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НД Т(IIл Ля НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕД В БРАТСТВСГ' Ъ В НИШКИ РЕГИОН ДЕСИМИР ЙОВИЧщ

Актуално

КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА—НОВАЗа конкретна 

отговорност
ШКОЛА НА САМОУПРАВЛЕНИЕ

— Действуването на ССТН чрез
— Активно включване

секциите дава забележителни резултати 
в борбата за провеждане на стабилизационните мероприятия

Приключиха изборите за 
нови председатели в конфе 
ренциите на Социалиотичес 
кия ' съюз в региона. По то 
зи повод помолихме др. 
Десимир Йович. председа
тел на Председателството 
на МОК на ССТН да 
отговори на някои въпроси 
ст опита в действуваието на 
колективната работа и отго 
ворност в ССТН и други 
актуални въпроси из дейно
стта на Социалистическия 
съюз в настоящия момент.

— Тази есен навърши 
втората година от въвежда 
не на Титоватд инициатива 
за колективна рабо_та и от 
говорност и избирането на 
председател с едногодишен 
.мандат в Социалистическия 
с-кюз. Синдикатите.. Съюза. 
на бойците и Съюза на со
циалистическата младеж. 

През октомври в 15-те об- 
п*дни на Нишни регион за 
втори път са избрани нови 
председатели на Социалисти 
ческия съюз. Тъй като дву 
годишния период е относи
телно къс период за ло-пъл 
на оценка, но все пак, мо 
га да задвя — изтъкна Йо
вич
бележителни резултати но 
нто се отчитат в следното:

Първо, от момента на въ 
веждане на колективна ра
бота във всички Ръковод 
ства на Социалистическия 
съюз дойде до изява по-гол 
ямото единство в приемане 
то ма решения и в изпълпе 
нието им. По-тпателио

колективно- изпълнителните 
органи и конференциите, и 
въпросите които, се обРъж 
дат на тях, все повече са 
свързани с жизнените ии 
тереси, потребите и искани
ята на трудещите се и гра 
ж даните.

те скуощини на обществе
но-политическите общнос
ти и самоуправителните об 
щности на интересите. То
зи нов метод на работа не 
само че разширява колекти 
вния начин на работа, 
демократизира го до таква 
степен че в приемането на 
решения да влияят не само 
делегатите и делегации
те, но пряко самия! ор
ганизиран народ чрез мно
жеството секции на Социалис 
тическия съюз. Такова ши
роко участие на граждани 
те и трудещите се в при
емането на решения е залог, 
че същите по-отговорно и 
по-приемствено ще се про
веждат.

Второ колективният на 
чин на работа за нас се пре 
връща в нова школа на не 
посредствена демокрация и 
самоуправление. Това е и 
школа, и практика едновре
менно. Всяка година все 
по-гол ям брой дейци върху 
конкретни задачи те се 
проверяват и потвърждават. 
Отчетите за едногодишната 
работа не само на предсе
дателствата, но и на пред
седателите представляват 

своеобразен начин на дава 
ме ш оавноометка пред фо
рума, който ги е избрал и 
който им е доверил този 
пост. Тазгодишните отчети 
в почти всички общини бя
ха равносметка как през го 
дината са изпълнени задачи

На 13-то заседание на Централния комитет | 
на Съюза на югославските комунисти, а и по-къ- 
сно в разговор на др. Стеван Доронсни с журна- Щ 
листите на в. „Комунист” беше повдигнат въпроса 
за личната отговорност. За врични наши тружени
ци днес у нас— трябва да бъде — съзнание, изпит, 
Защото ако тя отсъствува по-трудно ще можем да 
провеждаме набелязните стабилизационни меро
приятия които сега са алфа и омега на на
шето днес и утре. Всеки от нас трябва да носи 
дълбоко в сърцето си желание да помогне и из
държи в борбата за успех да възтържествува с 
неговия триумф. Да бъде готов да осъжда и ост
ро критикува всеки оня, който е безучастен към 
всеобщия стремеж на цялото ни общество 
поголеми успехи, към
развитието на нашето социалистическо необвърза 
но общество, но да бъде самокритичен към гебе си.

