труд в общини- 

които са сто
половината от об 

от брой неелектрифици 
домакинства в СР Сър 

без автономните покрай

ни.се падат 
щия 
рани 
оия
НИНИ.

Всички крайгранични об 
щини в този регион са изо 
станали както и целия Рс 
гион, а общините ьосиле 
град и Търговище са крайно 
неразвити. Например общи 
на Търговище осъществява 
само 25,7и/о доход по отно 
шение на средния доход 
в СР Сърбия.

Стопанската дейност в 
крайграничните оощини ха
рактеризира низка акумулатив 
ност и незадоволяваща въз 
производствена способност, 
поради което не е ь състоя 
ние да обезпечи средства 
за нови обекти. От общо нла 
нираиите 3,3 милиарда дина
ра за инвестици в срсдносро 
чната развойяна програма, 
тук досега се инвестирани 
само 704

В своето изложение, меж 
Велинов каза Също така се търси Съюза 

на синдикатите непрекъснато тс
да съдсйствуват процесът на 
сдружаването на труда м сред 
ствата чрез самоуправително зи,

и споразумяване добри «делови -резултати.

сдружения
и региона

изостанали да бъдат 
, в сравнение с оис 

които осъществяват по

ду другото, 
следното:

К.А<номоравски регион с 
13 общини, в които живеят 
над половин милион жите
ли, икономически най-изоста 
кал в СР Сърбия без авто 
номните покрайнини. Тук 
са заети около 70 хиляди 
работници, а в момента ра 
бота търсят над 30 хиляди 
души — предимно, млади и 
квалифицирани хора. 11лаии- 
ранидг в средносрочнага об 
щесгвена програма годишен 
ръст иа броя на заетите 
(6,55%), в досегашния пери 
од не се осъществява. 11о 
такъв начин числото на не
заетите тук . непрекъснато 
се увеличава.

Въз основа на средносроч 
ната -развойна програма в 
Южноморавски регион до 
>980- година в стопанската 
дейност трябва да се инвести 
рат 10,-5 милиарда динара и 
в извънстопанската дейност 
2,1 милиарда динара. 80 на

папски
по-малки

свързване

ИЗБ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Антивноетта да се развива в базата
МАСОВО ИДЕИНО-ГЮЛИТИ 
ЧЕСКО ИЗДИГАНЕ

Без непрекъснато...... въоръ
жаваме Ьъс знания, без не
прекъснато обогатяване на 
методите и съдържанието на 
идейно-политическата работа 
'— не може да има и задовол 
яваща актйвност. Затуй в ггро 
грамата са предвидени по те 
ми и области въпроси, които 
да бъдат разучени в местни 

конференции на ССРН. 
Голяма помощ в' това отно 
шение ще окаже и Активът 
на лекарите при ОК иа ССРН.

ниската конфррен 
Социалисти ческия

при Общ 
община, Цйя ‘‘ на

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪ 
ноз п Бабушиишка
изхождайки ОТ МЯСТОТО, роля С'Ъ103. ' 
та и задачите си, а в съ,зиу Щс “сс направи всичко

с решенията на. Едина необходимо за редовна цирку 
лация на информации от 6а 
зата към ОК иа ССРН и обра 
тио. В информирането най- 
активно ще се включат „Лу 

новости”.
Братство”,
и др., които на свои

;
чие
десетия конгрес на • СЮК и 
Осмия конгрес на СКС тези 
дни изготви и прие програма 
за дейност в периода от иоем 
ври 1978 ДО април на 1979 
година В центъра на 
манието, естествено, 
легнали задачи, засягащи жи
знените проблеми иа - тру- те 
летците се и гражданите.

Йто обединяващ фронт ме на инициативите на граж
на всички сили в общината даните и трудещи се
начело със Съюза на кому насърчават борба на мнения
нистите. Социалистическият ■ г_ прйгтпумт'чЧ пазпнижва Между въпросите, коитос-ьюз ще настоява да раз и ^действуват за раздвижва ще бъДат най.
гърне и масова идейно-поли не на всички сили. По някои голямо' внимание ще 'се- по-
тическа акция в подготовка актуални въпроси членовете свети на ролята на ССНР в
та на членовете на ССРН за на Социалистическия съюз социалистическото нреобра-
по-качествено действуване за е 6 информираня и зование на селото,- самоупра
включване на наи-широкиге щ вителното' организиране на
маси, трудещи се и граж чрез разни материали, кои югославското - общество и де
дани в понататъшното раз то да съдействуват за прие лсгатската Система, полити
витие на социалистическите мане на най-правилни реше- ка на необвързване и между
самоуправителни отношения ния; секретариатите на сек националните отношения в
като се тръгне от местните - /^социалистическото Самоупра-
конференции до Общинската циите,- координационните ко- 'вително общество,
конференция на Социалисти митети и комисиите при-ОК в осъществяването на една 
ческия съюз. на' ССРН също ще положат част Ют темите ще бъдат ан-
ската ^ферен^на0^™ работа да ?клЮ %*«**"* политически дей
в Бабушница прие и съотве яат, колкото -се може по-ши- 
тна програма по идейно-поли рок кръг^ от хора. 
тическата си работа в пред 
стоящите шест месеца. Осъ 
ществяването на същата ще 
съдействува за създаване на 
пълно единодействие при до 
говарянето по всички въпро
си, от интерес и за задоволя 
ване на поотделим и- общи 
потреби. В програма местни 
те конференции на ССРН ще 
станат основни ядра на по 
литическа дейност занапред.

С масово идейно-нолитиче 
ско образование, ще. трябва 
да бъдат обхванати най-ши 
рок кръг членове на ССРН, 
включвайки тук преди вси 
чко конференцията за обще 
ствена дейност на жената 
и Съюза на социалистическа 
та младеж.

Радиожничке 
вни- Ниш, 

са- за- новин
„Народне

млиона динара.
Причините за неосъщсствя 

ването на Средносрочната ра 
звойна програма в крайграни 
чните общини трябва преди 
всичко да се търсят във фи 
нансовите проблеми: липса 
на собствени с редства, на 
средства от делови банки и 
от други т райни източници 
какъвто е фонда за раззигие 
на недостатъчно развитите 
краища. Наистина този фонд 
е оказал важна роля в до
сегашното развитие на общи 
ните, обаче това все още 
не е достатъчно. Причините 
трябва да се търсят и в не 
достатъчната готовост на 
основните и трудови органи 
зации, като последица на лип 
са на креативни кадри, кое 
то е тук обективен проблем. 
Също така тук все още не 
се достатъчно материализи
рат определенията за разви 
тието на Крайграничните об 
щини, съдържани в Анекса 
на Средносрочната развойна 
програма на СР Сърбия.

те колони и на радио-вълни- 
ще дават. простор и вре те

сто . от капиталовложенията 
трябва да се обезпечат чрез 
кредити. (домашни и чужде 
странни), а останалите от фон 
да за развитие на недостатъ 

развитие краища и от

като

чно
средствата на народния заем 
за изграждане на водностопан 
ски обекти в слива на Мора 
ва. .

ПРОГРАМИТЕ НЕ СЕ 
ОСЪЩЕСТВЯВАТ

Досегашните анализи по 
сочват, че от планираните 
инвестиции едва половината 
се осъществяват и юва не 
обезпечава развитието на 

отрасли, 
каквито са: минното дело, хи 
мическата промишленост и 
др. През изтеклия период 
от две и половина години в 
стопанската дейност са вло 
жени само 1,8 милиарда ди
нара или 30% от планирано
то.

стратегическите
от региона и* републи

ката.
М. А.

I............—С^-Л ьХ/Поради слабата възпрои 
водственост особено на тек
стилната промишленост, Юж 
номоравски регион не е в 
състояние сам да обезпечи 
необходимите 
Първото полугодие от гази 
година със загуба приключи 
ха 51 организаци, в които 
работят около 12 хиляди ра 
ботници, което е почти 20% 
от общия брой на заетите 
в региона. Причините за за
губите най-често. са: липса 
на необходими кадри, слаба 
техническа оборудеиост на 
труда, слаба организация 
на труда и технологическа ди 
сциплина, липса на финансо 
ви средства за разръщане 
на по-значителна инвестици 
онна активност и др.

МИННОТО ДЕЛО — НЕИЗ
ПОЛЗВАНА ВЪЗМОЖНОСТ

Южноморавски регион е 
изостанал, но 

твърде богат, 
минерални сурови

ни, които се все още не ек 
сплоатират. Тук има големи 
запаси на оловно-цинкови 
руди, молидбен с .медна ми 
нерализация, хром, антимон, 
уран и многобройни немстал 
ни суровини, от които най- 
значително е фосфатното на
ходище в Лисина, което е 
единствено в Югоизсточна Ев 
ропа. Не от но-малко зпаче 
ние са залежите на криста 
лен графит, които са един 
ствени в нашата страна, иа 
пергамит, фелдепат, лискун, 
лапорец, бетонит, туф, тер- 
моминерални в оди и др.

До 1980 година региона за 
геологически 
трябва да 
милиона динара, а за експло 
атация 
вини 
динара.

Досега са обезпечени са 
мо 87 милиона динара и то 
за изследования в областта на 
минното дело.

икономически 
потенциално 
Богат е с Не е им бащинияинвестиции.

От известно време гледам какво правят земе
делската кооперация „Будучност” й ООСТ „Талам- 
оас” в Бабушница. Вместо да сътрудничат, вместо да 
впрягат сили в, общил стремеж към осъществяване

зации взели да разчистват лични сметки, 
мм ™М°Же другояче Да се окачестви поведението 
им ако се има предвид, че чцом кооперацията открие 
в едно селище търговрки магазин — „Таламбас” в'ед-
топове ТКоткпии-ГаГаЗИН За ПР°Даж®а на минерални торове, открива изкупвателни пунктове.

До какво положение

ИНФОРМИРАНЕТО — ВАЖ
НО ЗВЕНО

обективна, 
нна и вярна информация, са 
моуправлението не може да 
се развива с бързи крачки 
Този девиз, приет още на 
Десетия 
има

Без навреме-

КРАЙГРАНИЧНИТЕ ОБЩИ 
НИ — НАЙ ИЗОСТАНАЛИ

доведе това надлитане?

ведение

конгрес
пълно значение и днес. 

Именно затова на информира 
нето е посветено дължимото 
внимание. Основните 
зации на сдружения

на СЮК,Особен белег на икономи 
ческата изостаналост на 
Южноморавски регион дават 
крайграничните общини: Цър 
на Трава, Босилеград, Тър 
говище и Сурдулица. Тук 
живеят 70 хиляди жители, 
но с рязка тенденция на 
миграция. Заети са общо 5 
хиляди души, чиято 
тура е незадоволяваща 
като липсват

изследвания 
се обезпечат 335

.. Да се разисква за
ганичяпммна наи-отговорни ръководители ганизации на сдружения

А докато въпроса

лошото по- 
в двете орна минерални суро 

повече от з милиарда органи ' труд,
се уреди, губи са ценно вре-труд и

други субекти, ОК на ССРН 
и нейните

ме.
органи, 

труд и усилия 
ствено и обективно информи 
ране

ще поло 
за каче От това се възползват 

земеделски кооперации 
в; акцията 
ското

жат и мнозина от другите 
за епиння коит|? -неох°тно се включват

стопанстйрИд ^обнйшата"0 РаЗВИ™е *а сел‘ 
та се^отнасят И. ИМ -ТРУДови

струк- 
тъй 

специалисти
на трудещите се и 

гражданите по най-съществе
ните въпроси.