Това извика на дневен ред и един друг въ- 
прос: остро да реагираме срещу безотговорното по Щ 
ведение на отделни хора, които и по-нататък не Ц 
искат да променят поведението
вслушат във всеобщия стремеж на нашето обще
ство да върви напред.

От първичните организации на Съюза на ко
мунистите преди -вгичко днес се търси, без да се || 
оставя място за недоизказаност или неактивност. 
да се борят докрай за изпълнение на задачите, но 
ито предстоят. А -това га задачите, които съвмест 
но всички с.ме начертали.
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КЪМ
по-големи завоевания в

4
Десимир Йовичси и не искат да се

Значителено се мени и ме 
тодът на работа в Социали- 

Голяма еI етическия съюз. 
активността на секциите 
във всички 
стни общности, включващи 
ССТН, в които са създадени 
голям брой граждани деле

в
общини и ме

че са постигнати за гати, специалисти от отдел 
ни области, представители 
на обществено-политичес
ки организации, дружес
тва и сдружения на граж
даните в разрешаването на 
въпросите. Разискванията в 
секциите вече не са само 
цел за себе си. Те все по
вече стават обществена ос 
нова за приемаме па нонкре

Трябва да изтъкнем, че съществува един се
риозен тласък напред у наг един стремеж да ре
ализираме курса на Титовата линия на Съюза на | 
комунистите, да се продължи по Титовия пд>т 
изграждането на самол/ттравително социалистичес
ко общество.

в

Има вече първични организации, където ясно 
и конкретно се изостря въпроса за отговорността 

—I нашето общество. Подлагат 
осъДа примери на безотговорно

те. утвърдени с програмата 
за работа., Тези отчети все

(На 3-та стр.)на всички членове на решения в деле тате кино д готвят заседанията
се на критика и
поведение, примери на нарушаване на някои ос- Ц 
новни норми на поведение, примери които са в

Комети-разрез със Закона за сдружения труд и 
туцията. И това е добре. Това е напълно в унисон 
с основните нагоки на нашето развитие. Всяка от 
говорност трябва да се назове с правото си име.

Има обаче и други, отрицателни примери.

В някои трудови организации, партийните 
организации а и останалите общсгтвено-полити- 
ческите организации все още ие се заловят с ос
тро изпъкващите прояви на безотговорно отлошо- Щ 
ние. Разни „добри 1Хора”, или „мълчаливци:”, 
едно ие игкат да вдигнат глас срещу опия кои- щ 
то не искат да -променят поведението и отношение Щ 
то си към тРУДа и трудовите задължения изобщо. Щ

Iвсе

Трябва по-често да правим развносметка на извъР 
шеното.

В началото па месеца и Белград по инициатива ма Координационното бюро 
на необвързаните страни и Палестинската освободителна организация се 

проведе заседание на министрите на външните работи на Куба, Индия Па 
кистан, ПЛО, Югославия п Замбия. Те извършиха размяна на мнения за съ 
ществуващото положение измежду Ирак. и Иран. Техните консултации се 
движеха в рамките на изпаммрапе па възможен принос на необвързаните 
страни към политическото. справедливо и честното разрешаване на конфли 
кта1 измежду двете необвързани страни. Постигнат р догфюр в .същия съ-став 
представителите ма необвързаните страни да се срещнат наново в Ню Делхи, 

където Куба като гвредседателствуваща в движението на необвързаните 
да продължи консултациите с правителствата па Иран и Ирак въ® връзка с 
окончателния Състав на комитета на добра воля с цел на по-нататъшното 
му учредяване.

Премълчаването на истинската отговорнос! 
може да бъде само от вреда, както и обобщено
то извикване на отговорност под общ знаменател 
като „някои хора”, „нянои организации' и тем по- Ц 
добии.

обществено-политическиЗадача на вгички 
субекти V нас е — конкретно и ясно да се сочат1 
грешки те за да можем и конкретно да се органи
зираме за полагане на нови усилия за провежда
не на задачите, които гтоят пред нас.

М. Андонов
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меадиадотше* тшшт 4
В унисон с послодопатолнигп си ^ГрешшиГпа"'™ Й' ■ I

»»««. в стреме- торове и кризи по ^жрен ^ 1
Ъ общественост т подо- път въз оо.юпа Хартата ш в . 

отношения ч преодоляване ООН и нсотчувкдимото нра- о 
о “ ояк. затъхчоха де во на всяка ' 4^3

И ганп седмица осс в свобода и свободно д .. ^
съдбата си. под у/

необходимостта ис Ж

ИВ

големи усилия аа даване 
жито на прогресивната <- 
брение на международните 

нстоянта дълбока криза, 
таитът и процесът 
Югославия разгърна 
международен
шенствуване на политическите

сътрудничество със съседните пам срани, с пя- 
движеннето на необвързаните и с други

шшШг'световна

на на разведряване, 
богата и динамична активност на 

която бе усчгПъР* 
н икономическите отно-

решаоа за 
чертана е 
забавно да се спре водната 

Иран и Ирак и над 
ирсварата въи иъ°Р'ьжаи,амс’ 
то Изтъкнато с и значение- 

конструктивната роля 
необвързаните страни в 

международ|пгте отношения.
11 ай - виси 1 ите дъ ржав 11 и ли 

Югославия и 1ър

план. в центъра на
ПекинДжураиович вмежду на пет 

посетена. къдсто пребивава 
дневно приятелско 
ние.

шения н 
кон членки на 
страни в света.

усъвьршепствуват 
и икопомиче- 

идеитич-
стта да се
политическите

отношения,то от В разговорите на Джура- 
иай-висшите китаи* 

Хуа I о
ските
поспа и 
повитата

алнитс събития в свето.
Двете страни изразиха ДъД 

бокото си уверение, че до- 
бросъседството и отношения 
та въз основа па

близкостта па ста- 
във връ-зка с раз 

набол ялите 
света. В рамки- 

под чертана то
па необвързани

па иович с
ски ръководители _
Фън, Дъ» Сяопин, Джо Ци 

Ху Яо Банг е изра- 
готовност за ло-нататъ 
усъвършенствуване на 

.между двете

ОТНОШЕНИЯТА С ГЪРЦИЯ 
И ИТАЛИЯ В ЗНАК НА 
ДОБРОСЪСЕДСТВОТО

От 5 до 7 ноември на офи 
циално и приятелско носещо 
ние в нашата страна преби 
вава гръцкият президент Ко 
стантнн Карамалнс. В разго 
вора, който премина в сър
дечна и приятелска атмоефе

парешаването 
проблеми в 
те па това е

Ч110СТИ на 
цид изразиха задоволство 01 
възходящото развитие 
ДВ у стр а IIIIИ те ОТИОШ С1ШЯ,
коIштантирайки голяма близ 

становищата по иай-

Янг и 
зена

взаимно 
и разбира тел цаприятелство 

ство с-ьдсйствуват на ннтере 
на всички балкански

лямата роля ,
те страни в създаването на 
по-хубав свят.

— Отношенията

шно
отношенията 
страни и партии въз осно- 

иа равноправието, ненаме 
вътрешните работи 

и взаимното уважение. Ки- 
ръководители са

енте
страни и представляват съ
ществен принос към сигур
ността и сътрудничеството в 
Европа в духа па Хелзинки.

1СОСТ в
важните международни про
блеми.

Тези дни навърши 5-годи- 
шпината от подписването па 
Оспмскитс споразумения ме- 
жду Югославия и 
Този значителен документ 
разреши всички спорове .ме
жду двете страни и постави 
двустранните отношения па 
дългосрочни и взаимоизгод- 
ми основи. Осимсклтс спора- 

бяха и си остават

между 
НР Китай през ваЮгославия и 

последните години се разви- 
добре върху основата, ко 

ЯТО утнърдиха другарите Ти 
Хуа Го Фън — илгьк- 

Съюз-
изпълнитслен съвет Ве 

Джураиович при за-

сата във
ват тайскитс

високо оценшш ролята 
Югославия и движението на 
необвързаните и практиката 
на обменяне опити и мнения 
между двете страни К* Г.