В осъществяването на тази 
важна и деликатна

КОНКРЕТНИ 
НИЯ

Имайки предвид 
те проблеми, 
от Южноморавски регион са 
предложили Акциониата про
грама на Съюза на синдика 
тите на Сърбил да се допъл

ПРЕДЛОЖЕ-
— вишисти.

От 130 селища в крайграни 
чните общини 87 са все още 
неелектрифицирани,
50% от

организации
развойни 

трудещите се задача
най-пълно ще се анагажират 
секциите за информиране и 
пропаганда при ССРН, сред 
ствата за масова информа
ция и политическият актив

което е 
неелектрифицирани 

те селища в Южноморав
ски регион, на който инак.

СТРАНИЦА А
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БАБУШНИЦА

УСПЕШНО
ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧА

Общинската конференция 
на Социалистическия съюз ;в 
Бабушница разледа тези дни 
информацията за проведени
те към средата на годината из 
бори в ССРН. Обща 
тация е , че изборите са 
минали с успех. Те са били 
удобен момент 
ски анализ

менна работа в чужбина — 
Сурачево, Извор, Бава, Ду 

чевац, Нашушковица, Пресс 
ка, Б. Бонинци, Ресник и Ма 
суровац не са проведени пре 
дизборни събрания. От общо 
53 местни организации на 
ССРН — изборите не са

в

конста

про
ведени в 8 и то: в Калуджере 
во. Раков

за критиче 
на постигнатото дол, Мезграя, Мо 

дра Стена, Грънчар, Врело, 
Радиници и Драгинац. И

през изтеклите 
дини и за набелязване

четири го 
на но- тук

причината е същата: покрай 
обективните обстоятелства, и- 
мало е и безотговорно 
дение •'

ви задачи.

Отчетено е. че е направена 
голяма крачка напред в пре 
устройството на Социалистиче 
ския съюз в обединяващ 
фронт на всички обществено- 
политически сили в общината, 
съгласно Заключенията на 
30-то заседание на Председа 
телството на ЦК на ,СЮК и 
научния труд на др. Едвард 
Кардел „Насоки на развитие 
на политическата система на

пове
от страна на някои 

активности при МО на ССРН, 
както и на някои членове на 
политическия актив.

Причините,
ли до тези засечки в 
стта по време на предизбор 

и изборната дейност 
вече се премахват.

Общият брой 
браните 
конференции на Социалистиче 
ския

Един цех в „Лисца"
които са дове 

дейно-
БАБУШНИЦА

нат^
днес За по-оживена дейност на жената в 

обществено-политическият живот
на новоиз-

делегати в местните
социалистическото самоуправ 
ление”. Организирането на ме
стните организации на ССРН 
на базата на тези документи 
даде възможност за изнами 
ране на нови методи и съДъР 
жания на работа, което се 
вижда във все по-оживена- 
та и по-резултатна дейност 
на Социалистическия съюз.

Но в течение на предизбор 
ната и изборна дейност в 
някои местни организации на 
ССРН е имало недостатъчна 
активност. Покрай обективни
те обостоятелства 
твието на голям брой чле
нове на ССРН поради сезо
нна работа в страната или вре

съюз е 1306, от които 
в подружниците 
рани направо от местните ор 
ганизации, 718 са от местни-

31, изби

те организации на , ССРН 
159 от Съюза на комунистите, 

от редовете на Съюза 
на младежта. 40 от Съюза на 
бойците и тн.

. Напоследък в Бабушниш- 
ка община се чувствува из 
вестна реафирмация в актив 
ностга на жената. Срещите 
на селата „които дадоха тла 
сък и самодейната актив
ност, дадоха възможност за 
по-пълна изява на жената 
в обществото. От друга стра 
на, заемането на нова работ 
на сила в общината, предим 
но на жени и девойки, в ор 
ганизациите на сдружения 
труд
за равноправно участие и в 
производствения труд, и 
.обществено-политическия жи
вот.

СЪГЛАСНО своята роля на 
обединяващ фронт на всички 
социалистически прогресивни 
сили и като най-широка три 
буна за изява на трудещите 
се и гражданите Социалисти 
ческият съюз в Бабушница 
прави усилия и за активизи
ране на Конференцията за 
обществена дейност на же
ната. Именно като се изхож
да от настоящето положение, 
може да се каже, че актив
ността на жената в общината 
не е на желаното равнище.

И при последните избори

щане за равноправието, ма 
кар че ако се върнем в 
миналото, може да костати 
раме, че и в борбата, жени 
те са участвували наравно с 
мъжете. Веднага след осво 
бождението те са били и по- 
активни, отколкото днес.

151

При избирането на новите 
Ръководства в местните орга 
низации и делегатите за но- 
висшите ръководства са за
читани критериите и прави
лата за провеждане на избо 
рите в ССРН.

отсъс- По оценка на Общинската 
конференция на Социалисти 

в Бабушницаческия съюз 
причината за незадоволяваща 
активност на жените е в лип 
сата на прави методи и съдъР 
жение на работа.
■всичко, секциите и самата Кон 
ференция за обществена дей 
ност на жената, все още не

М. А.
също дава възможност

ДИМИТРОВГРАД вПреди

Привети до Шестия конгрес 

иа СС на Сърбия
за делегати и делегации — 
не са избрани достатъчно 
жени, съответно структура 
на населението, а и в 
самоуправителните органи о- 
ще не са застъпени в необ 
ходимия брой.

Причини за това. сигурно, 
има. Те са преди всичко във 
все още неправилното схва-

Социалистическият 
в Бабушница занапред

Затуй 
съюз
още по-последователно ще се 
бори за по-пълно включване 
на жената в обществено-поли

са намерили свое истинско 
съдържание ка работа.

Засега всичко се свежда до 
организиране на тържества 
по случай празника на жена 
та — Осми март и по-ната
тък активността отново заглъ 
хва.

лостно и доминиращо влия 
ние на работническата класа 
з нашата страна.

Шестият конгрес на Съюза 
на Сърбия.

тическия живот.
на синдикатите 
състоял се в течение на ми
налата седмица, получи ши
рок отклик и подкрепа

М. А.
А. Д.

в

ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЩО МЕСТНО САМООБЛАГАНЕобщина.Димитровградска 
Общинският синдикален съвет 
изпрати телеграма до деле
гатите на Конгреса, в ПРЕДВИЖДА СЕ МЕНЗИВНЙ КОМУНАЛНС-БИТОВО страитьпбтвоКОЯ
ТО се казва:

„Общинският 
съвет в Димитровград, 
то на 3700 работника, желае 
на участниците в Конгреса ка 
Съюза на синдикатите 
Сърбия успешна и плодотвор 
на работа.

на дължина от 14,5 км. Пред
вижда се и строителство на 
мост в Драинци, телефонната 
връзка ще стигне до Кли
сура и пр.

В плана с внесено построя
ването на градско пазарище, 
поправката на редица коопе
ративни и младежки домове 
и прочие.

От казаното красноречиво 
личи, че за предстоящите 
пет гоДшш в районите на 
Клисура и Божица. както и 
на територията на цялата об 
щина, ще се провежда интен 
зивно комунално-битово стро 
ителство.

След референдумското „да”, 
което най-вероятно населени
ето от общината ще произне 
се към края- на този месец. 
Съветът на местните общно 
съти при Общинската скуп
щина ще утвърди конкретни 
тс програми за изграждането 
на обектите през всяка нас
тояща година. Следва да 
допълним, чс средствата 
местното самооблагане ще 
бъдат осрочвани при банките, 
като по тоя начин бъдат уве 
личавани. А това от своя стрп 
на ще даде възможност за 

по-.обемисто

доходи, пенсионерите с мал
ки месечни доходи и ползва
щите, социални помощи.

Още в периода на разисква
ния ио проектопрограмата, 
на гражданите е предоставен 
списък на обектите, конто 
ще се строят със средствата 
иа местното самооблагане. 
Както личи, ще се строят_ко- 
муиални, съобщителни, обра
зователни. културни, социал
ни, здравословни и други 
обекти иа обществения стан- 
дард. Между тях важно мя
сто заемат пътищата на дъл
жина от над 260 км — асфал
тиране, реконструкция, насип 
нане, разширяване и прокар
ване. Предвижда се поправ
ката на махленските и меж- 
дусслскитс пътища в Драин
ци, Стрсзимировци и Грозна 
товци. Същевременно, ще се 
построяват и модернизират и 
улиците в града

синдикален 
в имс- КОМУНАЛНО БИТО★В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ЗА ___ „

ВИ ОБЕКТИ ДО 1983 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ ИЗРАЗХОД 
ВАНИ ОБЩО НАД 131 МИЛИОНА ДИНАРА

11 а
инна гордост сс посочват 

досегашните постижения 
местните общности в разре
шаването на редица комунал
но-битови проблеми именно 
със средствата на местното са 
мооблагапс.

Със средствата на общо ме 
самооблагане за цяла- пастно

та територия на Сурдулишка 
община, заедно със средства 
та от облаганията върху оста 
тък-дохода на трудовите ор 
ганизации и 
ната общност по комунална 
дейност — в общ размер от 
31 074 хиляди динара — до 
1983 година ще сс построят 
редица обекти от комунално- 
битово значение за населе
нието иа общината.

Трудещите се хора в Дими
тровград обещават, че реше
нията, които се приемат на 
Шестия конгрес, ще претвор 
яват самоуправитслдела".

Както сс предвижда според 
общотона Об- 

съвет
Освен телеграмата 

синдикален
Проектопрограмата, 
самооблагане ще се въведе 
за период 1978—1983 година, 
т.с. за предстоящите

Размерът на самообла-

щинския
телеграми изпратиха и някои 

— кон- пет готрудови организации 
фекция „Свобода", ООСТ „Ди 
митровград", кожообработва- 
телното предприятие 
ство" и др. В „Свобода" теле 
грама с изпратена от името 
на всички трудещи сс в ор-

дини.
гансто възлиза — 2 на 
върху личните доходи на за 
стите в стопанството и несто
панските дейности, 2 на сто 
върху доходите на пенсионе
рите и върху доходите 
лицата,

сто
местнитеПонастоящем в 

общности (наред с подготов
ките по провеждане на пред
стоящите избори) широко сс 
обсъждат проектопрограмата 
за въвеждане на общо мсст 
но самооблагане на 
плето за цялата 
на общината.
по проектопредложението не 
двосмислсно потърждават, чс 
гражданите с високо чувство 
иа отговорност дават „зеле- 
на улица" на общото самооб 

При това със зако-

„Ират-

Сурдули-иа
ца.изпълняващи само

стоятелни занаятчийски и дру 
ги видове дейности и 5 иа 
сто върху кадастралните при- 

сслскостопаиските

ганизацията. населе наНе по-малко значение ще 
има строителство, рсконструк 
цията н подменянето на еле
ктрическата мрежа. Предвиж
да се пълна електрификация 
иа целия граничен район. 
Ще се построят също така 
нови водопроводи на дължи 
на от 37,5 км и канализация

територия 
Разискваниятаговори 

на тру-
Всичко 

готовността 
дещия се човек в Димитров
градска община да сс 
за претворяване на решения 
та в дела, за 
иа сдружения труд и за ця-

това
ходи на 
производители.за

Следва да сс напомни, чс 
да сс самооблагат дохо

бори по-ускорсио и 
строителство.ияма

дите ма заетите, които 
получават гарантирани лични

ще Ст. Н.афирмацията
лаганс.