на
Италия- то и напа председателят

ния 
селин
върщанегто си от тази стра-

Накратко по свет
зумения 
най-пълен израз на волята и 
определенията на народиш 
на двете страни да развиват 
отношенията си върху рав
ноправието и пълното взаи- 
мо уважение. Примерът на 
Югославия и Италия, чиито

МАДРИД: На 11 ноември тук започна с рабо
та Конференцията за европейската сигурност и 
с^труЖво на срещата в Мадрнд учаттгвувот 
делегации на 33 европейски страни, САЩ и Кана-

( седмица от избухването, 
иранско-иракският въоръжен конфликт не е разре 
шен. Ожесточени боеве все още се водят на юж- 

част на фронта, около Хоре.мшехр и Аоадан. 
Напоследък се предлагат нови решения, но пре
кратяването на огъня едва ли може да се очаква 
в скоро време.

МОСКВА: С тържествен парад на военни час
ти, работници и спортисти, на Червения площад 

Москва, състоял се на 7 ноември е ознменуваана 
63-годишнината от Великата Октомврийска рево
люция. Парада, който продължил два часа, наблю
давали всички най-висши ръководители на съвет
ската държава и партия-

ВИЕНА: Председателят на Държавния съвет на 
ГДР и генерален секретар на единната германска 
социалистическа партия Ерих Хонекер пребивава 
на официално посещение в Австрия. Това е първо 
посещение на Хонекер на една несоциалистическа 
страна.

А да.
БАГДАД: И в осмата

отношения през изтеклите 
пет години отчитат само въз 
ход, представлява образец 
за разрешаване на спорове
те в развълнувания немирен 
свят.

пата

Караманлис и .Миятович в сърдечен разговор
ГОТОВНОСТ ЗА ДЪЛГОСРО 
ЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

в
Както се посочва в съвмера и в дух на взаимно раз

бирателство и доверие, ппед стното югославско-гръцко съ 
седателят на Председател- общение, двете страни изра 
ството на СФРЮ Цвиетин зяват загриженост от изо- 
Миятович и президент^ т на стрянето на международната 
Република Гърция Констан
тин Карал1анлис със сътруд 
ниците си, обсъдиха широк

В разговорите, които под
председателят на Предссдате 
лството на СФРЮ Сергей 

обстановка и неразрешаване Крайгер тези дни води в по 
то на стълкновенията и кри- вече южноамерикански стра 
зисните огнища. Междунаро- ни се потвърди традиционно 

кръг въпроси от двустран- дната общественост, изтъкна то приятелство на Югосла- 
ните отношения и най-акту- то бе в разговорите, трябва вия с тези страни, готовно-

До такава степен е разкла
тена^ че Йозеф Селмайер, на 
чалник на Оперативния от
дел на германското върхов
но комакдуване за Югоиз
ток се оплаква, когато ра- 
портира за засилването на 
Народо освободители ата во
йска И' разширяването на 
свободната територия, че 
югославските партизани пре 
дставляват , вече една акос 
тирала съюзническа армия '. 
И то в период, когато Пе
та американска и Оема ан
глийска армии се борят на 
територията на Италия и ко 
гато частите на Червената 
армия вече преминават Дне* 
пър. ..Разпространеността 
на Титовите бунтовнически 
организации е предмет на 
смайване и грижи”

с бурни овации от делегати 
те и 
ние на 
започне."

Девет часа са били необ
ходими през тази дъждовна 
ноемврийска вечер, както 
Моша Пияде описва в стати 
ята. Една голяма годишни
на", че . самостоятелно и 
лишени от всякакъв нати
ск или тутопехво от по-ран 
шиите реакционни режими 
или техните отрязани мърт
ви опашки", народите на 
Югославия в Яйце дават 
. чрез своите преданни и ве 
рни представители най-ви
сок израз на своето огром
но творческо дело, за кое
то дотогава кървиха две и 
половина „години".

За тези две и половина 
години на кървави и само
отвержени борби на Кади- 
нягча, Неретва, Сутйеока, На 
родоосвободителната 
ска нарасуна на осем кор
пуса с 26 дивизии и повече 
от 10 самостоятелни брига
ди както и 108 партизански 
отряда и повече малки пар
тизански единици.

Германската система на 
отбрана на Югоизточна Ев- 
'Ропа е сериозно застрашен.

гостите. Второто заседа 
АВНОЮ .можеше даТака се роди Републиката

I Без предшественин и без двойник
, Нощта се скуснаше над 

Яйце — припомня си живо 
след десет години Моша Пи 
«де за събитието, коетд из
мени съдбата на всички на
роди и народности в Юго
славия. — Всички подготов
ки за новото заседание на 
АВНОЮ бяха готови. Домът 
на културата, изгорял във 
войната и сега възобновен, 
бе подготвен да приеме де- 
лагатите. Залата и сцената 
р маса за деловия президи
ум декорирани със. знамена 
и лозунги, зеленина и кли- 
ми, умерено и с вкус. В дъ 
ното зад масата на прези
диума, първата скица на но 
вия държавен герб. И дока 
то залата добре е осветен^

ни поканите до 
и откак е зацочнало възоб
новяването на Дома на кул
турата., е минало доста вре 
ме. па въпреки всички мер
ки на ппедострожност и до 
бра конспирация все пак се 
налага да се мисли, че вра-

делегатите своите редовни трудови за
дачи, или поне изглаждайки 
така че нищо няма особено. 
Само малък брой делегати
от различни лраища се на
мират в града. Повечето де 
легати се задържат в окол 
ните села, за да не предиз
вика коментарии по града, 
движението в

гът е могъл. да узнае, че 
нещо се подготвя. Не омее 
да се рискова заседанието да 
бъде изложено на въздушно 
нападение. Самите гражда
ни на Яйце не са знаели ко 
га Домът на културата ще 
бъде открит и какво ще бъ 
де първото в него „представ 
ление”. През деня на 29 но
ември Яйце запазва своя 
всекидневен изглед. Хората 
от Върховния щдб и Цен- 

то т.ралния комитет, от Изпъл- 
лрозорците добре затъменя. нителния отбор на АВНОЮ 
Затъмнен е и целият град, 
който вече е доживял възду 
шно нападение. Понеже от

града и.търсе 
нето на нощуване. Едва, ко 
гато се стт*мнява влизат в 
града и започват полека да 
изпълват залата...

А , ... косато всичко е на 
своето място — на всеки де 
легат на издадената легити
мация е назначено и седа
лището в партера на залата 
— около осем часа вечерта 
другарят Тито.

оплаква 
се Хитлер още през февруа 
ри на същата година на съ
юзника си Бенито Мусоли
ни.

вой- Девет германски, осем бъ 
дгарски три 
да се
единици на домашните пре
датели. безуспешно преслсд 
ват по планини и 
неуловимите югославски бор 
цц. които сега в 
градче създават и 
ламент.

унгарски, без 
смятат сатрапскитепридружен 

от десетина другари от ръ
ководството на АВНОЮ и 
Партията, започва да се опу 
ска от крепостта до града 
и през моста в Дома на 
турата,

с елентричеоки крушки,

и местните органи на власт 
та, от различни ведомства и 
организации са на

периода, когато са изпрате- ните си

долища

ежеднев 
места, работейки

малкото 
своя пар

кул
посрещнат в залата
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Колективната работа 

школа на самоуправление
в настоящи* момент са свър 
зани с

Милош Минич в Пирот и Нишнова
ПРЕЗ МИНАЛАТА те и обществено-политичес

ки дейци в общината води
седми

на (в четвъртък и петък) 
членът на Председателство
то на ЦК на СЮК Милош . Разговори за осъществяване 
Минич посети Нишки реги- на икономическата стабили- 
ои. В двудневното посеще- зация. 
ние той пребивава в Пирот 
и Ниш.

от непосредственото произ
водство. Засега в това начи 
нание имаме само начални 
резултати.