СТРАНИЦА 5
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАДОТ СЕСИЯТА НАОЩЕ ЕДНА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
В ДИМИТРОВГРАД ОБСЪЖДАНЕ ДА РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪЗ 

ОСНОВА ДА ПРЕЦЕНДА-ДОВ И 

ПОМДТЕЛЕН МЕТОД
Учредна скупщината 

на общността по 

настанявам
осъществените резултати са 
оценени като твърде добри, 
може да се констатира, че 
стопанските движения и на 
татт^с имат 
тенденция и цялостно наблю 
давано за деветте месеца на 
годината са осъществени сра 
внителио добри резултати. 
Но ако се има предвид, че за

анализ на Службата за обще 
ствено счетоводство резулта 
тите в стопанството ще се об 
съдят

Последна сесия на Общин 
скупщина в Димитров 

град ще остане забележела 
по един нов и положителен 
метод в работата, делегати 

се запознаха ,с ииформа 
които 

стопанството

кои неща в него заслужават 
спимание и затова ги изтък
ваме. Между другото в спо- 

нас- разумението е подчертано, че 
Скупщината на общността 
ще води грижа за провежда
не на политиката и планира
нето в областта по настанява 
не; ще осигурява работника 

отбор от седем по време на временна неза
етост; ще се старае за оспо- 
собяване и преквалифицира
не на работниците; ще ин
формира във връзка с въз
можностите по настаняване; 
професионалната ориентация, 
както и за други въпроси чъ» 
връзка с общите нужди и ин 
тереси в областта на настан
яването.

С други думи основна гри
жа на Скупщината е да води 

Каз- сметка досегашните неправил 
ности в тази област, да се не

НЕОТДАВНА в Димитров
град се състоя учредително 
заседание на Скупщината на 
основната общност по 
таняване. За председател на 
Скупщината, наброяваща 25 
души, бе избран Милутин Ге 
лев, работник в ООСТ „Дими 
тровград". Бе избран и Из
пълнителен 
членове, а за председател на 
същия бе избран Славча Стан 
ков, работник в органа на уп 
равлението при ОС в Дими
тровград.

Макар, че от момента на 
делегирането на членовете на 
Скупщината, до момента на 
учредяването й. изминаха ня
колко месеца най-важното се
га е, да забравим досегашни 
те слабости и нещата поста
вим на здрави основи, 
вайки това имаме предвид, 
че тази Общност трябва да 
има голяма роля в предстоя
щия период, когато става ду
ма за настаняването и поли
тиката в тази област.

Отдавна вече е готово и 
проектосамоуправителного спо 
разумение за основаване на 
тази общност. Въпреки, че 
то ще претърпи определени 
изменения и допълнения ад

ската
много по-късно.

положителна
основа на преценкитеВъз

стопанството в общината, за 
деветте месеца на текущата 
година, е осъществило съвку 
пен доход над 454 милиона 

Това с за 20 на сто

те
цията за резултатите, 
с осъществило 
за деветте месеца на текущ3 
та година. Разликата е в ю 
ва, че тези 
официални,
обществено счетоводство, 
информацита е 
въз основа 
шестте месеца на годината, 
както и въз основа на пре
ценка.

плануваното не е осъщсстве 
но и ако резултатите наблю 
даваме чрез призмата на ра 
звойните

динара, 
повече
щия период 
година,

резултати не са 
от Службата за в .сравнение със съ- 

на миналатано амбиции в средноно ако сс има пред 
покачването на цените 

увеличение е шест
изготвена период, тогава не 

да бъдем доволни.
резул.

срочния 
можем

Естествено че тези
видна данните след
реалното 
на сто.

Останалите показатели не 
са обаче много добри. Про 
изводителиостта на труда бе 

ръст от само 1 на сто.

тати не са напълно реални 
и сигурно в анализа на Слу 
жбата за обществено ечвто. 
водство те ще бъдат други, 
но все пак ... приблизително 

Но наблюдаването по

Безспорно с, че резултати 
няма да са такива какви 

то са в> информацията, с коя 
то се запознаха делегатите. 
Но положителното е в това, 
както изтъкна в уводното из 

Игнят Панов, за- 
план и анализ при

лежи
а икономичността за деьсгтс 
месеца на' текущата година, 
в сравнение със същия пери 
од на миналата година, е 
дори и намалена за 1 на сго.

Печалбата е увеличена за 
5 на сто, а със същия про
цент са Увеличени и бруто 
личните доходи

те
същи.
този начин открива възмо 
жности много по-рано, откол 
кото да се чакат офиц 
ни данни, да се 
някои работи м предприемат 
съответни мерки.

А тези мерки са собствени 
те резултати да обсъди вся 
ка организация поотделно, 
да се види кои са причини 
те за неосъществяване на 
плановете. Да се обсъди как 
се ползват производствените 
капацитети, работното вре
ме, по кой начин е орга 
низирана работата, как се 
провеждат плановете за ико 
номии и т.н.

Затова тази информация 
има голямо значение. Тя 
дава възможности на време^ 
да се предприемат не обходи

иал 
забележат

повтарят, непоследователност
та и нещата да се сложат на 
здрави основи.

Ако в тази насока постигне 
положителни резултати и ако 
води здрава политика ь об
ластта на настаняване Скуп
щината ще изиграе голяма 
роля, с многостранни и поло 
жителии последици.

ложение
веждащ
органа на управлението, как 
то и останалите участници в 
разискванията, че с това се 
създава
по-рано да се забележат ад-

ьъзможност много Макар, че увеличението на 
доходи е минимално 

отделени повече 
позволеното, за

личните 
за тях 
средства 
сметка на фондовете

кои слабости в стопанисване гто и да се предприемат спеш 
ни мерки. Ако се пък чакаА. Д.

Когато сфава дума за осъще 
ствяване на плана данните 
говорят, че той не е осъ 
ществен Цялостно. Заплану 
вания преход е осъществен 
само с 93 на сто, доходът е 
92, печалбата със 78 на сто 
и т.н.

Ако се цма предвид, че осъ 
ществените резултати се сра 
вняват с 1977 година, когато

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД В НИШКИ РЕГИОН

ТРЯБВА ОЩЕ ДОСТА ДА 

СЕ НАПРАВИ мите мерки за подобрение на 
положението.

А. Д.
Активността по прилагане на Закона за сдружения труд в центъра на об 

ществено-политическата дейност в региона. — Проявени някои слабости, 
ред Съюза на комунистите и Съюза на синдикатите се намират крупни задачи

Спо
ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА \

низациите на СК, синдикати 
те и останалите устройства, 
за да се съгласуват тези ак
тове със Закона за сдруже
ния труд до 10 декември. Са 
мото действие на поднасяне 
на актове за вписването в 
съдбен регистър, се изтъкна 
в разискванията, не е формал 
на работа. От друга страна, 
едно число основни и други 
организации на сдружения 
труд, поради късия срок, мо
гат да се озоват в положе
ние да не приемат иеобходи 
мите актове или да ги прие 
мат без предварителния са- 
моуправителен ход, а това би 
създало крупни проблеми в 
тези организации. Затуй и 
целият подход трябпа да се 
води организирано и навре. -

Оценявайки досегашните 
резултати в прилагането на 
Закона за сдружения труд в 
15 общини на Нишки регион, 
членовете на Секретариата 
на Междуобщинската конфе
ренция на СКС в Ниш на 
неотдавнашното разискване 
изтъкна, че активността по 
приложение на Закона за 
сдружения труд е била в цен 
търа нд съвкупната общес
твено-политическа акция в 
региона и че най-непосред- 
ствено е била във функцията 
за изнамиране на практиче
ски решения за самоуправи- 
телното устройство и сдружа 
ване на организации и общ
ности. .

Положителна стопанска 

равносметка
те самоуправителни актове 
за разпреление на дохо
да и личните доходи не се 
прилагат. Тези актове служат 
само като доказателство пред 
съда, а старата практика и 
занапред продължава.

Значителен брой самоупра
вителни споразумения, прие 
ти с цел да се свържат про 
изводствените и оборотните 
организации, съществено не 
измениха отношенията във 
всекидневната практика, по
ради което и занапред аладе 
ят купо-продажни отноше
ния. Също доста бавно се 
развиват новите обществено- 
икономически отношения ме
жду работниците от материал 
ното производство и работ
ниците в обществените дей
ности върху принципите на 
свободната размяна на тру-

4

Непогасен дефицит от 210 хиляди динара има само 
ООСТ „ИЗГРАДИЛ"

ВЪЗ ОСНОВА на деветме
сечните баланси, основните и 
трудови организации от обла 
стга на стопанска дейност 
Босилеградска община са 
стигнали сравнително по-доб
ри делови резултати в сравне 
ние с първите шест 
от годината.

Данните посочват, че б мо
мента само една стопанска ор 
ганизация има дефицит. Ста
ва въпрос за основната орга 
низация за строителна дей
ност „Изградня", която е из
казала дефицит от 210 
яди динара.

ла. във фондовете да внесе 
4оо хиляди динара. Също по 
ложителни резултати • отчита 
и основната организация за 
комунално-битова дейност 

„Услуга", която през първото 
полугодине имаше непогасен 
дефицит и заплатени лични 
доходи без покритие.

Деветмесечните делови ре
зултати тези дни твърде об
стойно ще бъдат анализира
ни от трудовите колективи в 
основните и трудови органи
зации в Босилеград.

в
по

Досегашната активност 
развива главно по 
на самоуправителни 
за уреждане на отношенията 
в основните организации 
сдружения труд, а особено в 
дяла за разпределението 
дохода и личните доходи. Та 
зи досегашна, главно норма
тивна активност, има и опре 
делени слабости и недостатъ- 

сочат

се месеца
въпроси

актове ме.
Безспорно трябва да се 

посочи какво са забелязали, 
в Окръжния стопански съд, 
разглеждайки заявленията на 
ООСТ за вписание в съдбен 
регистър- Именно, констати
рано е, че не са регулирани 
всички въпроси, които актове 
те трябва да съдържат, след 
това утвърждаване на основ
на и допълнителна дейност 
често се регулира противопо
ложно на Закона, утвърждава 
нето на фирмите е непълно 
и друго. Всичко това трябва 
да се има предвид в органи
зациите на сдружения труд 
при съгласуването на своите 
актове със Закона за сдруже 
ния труд, за да не се озоват 
в доста незавидно положе
ние.

на да.
Според сведения, с които 

разполага Окръжния стопан
ски съд в Ниш, само 19 на 
сто от основните и други ор 
ганизации 
труд съгласува необходимите 
актове със Закона за сдру
жения труд и изпълни всич
ки условия за записване 
новия съдебен регистър. То
ва сведение 
доста, че съгласуването на са 
моуправителните актове 
Закона доста закъснява. По- 

приего

на

хил- в. В.сдруженияна
Всички останали 

и трудоци организации имат 
положителни баланси, 
това най-важното 
доста успешно 
онези

основници, на които отделно 
членовете на 
на Междуобщинската конфе
ренция на СКС в Ниш.