повече стават оценка 
бота на

за ра
Ръководството, ное- 

то по-рано не беше случай.
Трето, забелязва се че 

на поста председател 
по-млади хора от всички об 
ласти на обществения 
вот. Най-гол ям брой от 
тях не скъсват трудовото 
отношение със своята 
ва организация, а
ват се

осъществ яването 
иконамичес ката

па
стабилиза

ция и приемането на средно 
срочните развойни планове. 
От тях бих посочил 
кои:

На втория ден от преби
ваването си в региона той 
посети Ниш, където води 
разговори с политическите и 
стопански ръководители в 
региона и общината. Минич 
посети и Електронната про
мишленост, където се инфор 
мира за текущите производ 
отвени и развойни лронупа- 
ции на този колектив. На 
края на двудневното посе- 
щение в региона. Минич 
произнесе р§ч пред членове 
те на Политическия активна 
СК в региона, общината, 
Университета и Нишката ар 
мейсца област за актуалната 
международна обстановка и 
за задачите в осъществява
не политиката на икономиче 
ската стабилизация.

В Пирот Минич покрай 
останалото посети фабрика
та .Тигър" и със стопански

идват — В каква степен действу 
ват делегатските отношения 
в Социалистическия съюз?

само н* 
още в началото нажи- сешември се 

за организирана акция, 
ято е в течение, 
ка п есенната сеитба, 
дим акция ССТН

договорихме
коси — В каква степен изобщо 

делегатока- 
в такава сте

въ:в връз- 
Во- 

да подпо- 
сеитбени

трудо се осъществява 
та система — 
иен се реализират и делегат 
ските отношения в 
листическия съюз. Това не
що подчертавам нарочно по 
ради това че често се пре
калява. когато се мисли, че 
отговорност за развитие

предявя- 
и искания те да по

лучават личен доход 
ята организация, а съответ 
15*'* Да им рефундира 

1ауа се 
наистина да спре възпроиз
водство на

могне, та всички 
площив сво навоеме да се под
готвят за сеитба с пшени
ца. Такива 
във всяка местна общност; 
а договорихме се да 
зва помощ на

Социа-

акции се водятобезпечава
се

семейства, 
които не разполагат с дос
татъчно работна

окапрофесионални 
политически дейци. За пръв 
път в три общини 
регион са избоани жени за 
председатели

на
делегатските отношения но 
си само Социалистическият 

Статутарно и орга- 
фору-

в нашия Ръка, или 
пък поради други причини 
не са в състояние да изпъл 
нят тази задача, квто 
такъв начин се прояви соли 
дарност във всяко 
Считаме, че по този начин 
Социалистическият 
село може да даде конкре
тен принос в борбата 
икономическа стабилизация-

съюз.
низационно, всички 
ми и облици на организира 
не на ССТН са учредени

на общински 
те конференции на ССТН. 
И този Факт •подовеждаме във 
връзка с колективни^ 
на действуване.

Четвърто,
начин село. принцип.върху делегатски 

Но това От сво* страна не 
значи, че във всички среди 

осъщес
и през минала

та и през настоящата годи 
на са избрани председатели 
във всички общини От съ
става на — 
чийто мандат, 
конференциите 
ва до 1982 година, 
ко говори, че председател
ствата са от такъв 
състав, че обезпечават 
ка година от състава им да 
се избира председател с ед 
ногодишен мандат.

И пето. с колективния на 
чин на работа на председа
телствата са 
множество нови .инициативи 
и искани* накто от 
вгацето на 
осъществяване на обществе
ната роля на Соииалистиче 
ския съюз, като най-широ 
на основа на самоуправле
ние така и по отношение усъ 
ВъРЩенствуването на колек 
тивния метод на работа в 
Ръководствата на Социалис 
тическщг съюз.