Преди всичко в едно число 
основни и други организации 
на сдружения труд подготов
ката за приемането и съгла
суването на нормативните ак 
тове със Закона за сдружения

Секретариата При 
е, че са 

действували 
които 
непога 

става

в

предупреждава организации, 
на полугодието имаха 
сен дефицит, в случая 
въпрос за Автотранспортно
то предприятие, което имаше 
непогасен дефицит от 
хиляди динара и двойно 
че от тази сума изплатени 
чни доходи без 
Сега

със

ради това, както е 
заключение в разискванията 
на заседанието на Секретариа 
та на Междуобщинската кон 
ференция на СКС в Ниш,., не
обходима е инициатива и ин
тензивна активност на орга-

100труд е ставало в тесен кръг 
обществено-политически 

организации, стопански 
ководители, комисии и раба* 
ни групи. След това приети-

повена лиръ- покритие.
има 

и е успя
тази организация 

положителен балансС. Кръсгич
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Продължиха работата ма 

пътя Суково-Звоици
ПРЕД ИЗБОРИТЕ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ДЕЙСТВЕН! КЛЕТВИ НА 

САИОУВАВНТЕЛНИЯ ОРГАНИЗЪМ* “аг расето - < К«. * Нов мост на
река Ерма. ★ РаОогите започнаха със закъснение

През втората половина на 
октомври започнаха работите 

Суково — Звонци, 
продължи

раната част на пътя ще бъ 
де Ю километра (от автопъ 
тя до с. Власи). На тази част 
на пътя ще се изгради и нов 
мост на река Ерма.

С оглед, 
работи 
закъснение 
приключване на предвидени
те до 1 юни работи изграж 
дането на пътя да продължи- 
веднага. С това се създават и 
възможности за осъщесюЯва- 
не на предвидената програма
— изгражданите на региопал 
пия път Суково — Звонци
— Бабушница.

на пътя 
относно работите ★ Местните общности се потвърдиха като място за най-широка изява и съгла

суване на интересите на гражданитеха по програмата,
Държина до село Власи (до 
тунела), в дължина от 4 кило 
метра.

Средства за работите 
нос от 20 милиона 
обезпечила 
моуправителна

от село
Тези дни приключва дей 

ността по провеждане на съ
брания на гражданите в ме 
стаите общности и подруж 
ниците. Избирателите се за 
познаха със задачите в из
борите за делегати в скуп 
щините на местните общно
сти. Едновременно разгледаха 
и отчетите за дсйнността на 
местните общности в период 
от 1974 до 1978 година. Об
съдиха и проектопрограмата 
за въвеждане на общо местно 
самооблагане за цялата тери 
тория на Сурдулишка общи 
на. А също така се изказаха 
и по въпросите, които трябва 
да влязат в предстоящата про 
грама на местните общно
сти за решаване в следсашия 
четиригодишен период. На
края, бяха дадени и пред 
ложения във всички обще
ствено-политически организа
ции, общности и трудови ор 
ганизации за възможните кан 
дидати за делегати в скупщи 
ните на местните общности. 
С една дума, завършени е 
голяма подготвителна работа.

Периодът от 6 до 22 но

че тазгодишните 
започнаха с голямо 

очаква се след

ември ще бъде избирателен 
период за делегати в скуп 
щините на МО. Насрочени 
са събрания на гражданите 
и във всички обществено- 
политически, трудови органи 
зации и общности. Същевре 
менно се разглеждат предло 
жението на плана за разви 
тието на местните общности 
и плана по въвеждане на об 
що самооблагане за терито 
рията на цялата община.

Досегашната дейност в ме 
стаите общности потвърди, 
че те са станали действени 
клетки в самоуправителния 
организъм в най-правия сми 
съл на думата. Тук са реше 
ни жизнените, ежедневни 
проблеми не само на даде 
на местна общност, село, 
махала, но и на отделния 
индивид-гражданин.;

В разискванията пролича, 
че не винаги по даден въпрос 
мненията са били същи. Не 

повече: имало е прито 
воположни становища изхож 
дащи често от различни ин 
тереси на определен кръг хо 
ра или цяло село. Но като

за широка изява на 
местните об- 

едновременно са и 
на съгласуване на ин 

поради 
от по- 

общ

място
интересите 
щности 
място
тересите. Именно, 
това богат е активът 
стижения в местните 
ности: тук са няколко сто
тни километра асфалтирани 

на десетки килоМе

па из
динара е 

Регионалната са 
общносг за 

а работите 
от Предприя

пътища в Ниш, 
се провеждат 
тието за пътища от Ниш.

трасе тряб
ва да бъде асфалтеране до 1 
юни идващата година.

пътища, 
три прокарени далекопрово
ди, разпъната мрежа с ни
ско напрежение, положени 

тръби, попра

Предвиденото

с ко
дължината на асфалтието Станул Нацков водопроводни 

вени училищни сгради, кул 
турни и кооперативни домо
ве, простроени мостове и дру 

обекти.

ГОРНА ЛИСИ НА

Строи се иов Мост ги
общност, кактоМестната 

потвърдиха изказванията, ста 
на и най-действения облик 

отбрана ина всенародната 
обществена самозащита, осо 
бено в районите край гРа 
ницата. Гражданите тук проя 
виха високо , съзнание в за
щитата на социалистическите 
придобивки на самоуправител 

ни социализъм и са на 
страж ежедневно и

Строителното п редприятие 
„Изградил” от Босилеград за 
почна изграждането на новия 
железобетонен мост г 
на село Горна Лисина. 
стът ще има дължина 12 ме 
тра, а широчина 5 метра. За 
изграждането на моста ще бъ 
де използуван 
стария мост

който бе потопен от води 
те на Лисинското езеро.

Изграждането на моста се 
очаква с нетърпение от жи 
телите на селото. Това ще 
подобри движението в Г. Ли 
сина.

в центъра 
Мо-

що
пия 
верен 
ежеминутно.материала от 

при „Две реки”. А. Антимов Ст. Н.

БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

ВМЕСТИНА ХРАНОСМИЛА
ТЕЛНАТА СИСТЕМА Електрификацията на 

цяла Клисура-задача 

номер едно]
•л

система саБолестите на храносмилателната 
най-разпространени при животните. Може да се пре

храни поради неправилно 
поразяване на храната 

на отровни и

дизвикат от развалени 
съхраняване или приготвяне, 
плесенни гъбички, наличност в нея 
вредно действуващи растения, замърсяване на храна- 

средства за растителна защита и изкуствени 
попадане в нея на чужди предмети — гво-

вид
та със

КЛИСУРСКИ РАЙОН ЩЕ БЪДАТ ИЗРАЗХОДВАНИ 5,9 МИЛИОНАторове,
здеи пясък и др., рязко преминаване от един 
храна към друг, при което храносмилателната си
стема не може бързо да се приспособи (например при 

хранене с груб фураж, ела- 
фураж), даване на 

ферментиращ фураж.

ЗА ЦЕЛИЯ 
ДИНАРА

нито един досега не е изпъл
нен. Населението от тази ма
хала е обезпечило 50 на сто 
от сумата, на ОС не можа да 
обезпечи останалата сума. То 
ва е причината, че електри
фикацията на тази 
се отлага години наред — до 
бави М. Маринков.

Следва да добавим обаче, 
че тази важна акция на мест 
ната общност не е прекъсва 
ла нито момент. Построени 
са четири трафопосгта — в 
Клисура, Кебапова. Бохчаго- 
ва и Стрезимировци. Догоди 
на трябва да се построят още 
два — в Грубиина махала, ко 
ето ще допринесе за успеш
ното приключване на акция-

чрез средствата на местното 
самооблагане събира 500 хил 
яди динара, което представля 
ва 50 на сто от стойността на 
електрификацията на тази ма 
хала. Останалите 50 на сто е 
трябвало да обезпечи Общин 
ската скупщина, но и до днес 
това задължение тя не е из
пълнила. Бсспорно, това зле 
се е отразило върху общия 
ход на акцията по слектрифи 
кация.

Както личи обаче от об
щия план по електрифика
ция на пяла Сурдулишка об 
щииа целият Клисурски ра
йон трябва да бъде елект
рифициран до края па ид
ната 1979 година. Именно, 
вече са подменени дървените та. 
стълбове на далекопровода от 
„Шесто'’ до
на дължина от около 18 км.
До края на годината слектри 
чсски ток трябва да получат 
Заина, Кебапова, Дойчинова 
и Грубина махали. Заплану
вана е и електрификацията 
на Смудиина и Гранджина 
махали, но поради липса на 
бетонни стълбове, работите 
по електрификацията най-ве
роятно ще се отсрочат за 
пролетта на идната година.

ЕДНА от най-важните ак
ции на местната общност в 
Клисура, която е подета нре 
ди няколко години, както ни 
осведоми досегашният предсе
дател на местната общност 
Митко Маринков, е акцията 
по електрификация на цяла 
Клисура.

— Всъщност Клисура—Дср 
вен бе електрифицирана още 
през 1904 година, но слсктри 
ческите стълбове бяха дърве 
ни, така чс за късо време до 
траяха и през 1976 година се 
наложи да предприемем мер
ки. Изградихме нов трафо- 
пост, електропровод, подме
нихме стълбовете и въведох
ме неоново улично осветле
ние.

преминаване от оборно
сено към хранене със зелен 

количество лесно
ма и
ГОЛЯМО

П°еНе Причина^за 'Хляваие „а храносмилателните
може да бъде и отглеждането махалаоргани

вт.в влажни и студени или в тесни 
и топли помещения с лоша вентилация, продължи- 

им държан! в оборите без движение на иист 
възпух както и неправилното им използуване 
лутането на висока продукция. Болестите може да 
се предизвикат също от различни вътрешни пара- 

Р(глисти) а при младите животни от условно на- 
(глистиъ а у м които „опадат в организма

и пр.

телно за по-

зити

и-
ВИ. НА ЛИГАВИЦАТА НАСТОМАТИТ (ВЪЗПАЛЕНИЕ

Стоматитът се дължи на много причини, но най- 
ш нараняването иа лигавицата на устата от 
и остри предмети — груб фураж (осил), от 

изтриващи се остри или по-дълги зъби.
обилно отделяне на слюнка. «т,‘ча,‘с 

затруднено дишане, болезисност в об- 
щ,рлото ..атрупване снопчета осил по ези- 

„ „ъпчици в устата^ ^ се

заболя-

често
Според общия план на еле 

ктрификацията на цялата те 
ритория на Сурдулишка об
щина — вече през идната го 
дина целия Клисурски район 
трябва да бъде слектрифици 
ран, за което ще сс изразход 
ват 5,9 милиона динара. Па 
Клисурския район в това от
ношение е дадено 
ство, така чс акцията, прове
ждана от местната общност 
само ще трябва да се ускори 
и успешно приведе към края

ТВЪРДИ 
неправилно 
Признаците са 
на устните, 
ластта на

СтрезимировциТова обаче „захваща” само 
20 на сто от територията на 
местната общност, тъй като 
освен Клисура—Дсрвси 
трически ток имат още и 
дебели дсл и Пейка. _ А без 
махалите Савииа, Гаджина, 
осветление са още 31 маха
ли, или почти 80 на сто от 
територията на местната об
щност — заяви Маринков.

елек

ка, рани
ПР%=иТкоГоДИса предизвикали

Най-напред се проверява състоянието на ус 
Най на р д ^ и3ваЖдат, острите зъби се

зъби, които се забиват в ли- 
се отрязват. На животните сс 

устата се промива със ела- 
сода или друго леко де-

странят
ването.
тната кухина, осилите 
изпиляват, а дългите 
гавицата на устата,

и течна храна,

предим-
\

дава мека
бо солена вода, разтвор от
зинфикационио средство. „«раняване от даж

вата и^гфубите*1»! недоброкачеезъвни^хранш, ФуРД*ъ^'

хо димете* от °време дГГправят прегледи иа зъби- 
те.^като острите и дълги зъбц се изпиляват.

Ето защо акцията по еле
ктрификация и занапред 
местната общност в Клисура 
си е нала задача номер едно. 
Следва да се изтъкне, че иай- 

Смудии- 
година

за
— С основание 

гражданите от Смудиина ма 
хала, тъй като вече с Елек- 
тродистрибуция в 
сс сключват три договора и

негодуват

си.
Лесковацголямата махала — 

на още фред 1975
Ст. Н.
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/с )света * изкуствокултуюа*
ОБЗОР

звонци
ПОВОД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА"ПО

Защо е поруменял „Руй“? Не манифевтационен, 

а делова характер'— Културно-художественото дружество „Руй" в село Звонци, създадено още 
проявява почти никаква дейност. — Средствапрез 1972 година напоследък не 

има, но липсва желание да се работи.
ти ие се посочва. А и шест 
но е, че читателски навик 
се създава изключително труд 

Закостенелото схващане, 
кии

Традиционната акция /Ме
сец на книгата’', която еже
годно

Не мина и този път без 
пререкания защо и по какъв 
повод е свикано събрание иа 
най-отговорни представители, 
така да се каже от всички 
структури, в звонскид край, 
на което да се разисква за 
самодейността, вместо да 
се постави въпрос: защо тол
кова време се е чакало на 
инициатива извън Звонци? От 
изнесените от председателя 
на дружеството Лспосв дан
ни, личеше че през изтекла 
та година е имало над 15 
представления и т.н. И то 
по време на размах на само
дейността в Бабушнишка об 
щина, когато дружеството 
„Младост” и някои други са 
модейни групи по селата до 
живяват пълен разцвет.

Финансови средства (над 
60 хиляди динара имат на 
книжка) дружеството има. 
Има и кадри. Само засега 
желание на сътръдничество 
и за работа.

със самодсйност-КОГАТО след четиричасо- 
вото разискване, станало тези 
дни в Звонци във връзка с 
дейността на самодейното 
дружество „Руй" човек си на
прави. равносметка какво е 
чул — наистина не може да 
си отговори на много въпро

ци именно 
та, далече надминала общии 
ски граници, 
миг изнасяха, 
днес липсват помещения за 
каквато и да било дейност.

А забравя се, че л то
гава не е имало помещения.

Други изнасяха съмнения 
във връзка с финансовата ра 
бота на дружеството, като из 
насяха обвинения по адрес 
на ръководството, че е ири- 
грабило „властта" в него... 
Малко чудно и смешно - проз 
вучаха думите на касиера на 
дружество, който без сте
снение заяви: „че който ис
ка да види сметките, да се 
отнесе към него'’ и той ще 
му даде търсените данни...

се провежда от 15 ок 
до 15 ноември, оби 

кой
но.томври

кновено с период, през
равнища и

че времето за четене на 
ги е ученическия 
стна степен

като в същия 
че в Звонци н до изве 

студенския пери 
се проявява в пълната си 

За д4 се пре 
бариера кнлга-

то на различни 
но-обстойно се говори за кии 

нейното мясго в живо 
та на хората, в обществото 

Стана обаче и гради 
(нслежелателна) за „Ме 

на книгата" да говорим

одгата и отрицателност. 
одолее тази 
та да проникна в основните 

на сдружения
и под. 
цияси.

организациисеца
като за „манифестация". Съв 

малко тя с конкретна ак 
с делови характер.

бегъл поглед иъР 
ху плановете по плана за 
акциите през „Месеца на кии 
гата", красноречиво 
ждава това. Години наред 
тези срещи се провалят. При 

или „изтъкнатите
тоя месец са

Като първо, не остана ясно. 
и . след толкова разисквания 
и пререкания между някоглш 
ните членове и сегашните (ако 
те изобщо и съществува), за 
щото се изнесе, че освен 
управа от неколицина души 
— дружеството съществува 
само на хартия.

и да станс жизнена нетруд
обходимост на трудещите се, 
трябва, целегодишна насоче
на дейност, в която да^ бъ
дат включени много дейстау 
ващи фактори: от обществе
но-политическите 
ции (профсъюзи, младежта и 
пр.) до
общност на йцтересиге 
културна дейност. Програми 
за това до днес няма.

Нещо повече: инициатива
та, която раздзижи Предсе- 

Цептралния

ссм
ЦиЯ

Един

организа-потвър

самоу правите лната
почината е, 

писатели" през 
твърде заети и не могат да 
откликнат на молбата да 
дойдат в по-отдалечените об 

каквито са нашите, 
поканата е стигна 

закъснение. А

Конструктивните разисква
ния на директора на Народ
ния университет в Бабушни- 
ца Томислав Андреевич, за
веждащия дейността на дру
жествата и сдруженията при 
ОК на ССРН Властимир Ни- 
колич и на председателя на 
ОК на ССРН Новица Станко- 
вич до известна степен си 
останаха „глас в пустиня" 
пред наплива на личните еж 
би между отделни отговорни 
хора в Звонци.

Възниква въпрос: защо те
зи данни, щом са почнали да 
се носят слухове за финансо 
ви нарушения, не са изнесе
ни на редовно събрание на 
дружеството?

дателството на 
комитет на СКС за обогатява 
не на книжните фондове и 
откриване на библиотеки в
организациите па сдружения 
ТРУД не намери пълен отклик 
сред компетентните по тоя

щини, 
или пък 
ла с голямо 
щом измине „Месеца на 
книгата" тази задача се за
бравя. Сякаш само в течение 
на тоя месец трябва да се 
организират подобни срещи.

Втора манифестация са 
изложбите на книгите. Зап

А без това условие —нищо 
не става...

Има много истина в думи 
те на един дискутант, 
каза: „аз съм поканен 
дойда на това събрание, 
заявявам, че не ми е тук мя 
стото. Тук е мястото на прос 
ветните дейци, те са носите 
ли на просвещение и култур
но издигане".

които
да

Остава само надеждата, че 
най-сетне ще се смогнат си
ли за преодоляване 
жението, за което наистина е 
крайно време. Нещо подобно 
беше и обещано на края на 
съвещанието, . вместо заключе 
ние.

въпрос.
Ето защо, когато вече из 

тича „Месеца на книгата*', 
струва ни се, че далеч по- 
целесъобразно ще бъде ако 
направим една действителна 
равносметка: какво е наира- 
вено през тоя месец книгата 
да стане достояние на тру
довия човек. Разбира се, без 
излишни ескалация на патен 
тичност, но с реални факти.

Защото „месецът па книга
та" е замислена каго кон
кретна акция за конкретни 

да постижения, а не манифеста 
ция за външен блясък.

но

на поло
лануват се, но също поради 
ред причини не могат да се 
устроят. Привързаността и 
липсата на конкретна концеп 
ция какво се преследва с ед 
на такава изложба, довеж 
да до луйшия, които не ока 
зват желаното въздействие 
да приближи читателя и кш1 
гата.

Мнозина се позоваваха на 
някогашната слава на Ззон-

Да се надяваме това ще се 
сбъдне, та занапред в Звон
ци по време на държавни и 
народни празници да остане 
„глухо". А дружеството „Руй" 
именно е създадено с такава 
задача.

Трето, години наред се го 
през „Месеца навори, че 

книгата" следва книгата
навлезе в живота на труде
щия се човек. Но как — почМ. А. Ст. Н.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

ДЕТСКИТЕ ТАЙНИ И ВЪЗРАСТНИТЕ
Въпрост не се сстои само в обстоя- 

смее да има тай
ни, тъй като това е невъзможно да се 
забрани. Става дума — да има възмож- 
**? по-малко тайни, защото една логи- 
чност сочи.- колкото повече детето има 
тайни, толкова по-малко е взаимното

възрастните и детето. И 
обратно — при наличие на по-голямо до
верие, необходимостта от тайни е по-ма
лка.

Ако не се възпитава детето получава но 
ви димензии а чувството на отчужденост 
взима

телството дали детето
по-големи размери.

Главно, всяко дете има някоя тайна. 
Вредно би било, 
то да признае 
гическото

но
ако принуждаваме дете- 

своята тайна. Педаго- 
правило за тайната е: да се 

спечели детското доверие и то само ще 
открие своята тайна. Затова трябва да 
се проявцва тактичност, а особено 
онова, коет|> представлява същността на 
тази тайна. Всяка тайна ражда непри- 

чувства, па следователно на това и 
детската тайна. .

Накрая да изтъкнем.

доверие между

към
Поставя се въпрос: кога тайните ще 

бъдат сведениЧдо най-малък брой, или 
изобщо детето не ще има тайни? Първс- 
ако между 
се установи взаимно уважение и доверие 
Второ: ако възпитателят добре 
характерните особености на

ятни
възпитателя и възпитанника

че „откривай
ки своята тайна детето изразява доверие
то си към по-възрастните и създава убеж
дение и вяра в хората, че може да му 
™„я°М°™е в разрешаването на личните проблеми . Естествено,

ДИМИТРОВГРАД познава
възпитанни

ка. Трето: ако се задоволи детската 
безнателност, винагиНАД 3500 ЗРИТЕЛИ ВИДЯ .ДВУБОЯТ 

ЗА ЮЖНАТА ЛИНИЯ“
л не

присъствуваща и ак- 
Четвърто: ако децататуална.

на?аКЛЮЧеНИеТ°- 46 Само ™Уееб"РОси3таГЛ 
™ ”е е '.зло''. НО едно неприятно зве- 
но в сложните отношения 
— възпитанник. С култивиране на взаим- 

доверие, откровеност, честност, 
се съсичат условията детето да

гиката правило ^о-до^ре дАа се у^™
явленГ°-Де Се ™ неприятното 
значение 6 далеч с по-голяма сила и 
пазването от„к°лкото да Речем в здравео- 
свят на 'пе^ащ0т° засяга вътрешния 
имовепно14 °' нътищата които са неимоверно трудни и минават 
плекса на чувствата.

искрено
разговарят за всички неща и проблеми 
които ги вълнуват. Трябва да се знае съ
що така, (че ако възпитателят крие не
що от детето, ако не е откровен в кон- 
тактирането това е изходна основа и де
тето да бъде такова. Понеже личният 
пример е най-силното възпитателно 
ство.

възпитател
В ТЕЧЕНИЕ на миналата 

седмица в Димитровград бе 
прожектиран домашния игра
лен филм „Двубоят- за юж
ната линия", в постановка на 
Здравко Велимирович. 
филм е с тематика от Наро 
доосвободителната борба 
обработва съпротивата ка жи 
телите от Южноморавски и 
Нишки регион в периода от 
1941 ДО 1945 ГОДИНа.

Характерно за този филм 
е, че той ще остане забеле 
жен при Центъра за култура 
в Димитровград като филм, 
с най-голямо число зрители. 
В продължение на няколко 
дни филмът е прожектиран 
десет пъти, а наблюдавали 
са го над три и половина 
хиляди души, от което над 
хиляда ученици.

но вкорен 
чувствувасред

Следователно, детската тайна, 
част от интимния като

свят на малчугана и 
средство даскрие преживелиците си 
възрастните, някоя игра или забава, по
никва от страха

Този
оти

за недоверието или сра 
ма, че старите, по-възрастните. ще се
подиграят и ще се отнесат с надсмешка.

през ком-
А. Д-р Слободан Василев
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НАЛОЖНА СШ41ШЦА
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МЛАДИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН 4 РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОК НА СЪЮЗА 
МЛАДЕЖТА В БАБУШНИЦА СЛОБОДАН 'МИТИЧ

НА

Идейното
оспособяване

*

Младите имат широко поле за изяваПРЕЗ изтеклите 
в Южноморавски 
идейно-политическото

две години 
регион с 

_ оспо-
собяване и марксическото об 
разование са обхванати около 
40 хиляди младежи и девой
ки. Най-значителни облици 
на идейно-политическа рабо 
та са били: школата на само 
управителите, младежката 
литическата школа

гади участвуваха на 11 трудо 
ви акции. Десет от тях учас
твуваха на съюзни младежки 
трудови акции, а само една 
на местна трудова акция.

Тази година са формирани 
13 младежки трудови брига
ди и всичките

ТЕЗИ ДНИ започва Деве
тия конгрес на Съюза на со 
циалистическата младеж
Сърбия. ПО ТОЗИ ПОВОД 110-
беседвахме с председателя на 
Общинската конференция на 
Съюза на Социалистическата 
младеж в Бабушнцшка общи 
на Слободан Митйч как вър1 
ви подготовката за конгреса.

— Приключиха вече приго 
товленидта за конгреса в 
младежките организации са 
обсъдени конгресните матери 
али и документи, на които 
се дава пълна подкрепа. В 
най-голям брой организации 
на Съюза на младежта е при 
ето предложението за възрае 
товата граница в Съюза на 
младежта да се помести от 
27 на 29 години. В предкон
гресната дейност се почувству 
ва голям тласък към но-инген 
зивна активност на всички по 
лета, преди всичко в идейно- 
политическото издигане Реги 
школата на самоуправители 
школата на самоуправитедни
те, школата в Пирот станаха 
редовни форми .на^ идейно- 
политическо издигане, които 
общо досега завършиха с 
успех към стотина младежи 
и девойки в. общината — до- 

.бави Митич.
Като се спря ло-нататък 

върху таченето и развитието 
на традициите от Народоос-

— Нашата бригада „До
бринка Богданович" успешно 
се представи на тази акция 
— казва Митич. Петдесетте 
младежи и девойки от паша

вободителната борба Митич 
подчерта.-

— Неотдавна младежта при 
гимназията „Бук Караджич" 
в Бабушница получи високо 
признание от Съюзната ор- та община, бяха между най- 
ганизация на Съюза на бойци добрите. Бригадата „Добрин- 
те за тачене и развитие на ка Богданович", макар и най- 
свстлите традиции от Народо млада, беше четири пъти 

ударна, прояви се и на спорт 
тното и културното полета. 
Също така нашата бригада 
се сбратимй с черногорската 
бригада „13 юли от Пленля.

Трябва -да изтъкнем — про 
дължи Митич, че тази годи

в

участвуваха 
на съюзни трудови акции. Спе 
циално място 
на младежката 
Цид „Власина 78 
участвуваха 502 
разпределени в осем младеж 
ки трудови бригади. От ак
циите се

по- принадлежи 
трудова ак- 
", на която 

бригадири.

и школа
та на вестник „Борба" __ „ду
шан Петрович — Шане". ”не 
по-малко значение имат 
пионите по знание „Тито—ре- 

„Десетте 
конгреса на Партията", както 
и кадровите семинари, трибу 
ни, кръжоци, 
вещания и подобно.

шам

волюция—мир" и завърнаха общо 
голям

брой бригадири са предложе 
ни за прием в Съюза на юго 
славските комунисти.

Забележителни са резултати 
на младите от Южноморавски 
регион и в работата 
обществените
със Съюза на пионерите на 
Югославия, в

164 ударници, а
тематични съ- организирахме и местна 

трудова акция на изграждане 
то на шосето Любераджа — 
Цървена дбука, където също 
участвуваха 50 бригадири 
редовете на учащата се, ра
ботническата и селската мла-

на

В приетата Акционно-поли- 
тическа програма от Изборна 
та конференция, състояла се 
неотдавна, на идейно-полити
ческото и марксическо обра
зование се отделя специално 
внимание. Главните насоки и 
занапред ще бъдат 
ческите школи, но едновреме- 

други
които наложи еже

дневната практика на първич 
ните младежки организации.

от
на

организации.
деж.

обществената 
сигурност и самозащитата, в 
областта на култура и физи
ческата култура.

Най-важното обаче е, пот
върди Изборната конферен
ция, че младите все повече 
съзнават и надделяват схваща
нето, че младежката органи 
зация не е организация на 
избрани младежи, дейни 
различни области. Все повече 
заживява убеждението, че в 
кея има място за всеки млад 
човек, който с работата си 
желае да се афирмира. При 
това съществуват огромно чи 
сло форми на изява, така че 
почти няма област, която да 
не е „покрита" със съответна 
форма за младежка дейност.

Слободан Митич изтъкна, 
че в последно време се чув
ствува известно •. 7........
по отношение настаняването 
на работа на млади хора в 
Бабушница поради интензив
ното развитие на общината, 
но добави, че не можем на
пълно, поне засега да бъдем

облекчениеполити-

С. Митичнно ще се ползват и 
облици.

освободителната борба, 
по-назад от учащата се мла
деж в това отношение са и 
работническата 
младежта на село.

Тази година младежта. 
Бабушница се прояви и 
Съюзната трудова акция „Бел
град 78". ... •

давани от активността 
младите в останалите обще- 

в ствено-политически оргзниза 
на ции и самоуправцтеляи ор 

гани.

намладеж и
вДОБРОВОЛНИЯТ ТРУД

И в областта на добровол
ния младежки труд (организи
ране на местни, регионални, 
републикански и съюзни тру 
дови. акции) младите от Юж 
номоравски регион за изми
налия период (1976—1978) са 
постигнати добри резултати.

През 1977 година общо 596 
млади, разпределени в 11 бри

М. А.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Организационно укрепване - предпоставка за по-бегат 

и многостранен младежки животС. Микич

В ДИМИТРОВГРАД ПРЕД ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЛАДЕЖКИ 
КОНГРЕСИ

* В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ИМА ОКОЛО ПЕТ ХИЛЯДИ МЛАДИ, НО ЕДВА
НАД ТРИ ХИЛЯДИ СА ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

ЕДНА от предстоящите ак юзните 55, а в ръководствата зователен център „Йосип
ции, които раздвижи Общин на Социалистическия съюз Броз Тито” в тази акция са
ската конференция на Съюза 120 младежи и девойки. включени .15 паралелки с 470

мла- С досегашната си дейност ученици. А в акцията; са
и изключителна преданност включени още 7 основни учи

лища на територията на об 
щината, между които и ос
новните . училища в Клисура и 
Божица.

Но онова, което най-много 
издигна доверието у младиге 
— са младежките трудови ак 
ции. Само на местните трудо 
ви акции са участвували • 5700 
млади, които общо са дали 
34 200 трудочаса. Вече вто
ра година се организира М±'с 
тната акция „Сурдулица 78", 
в която тази. година участву 
ваха 51 бригадири, които да 
доха 7200 трудочаса и извър
шиха работи по уреждане на 
града на стойност от. 4100 
хиляди динара.

В заключение ще изтък-

Воеоърдна подкрепа на 

документите
на социалистическата 
деж (ССМ) в общината с с 
организирани облици на дей към делото на самоуправител 
ствуваие в младежката орга
низация да бъдат обхванати 
всички млади хора на тери
торията на общината. Защо 
то сведението, че в общината 
има около пет хиляди мла-

ния социализъм, младите се 
наложиха и в тази област —
броят на младите в самоупра- 
вителните органи и делегации 
те възлиза на 350 души.
Естествено, тук не всички въз 
можности сс ползват докрай, 

потвърждава защото младите наистина из
цяло желаят самоуправление 
защото младите наистина из- 
то пълноценно да заживее

Посочва сс, че в органи-, във всички области па обще
ствения живот. Защото имен 

арганизат , но самоуправлението им от
крива прекрасни перспективи

IX конгрес на ССМС във 
всички организации са изка
зани положителни мнения и

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на 
Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград об 
съди дейността на първични 
те младежки 
общината, в светлината 
предстоящите младежки кон
греси.

ди, а само три хиляди са чле 
новс на ССМ, 
че в тази насока трябва сери 
озно да сс действува.

дадена с всссърдна подкрепа 
на становищата в тях.

’ГСГ:.-

Оценявайки публичното об 
съжданс на документите 
Статута Председателството на 
ОК на ССМ в Димитровград 
оцени, че то е проведено ус 
пешно във всички първични 
организации в общината

организации в
па

и
зациитс на сдружения труд 
има 11 първични 
ции, в средните училища.
8, в основните училища — 7 за бъдещето, 
и в местните общности 20.
Като сс посочи обаче, че от 
общия брой па членуващите 
в ССМ

вПървичните организации 
течение на миналите няколко 
месеца разглеждаха конгрес
ните документи, както и Ста- 

ССМ на Сърбия, при 
ССМ. 
има

Въпреки че в досегашните 
акции младите участвуват 
сравнително с голямо число— 

702 са комунисти, в предконгресната 
това е красноречиво доказа- тази насока се отделя особе
тслство за наличието на сд- по внимание. В акцията „Мла

дият работник — самоуправи 
тел" участвуват 355 младежи 
и девойки от основните 
ганизации на сдружения 

■ труд. В трудовите органи- 
си зации има 620 младежи и де 

войки, които членува г в ССМ, 
докато общият им брой въз
лиза на около 640 млади.

На заседанието сс формира 
и комисия за политическа си 
стсма и социалистическо са
моуправление при Общинска 
та конференция на ССМ, ко 
ято досега не е съществувала. 
За председател на комисията 
единодушно бс изрбаи пред
седателят на ОК на ССМ Цан 
ко Костов.

тутът на 
ет на VIII конгрес на 
Най-много

дейност в нем, че инициативата органи 
зационио да се заздрави млазабележки дежката организация и всич
ки млади да бъдат обхвцнати 
в ССМ, ще допринесе за още 

ор- по-големи успехи във всички 
области на живота и дейнос
тта на младите.

староегната 
колко

във връзка със 
граница, относно до

може да се остане в 
младежта. В наи-

иа сила, която може да до
принесе младежката органи
зация да действува далеч не
организирано.

години 
редовете на 
големия брой организации 

тази граница да I Ст. Н.мненията са 
бъде от 14 до 29, а не както 
досега до 27 години. Широки

Младите в досегашната 
дейност засвидетслсгвуваха 

безпределната си привърза
ност към политиката на.СЮК 
и готовност тази политика да . Естествено, тук има възмож

ности . тази акция да получи

Председателството разгледа 
и програмата на младежката 
политическа 
назията,
СКС. Тази школа ще посеща 

35 девойки и младежи, 
започнаха на 6 но

въвимаше и школа при гим 
приета от ОК на

разисквания 
връзка с мандата на бъдс- 
щия председател на Републи- 

коиференция на

претворяват в конкретни де
ла. Оттук (и голямото довс- по-широк размах и с нея да 
рис на останалите общсстве- б^дат обхванати всички мла

ди хора п основните органи
зации на сдружения труд.

канската ват но-политичсски организации 
и доверяването на отговорни 
постове па, младите в техните 
организации. Така например 
б ръководствата на Съюза на 
комунистите има 128 
в ръководствата

ССМС. В болшинството орга- 
мненията са, че той

Лекциите 
ември, а
щсствсно-колитически дейци
от общината.

същите изнасят об-низации 
трябва да бъде в период от 
две години, Когато се касае 

- ще

С по-голям успех се прове
жда акцията „Най-добрият 

млади, ученик, паралелка, училище", 
на профсъ- Само в средношколския обракоито 

на предстоящия
за документите, 
се приемат

Христина Панайотова
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ПРО БЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАДКОМУНАЛНО БИТОВИ

[РИЖИ 31 ХИГИЕНАТАФУТБОЛ

„Асен Балкански'-,,Слобода" (Г. Вражииз)
6:3 (2:1)

замръсяват града сворност 
боклук.

Напоследък и ООСГ за ко
мунално-битова дейност „Ус
луга”, която се грижи за ко
муналната
има известни нередности 
своята дейност.

Изхождайки 
още някои други 
слабости, на съвместно прове
деното заседание бе заключе 
но да се вземат хигиенични 
мероприятия, за чисто реали
зиране най-голяма

носи съответната

съвет паИзпълнителният 
Общинската скупщина и Съ 
встът на местната общност в 
Босилеград подробно анализи 
раха състоянието и пробле
мите в комуналната хигиена 

опазването на човешката 
среда в града.

Изнесените констатации го 
ворят, че състоянието в тази 
област не задоволява по ре
дица причини, едната от ко- 

е и липсата на канализа 
ция в Босилеград.

Съществуват обаче и реди
ца субективни причини.

1

хигиена в града,От началото до края на ма 
ча футболистите 
Балкански” атакуваха проти
вниковата вра^а и 
резултат 
отразява 
на димитровградчани над го 
стите от Горна Врсжина.

в„А. Ина
спортен5 ноември. Игрище:Димитровград, 

център „Парк”. Теренът подходящ за игра. Времето 
— студено. Зрители: 200 души. Съдия — р- Стонкович 
(Пирот). Голмайстори: Д. Каменов в 11, 52 минута, 
М. . Петров в 16, 58 и 65 минута и С. Иванов — в 48 
минута за „А. Балкански'' и Д. РаКич в 20 и Г. Ми- 
ленкович в 50 и 84 минута за „Свобода”.

от тези и 
посоченивисокият

от шест нападения 
реадмият превес

итоНо и гостите имаха успеш 
атаки и затуй и те 

стигнаха три хубави гола.
Заслужава дА се подчертае, 

че М. Петров от отбора на 
„А. Балкански даде хубава иг 
ра и отбеляза три гола. 

Връщането на К. Кръстев 
терен също ое-

отговор-
об-110- НОСТНИ„А. Балкански”: М. Виданович, 6, Т. Марков 7, 

А. Пешев 7, М. Тодорови 7, 3. Марков 7, С. Иванов 
7; Н. Алексов 6, Д. Каменов' 8, Д. Ставров 6, (П. Ди 
митров), К. Кръстев 8 и М. Петров 9.

щинска инспекционна служ
ба. Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина и Съ
ветът на местната общност 
редовно ще организират ак
ции под названието „Седмица 
на чистотата’'.

Една от тях е, че в градоу 
строената част от града ня- 

домакинства все още от-кои
глеждат добитък. Също така 
мнозина граждани, 
небрежност и лична нсотго-

се наложи над сим на зеления 
ше успешно.

порадиВ изключително хубава и дително 
интересна игра отборът патичния отбор от Горна Вре 
на „А. Балкански” убс- жина с резултат от 6:3 (2:1).

В. В.
С. Манол

ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД: ШАХМАТ

Обсъдени възможно 

отите за организиране на 

здравната служба
ПЪРВА ПОБЕДА АБОНИРАЙТЕ

СЕ ЗАШК „ДИМИТРОВГРАД" —ШК „БРАНКО МИЛКОВИЧ" 
6:2 (ГАДЖИН ХАН)

«БРАТСТВО* 

ЗА 1973
Димитровград, 5 ноември 
Димитровградските шахма- 

матисти в последния 
пред свод публика спечели 
ха първите точки като се 
наложиха над отбора на „Бран 
ко Милкович" от Гаджин хан 
С 6:2.

вич загуби срещу С. Стефа 
нович, а на петата Т. Гакоз 
средцу Й. Богданович.

На последната, на шестата 
дъска димитровградчани съ
що бяха по-успешни — Л. 
Голубович победи М. Марко 
вич.

кръг

Една от тях, която е и най- 
осъществима с оглед на за 
конните възможности е ста 
ционарът в Димитровград 
да се организира като ос
новна организация на сдру 
жеиия труд, коя го би ра
ботила в състава на Общата 
болница в Пирот. Но с ог
лед специфичностите на об 
щината, като гранична тряб 
ва, да се разгледат възмож 
ностите и за други видове на 
организиране.

Организирането на здрав 
ната служба в Димитровград 
ска община бе тема, която 
на съвместно заседание обсъ
диха представителите на Сб 
щинската скупщина, обще
ствено-политическите органи
зации, Основната общност 
за здравйо осигуряване и 
ка Здравния дом в Димит 
ровград. Целта на това засе 
дание беше да се вземе ста 
новище във връзка с ор 
ганизираНето на здравната 
служба в общината, съгласно 
Проектозакона за здравеопа 
зване, който влиза в сила в 
началото на идващата годи-

ГОДИНАС тази победа Димитров 
градските шахматисти завър
шиха есенната част от състе 
занията в Нишки регион., 
може да се каже почти безу 
спешно.

На първата дъска А. Соко 
лов от Димитровград се на
ложи
Дробняк победи_ С. Кръстич, 
а В. “Адрич С. Йованович, на 
четвъртата дъска С. Хамидо

над С. Йованович М.

С. М.

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

На заседанието се обсъди 
и въпроса във връзка с лока 
цията на Детска градина. 
Както е известно, Републи 
канската общност по пряка 
детска защита е одобрила 9 
милиона динара за изгражда 
не на нова сграда за децата 
от предучилищна възраст. Из 
пълнителният съвет при Об 
щинската скупщина в Дими 
тровград прие 
обектът 
ззрмения 
дата на Дома за стари и из 
немощели лица.

ВРЕМЕТО И ЗДРАВЕТО на

Бе изтъкнато, че въз ос
нова на този Проектозакон 
стационарът в Димитровград 
не може да работи и нататък 
в състайа на Здравния дом 
(както е работил досега). До 
ри и въз основа на Закона 
за здравеопазването от 1974 
година възможността лекува 
нето да се провежда в стаци 
спари е било забранено, е 
изключение ако за това има 
специално одобрение. С ог
лед специфичностите на общи 
пата Здравния Дом в Дими 
тровград е получил такова 
одобрение, но с влизане в си 
ла на нов(ия Закон това ве
че не позволимо.

Някои напълно здрави хора, с пром
яна на времето стават неспокойни или 
потиснати. Оказва се например, че то
гава и припадъците от епилепсия зачес
тяват. И пристъпите от мигрена и главо
болие, безсънието имат връзка с про
мените на времето.

Забелязано е и увеличаване 5роя на 
автомобилните злополуки при спадане на 
барометричното налягане. Хирурзите са 
констатирали, че острият апендицит се 
среща по-често при преминаване на фрон 
тове. При камъни в пикочните пътища 
или жлъчния мехур кризите зачествяват 
при определени промени на времето.

Пренасянето на съсирек от кръв с 
кръвния ток и последвалото запушване 
на една артерия, усложненията при язва 
на стомаха или дванадесетопръстника, ня 
кои алергични реакции също зависят от 
метеорологичната обстановка.

Смята се, че в случая играят роля 
повишената влажност и колебанията па 
температурата на въздуха, които в крайна 
сметка предизвикват нарушения з меха
низмите, регулиращи температурата на 
тялото, активноста на някои ензими, про- 
пускливостта на клетки и тъкани, физи- 
ко-химическият състав на кръвта, на 
вътреставната течност. Важно е да се 
има предвид, че колкото по-внезапни, 
резки и по-значителни по размер са на
стъпилите метеорологични колебания,, 
толкова по-остро реагира и организмът. 
Нещо повече, действуващият фактор или 
група фактори оказват отклоняващо, ос
вобождаващо влияние върху различни фи
зиологични функции и върху патологич
ните процеси. В определена възраст 
(кърмачета, стари хора), при някои физи
ологични състояния, както и нарушения) 
недохраняване, прекарано тежко боледу- 

операция) сложното ■> взаимоотно- 
човешкия организмът и

промените на времето може да обуслови 
неочаквано бурни реакции у човека.

Напълно естествено е да се знае ка
кви са при нашите условия отраженията 
на метеорологичната обстановка 
здравето/ на хората. Преди всичко у нас 
се наблюдава поява или засилване на 
ставните и муксулните болки (36—48 ча 
са, преди още фронтът да е нахлул в 
страната ни). Проучванията категорично 
потвърждават, че независимо ог всички 
други фактори (нервно-психична преумо
ра, прекаляване с пушене, преяждане и 
други), в 75—86 на сто от случаите оказ
ва влияние и неблагоприятно време.

върху решение 
да се построи в ка 

район, край С1 ра

Това решение не е сполу 
чливо, с оглед че теренът 
с неподходящ и значително 
би поскъпил инвестицията 
(за около 10 па сто). Освен 
тоза на заседанието на Съве
та имаше и многобройни дру 
ги забележки във връзка 
с тази локация, дори реше
нието и не бе прието ведна
га, но на второ заседание.

Подобни констатации съществуват и 
по отношение на мозъчния „удар”. Зле 
понасят промените във времето и повече 
то хора с високо кръвно налягане.

Какво би трябвало да направим, за 
да намалим или избегнем неблагопри
ятното въздействие на промените на 
времето?

Преди всичко от особена важност е 
да се стимулира естественият биочогичен 
руитъм характерен за човека. Това ще ре 
че да ни стане навик ранното лягане и 
ранното ставане, да се спазват строго оп 
ределение часове за хранене,- да се на
мали или прекъсне пушенето, да се ог
раничи консумирането на алкохол, ка
фе, силен чай.

Общоукрепващите мерки имат огром 
но значение. Тук спадат: спането при от 
ворен прозорец, въздушните бани, под 
ходящите физически упражнения, водо 
лечението, климатичното лечение (ила 
нинско, морско) екскурзиите, разходките

Ако се налага, да се прибягва към 
медикаменти, но само след консултация 
с лекар.

Представителите на Здрав 
ния дом в Димитровград из
тъкнаха, че повече пъти са 
обсъждали въпроса и стано
вището им е, без оглед на 
възможните 
положението да 
вото бе сега.

Окончателно 
връзка 
приеме
вст. относно 
скупщина, след като се об- 
съдият най-подходящите ме- 

за лоциране на обекта. 
Засега има няколко предложе 
ния — обектът да се помести 
край сградата на някогашно 
то педагогическо училище, 
край Спортния център, в 
продължение на сегашната

решение във
трансформации. с този въпрос ще 

Изпълнителния съ- 
Общинската

остане как 
Това говори, 

че в състава на стационара 
и нататък да останетрябва 

родилния Дом, 
ва и останалите

стаа освен то- 
служби, ко

ито е имал досега.

Бе заключено окончателно 
становище да се приеме до 
пълнително 
изготви 
ал който 
всички
сформирането на стационара.

след като сеч 
конкретен магери- 

ще посочи кои са
сграда на Детската градинка 

състава на бъдещата сгра
да на гимназията и т.н.

ване.
вшение между Д-р В. к. възможности за тран

А. Д.
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КРАЙ ПЪТЯ ОТ ДИМИТРОВГРАД ДО ГРАНИЦАТА ЩЕ СЕ ПОСТРОИ

Нова бензиностанция на »Югопвтрол«
От лявата страна на авто 

пътя от югославско-българска 
та граница за Димитровград, 
на отдалеченост от 700 метра, 
започна изграждането на но 
ва бензиностанция на „Юго 
петрол" от Ниш. Бензино
станцията ще има модерен 
изглед, тип „Европа", и ще 
оказва всестранни услуги на 
минаващите туристи.

В рамките на магазините 
ще се намира и магазин за 
авточасти, автосервиз за пра 
не и поправка на коли, ко
ето досегашните бензиностан 
ции не са имали, както и 
малък гостилничарски обект.

В момента се и изграждат 
съобщителни връзки, за ко
ето ще се изразходват 2 ми
лиона и 400 хиляди динара. 
А завършеният оканчателно 
обект ще възлезе на 8 мили 
она динара. Обектът изграж 
да строителното предприя
тие „Ударник" от Ниш, а 
предвиденият срок за при
ключване на работите е 1 
май идващата година.

Да припомним, че това е 
първия обект, който се строи 
в рамките на приетата про 
грама за устройване на грани

чния пропусквателен пункт 
„Градини". Значението на 
тази бензиностанция е голя 
мо ако се има предвид, че 
то ще облекчи протокът на 
туристи. Освен това предви 
дено е изграждане на още 
една бензиностанцция от дру 
гата страна на автопътя, 
край предвидения за и?граж 
дане хотел: за което Ъодготов 
ките са( също в ход.

— С изграждането на 
бензиностанцията се осъ 
ществява част от про
грамата на граничния 
пункт „Грдини". Край 
бензиностанцията ще се 
изгради и автосервиз 
за пране и поправка на 
коли.

Станул Нацков

СЛЕД 140 ДНИ ПРЕКАРАНИ В КОСМОСА
Здравният дом в Димитровград по решение на 

Съвета от 18 септември 1978 година, обявява

Ковальонов м Иванченков 

кацнаха на земята
Съветските космонавти 

Владимир Ковальонов и Алск 
сандър Иванченков на 2 но 
ември т.г. кацнаха па земята 
след 140-дневно пребиваване 
в Космоса. Двамата космо
навти „пътуваха1' около планс 
тата в космическата станция 
„Салют 6" в условия на без

тегловно състояние. Пона
стоящем Ковальонов и Иван 
ченков се намират под ле
карски контрол, докато се 
привикнат на земените усло
вия за живот.

за даване на стипендии

1. Две стипендии за студенти — от медицински 
факултет — специалност обща медицинаНа снимката: След кацването 

на земята

УСЛОВИЯТЪЖЕН ПО МЕН
На 19 ноември т.г. в 11 ча-са на димитровградските гробища ще дадем панихида на

1ЕСША КИРИЛОВА ШЕВА Право на участие на коцкурез имат : студенти 
от четвърти и пети курс.

Предимство при избора имат кандидатите, кои
то по време на следването си са постигнали 
добър

44-годишна учителка от Димитровград
многорадост и част от нашият жи

вот. и отличен успех.На този ден се навършат 
40 дни изпълнени с безмтриа 
Полка и тъга 
печални 
стана
пето й и откакто завинаги ни 
напусна нашата непрежалима 
благородна и многообичана 
съпруга, майка дъщеря и 
снаха.

Тя ни напусна завинаги и 
ни остави да тъжим 
когато най-много се радваше 
на живота и когато 
много неизпълнени 
Със себе си тя отнесе нащат

С молбата кандидатите трябва да доставят уве
рение за взетите изпити и уверение за записания 
курс.

Нейната неизмерима любов 
и благородност никога няма 
да забравим. Единствена уте
ха ще ни бъде да поливаме 
гроба й със сълзи и да го ки 
тим с цветя.

Опечалени:
Съпруг Аспарух, дъще

ря Татяна, син Небойша- 
майка Марина, братя 
Иван и Петър, сестри 
Славка и Драга, братов 
четки, девери, етърви 
зълви, зетьове, 
и други роднини.

четиридесет 
дни, откакто пре 

завинаги да тупти сър
Срок за кандидатстване е 15 дни от деня на 

обяването на конкурса. Избирането ще стане в срок 
от 15 дни след изтичане срока за кандидатстване.

• -
Молбите се изпращат на адрес: Здравен дом в 

Димитровград, улица Христо Смирненски ]\{о 2.
тогава.

ЗДРАВЕН ДОМ — ДИМИТРОВГРАДимаше
желагшя. както

•!'\ш

»Прогрвс«—автоматичен товарен ковмически кораб
те апарати. Дозарсждансто на станцията се управява по 
ломаидната радиолиния от Земята или от екипажа на 
станцията с помощта на специален пул и мнемосхема. на
мираща се в района на централния пост на станцията.

Операция по прехвърляне на компонентите изисква 
за нея да сс подготви не само нЦ системата за дозарежда- 
нс на „Прогрес’’, но и системата за гориво на „Салют". 
Системата за подаване шу горивото в двигателната систе
ма на „Салют" — 6" работи чрез „изместване". Това значи, 
че горивото от резервоарите се изтласква в тръбопровода 
посредством сгъстен 'ваз под високо налягане. А за да не 
сс смесват течност и газ, резервоарът е разделен на про
странство за течност и пространство за газ посредством ко~ 
розионноустойчива слестична мембрана. Когато зареж
дането става ма Земята, тази мембрана се притиска от 
налягането на горивото към противоположната стенд на ре- 
зсрсвоара, и по този начин течността запълва целия ре
зервоар. В пространството за газ има щутцер, по който 

сферичните балони с високо налягане (около 200 атмо
сфери}. през редуктора постъШва сгъстеният азот. Дей
ствувайки върху еластичната мембрана, азотът именно е 
източник на енергия, който осигурява постъпването на 
компонентите в горивната камера.

Създаването на автоматичния товарен 
кораб „Прогрес" за обслужване на продължително дей- 

орбитални станции представлява ’ крупен при- 
съветската наука в световната космонавтика.

---- 1 внимание на конструкторите с би
ло насочено към камерата за горивото. Ако операциите по 
доставка на сухите товари не носят в себе си нещо принци 
пно ново, то прехвърлянето на гориво от единия апарат п 
другия на орбита с съвсем нова задача. Гук трябваше да 
сс осигури херметичност па хидравличните съединения 
на кораба и на станцията, да сс разработи технология за 
транспортиране на компонентите на горивото по обедине
ние тръбопроводи, която да! изключва попадане на газо
ви включвания в двигателната система на „Салют , да се 
предвиди дистанционно, автоматично управление на всички 
операции поради високата агресивност и токсичност на 
горивото,
много други неща.

Но все пак главното

процссц па дозарсждансто иконтрол върху

гяявгг -як пягьвг-“*положс.ш сф , о и два с окислител - с Обща маса
„коло 1000 кг балони с азот (или пъздух). които сс 
зува за изтласкване компонентите на горивото при зареж- 
лаието кш то и за попълване за изразходените запаси от 
въздух* в станцията. Предвиден е контрол върху темпе
ратурата и налягането в резервоарите с гориво и в бало
ните е гм в процеса на съхранение и дозареждане. върху 
продухването.^ капалите преди разделяне на космически-

ОТ

изпол-

космически

ствуващи 
нос на

•)■».

СТРАНИЦА
БРАТСТВО ★ Ю НОЕМВРИ Ю78



КА^ик<4®йМн
Егоист е човек, който ви го 

за себе си , без да ис 
че вие искате 

за себе си.
пори 
ка да знае, 
да му говоритеСЕМЕ о

Влизайки в апартамента на 
нови съпруг, известна киноз
везда от Холивуд, позната с 
многото си разводи, 
кка.

възкли-

БРАИЪОВСКА
РАБОТА

— Скъпи Не. съм ли идвала 
по-рано тук?

о

Пациентка към лекаря:
— Надявам се, 

че ще ме лекувате безплатно..
докторе,

? !
— А нима забравихте, че 

именно моят мъж разпростра
ни миналата зима 
целия квартал? !

Нсма да ми веруйте кикво ми се случи у Брак- 
Ловци, ама я че ви разпрайим, р вие' ако не всруйс- 
те идете тамо и че видите.

Окну ме на гоейе моят адаш Манчл од БрайНов- 
Кво да прайим, аде реко че идем у све рабо- 

на йедън дън. Човеци ,смо. Надит,о 
Моят адаш Манча си живейе с ,бабуту сам, кико и 
я, и од време на време му дооде синове, черЛс, уну-

грипа вШшвци. о
се та тамте

р т повика келнера рКлиент 
ресторанта.

— Кажете ми защо бифте 
ка, който ми донесохте, е сту

— Дано нс с тая година като 
ланското в Смиловско поле...

ци.

Оч йе млого добър домачин «и ме дочека ко 
старога приятела. Море мани що йедомо и пниумо, 
ама запел да спим, ,па спим у н»и. И тека остадо на 
спане. Лего си рано, бео пинул малко сливову. Око
ло сред ноч, йоще петли не пояли видим видело 
се запали у долн>уту собу, а малко после и у коша- 
руту. Бре кво прайи тия човеци у сред ноч при 
кравете. А Манча има три краве и узима добре па- 
ре од млеко.

ден.
— Защото месото бе замра- 

отговаря келнерът.БЕЗ ДУМИ зено

о

— Защо убихте заека,, след 
на ловнотокато не сте член 

дружество.
Реко срам не срам са че се дизам да видим 

човеци. Подиго малко пердето и
— А заекът защо ядеше 

зелето от градината ми, като 
не е член на моето семейс
тво.

кикво прайе ти
Манча и жена му СофиЬа мълзу кра-кво че видим, 

вете. Погледа на саатат беше тачно три. Видим од 
пенцарат кико Манча напълни гърнето и исипуйе 
у кову, а СовиЛа му свети и помеща ковуту.

Те реко кико човеци искаруйу паре од млеко. 
Мълзу кравете и дъням и ночям. А нийе у наше се- I о

Възрастни съпрузи излизат 
от киносалона.

— Колко съжалявам, че се
га не съм на седемнадесет 

въздъхна жената. 
— И аз съжалявам! А откъ 

мисъл в

ло целу ноч си спимо, а кравете мълземо само 
дъням.

години!Млого се заинтересува за туя работу 
да видим кико йе у друге иже. Ка погледа и до 
н>и човеци се бейоще дигли и нещо работе.

и погледа

дойде тазиде ти 
главата?

— Тогава нямаше да ме пу 
снат на този филм! — каз 
ва с нова въздишка жената.

Лего си и вече не може да заспим. Сабале ада-
пушкашат, ме ока да пийемо каве и я ко запета 

излезо у куйнуту при н>ега.
— Щом е цимент зная колко е часа...— Бре, адаш кикво прайисте целу ноч, очи 

не склописте. о

Съдията пита свидетеля 
Глен.

— Вярно ли е, че подсъди 
мата е водила съмнителен 
живот?

— Не смо само нийе, цело село тека прайи,поче 
да ми распрая адашат. — Кико да спимо, кйга мле- ' | 
карат НиЛивор дооди за млекото у. наше село у че- 
три саата. Нийе се /дизамо у три да измълземо и < > 
да однесемо млекото на сред село. И тека лете, зи- , |
ме све си тона работимо, <спан>е нсма. Я идо при док- ‘ ;
тора у Пирот та ми дада некиква апчета та сън ме г 
не вача. Требеше и ,на тебе да дадем знам дека и 1
ти не си склопил очи... ' 1

1 — Вярно е, господин съ
дия, Често съм я срещал в 
заведения, в които не бих вля 
зъл за нищо на света!

: БрайЬовска работа... а я мислим мързу кра
вете и дъням и новчням зарад повече млеко, а оно 
неоправия мучи...

о
I I

Както обикновено Питър 
се връща у дома си посред 
нощ.

— Защо не казваш нищо? 
— пита той изненадано же
на си.еЛи^Оьос/ — Омързнаха ми тия манджи...

— И на мен, но знаеш ли колко — Какво да кажа? Вече се 
примирих със съдбата.

— Жалко! Тъкмо днес имах 
сериозно

струва царевицата...

оправдане...

Утре на Лишено
с>р ч Ч А ой ии,е ни 

ттее?/т*-
; ‘

Аусп ОСТРОВ

он^и