съюз на
последователно се

$а отношетвяват делегатските
ССТН. Иначе, пола-иия и в 

гат се големи усилия деле-председателствата, 
накто и на Милош Минич в НишДругият д^л от задачите, 

свързани с икономическата 
стабилизация се отнася до 
акциите, които водим в це
ли* регион за пестене и 
икономии на средства в тру 
ловите организации и об
ществените дейности: в об
разованието. здравеопазва
нето общественото управ
ление и др. органи, учреж 
дени* и институции.

гатоните отношения макси
мално да се развиват, пре
ди всичко ВъВ всички фору- 

затттото без

продължа-
което яР ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

МОК НА ССТН В ЮЖНО МОРАВСКИ РЕГИОНССТНми на
това ССТН не би могъл да 

най-широка
самоуправление,

ме би могал да насърчава 
развитието на делегатските 
отношения в
СКУПЩИНИ
шения и сам не е развил

кадров 
вся- Едногодишната работа - на 

публично обсъждане
представлява-
основа на

делегатските 
ако тези отно-

раздвижени
— Заседание на Конфе ренцията на МК на ССлГ 

— йа 19 ноември
достатъчно.

И трети дял от задачите, 
свързани с икономическата 
стабилизация са изразени в 
искането работното време в 
органите на 
да се съгласува с потреби
те на трудетпите се, заети 
в непосредственото произ
водство. Защото и по този 
начин, не само че по-пълно 
се задоволяват потребите и 
исканията на тРVдещите се. 
но същото ще дотшнесе за 
по-малкото отсъствуване от 
работа. С други думи бих 
казал, че работното време 

дейности 
тоябва да бъде организира 
но така че да отговаря на 
потребите на работниците

стано- 
по-ефикасното Факт с обаче, че Социали

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на 
Междуобщиноката конфе
ренция на Социалистическия 
Съюз в Южнрморавеки ре 
гион през изтеклата седми
ца на загеданието си разис 
ква по предложението на 
отчета за едногодишната си 
дейност дейноста на конфе 
ренцията и облици на дей
ствуване при същата. Дей
ността на Междуобщинс ка
та конференция на ССТН и 
нейните органи и облици на 
работа поез изтеклия пери 
од са определяни задачите, 
утвърдени в документите на 
Съюза на комунистите, Съ
юзната и Републиканската 
конференция па Социалис
тическия съюз, което е за
планирано в програмната де
йност на конференцията 
Председателството, комиси
ите, сенцпите и отборите.

обществено-икономически от 
ношения, политиката на ико
номическото и обществено 
развитие, както и повдигане 
то и разрешаването на кон 
кретни. въпроси от жизнен 
интерес на -.трудещите се и 
гражданите в този регион. 
Тази дейност успешно е на
сочвана и координирана от 
Междуобщинсната конфе
ренция на ССТН, органите 
й и формите на действува
не. В тази по обем и съДъР 
жание богата и разнообраз
на дейност на Социалистиче 
ския съюз като фронт, по 
стигнати са забележителни 
резултати и създадени ус
ловия за по-нататъшно са- 
люулравително обществено- 
политическо и инонолшчес 
ко развитие на региона ка 
то цяло. Тази обща оценка 
накто и последователното 
цпнлагане на колективна ра 
бота и решаване даде въз
можност за по-6ързо осъще 
ствяване на делегатските от 
ношення изобщо. което зна 
чи и Социалистическият съ 
юз като едно от съществе
ните условия на колективна 
та работа и отговорност във 
всички органи.

Проснтоотчстът за едно
годишната работа и проек
топлана за работа на МОК 
па ССТН в периода на ное
мври 1980 — 1981 година 
Председателството пусна на 
публично обсъждане в об 
шинскнте организации на 
Социалистическия съюз в 
региона.

Председателството пред
ложи за нов председател с 
едногодишен мандат Симо 
Иоваиович член на Пред
седателството на МОК ча 
ССТН и член на ЦК на СКС. 
Председателството насрочи 
заседание на Конференция
та за 19 ноември т.г.

гтичесниот съюз, по своя ха 
делегат-рактер и роля, е 

ски изведен от всички об-управлението
шествено-политически оргз 
низации 
низации. дружества и сдру
жения на гражданите, ка
то фронт на организирани
те сили. Той практически 
ке съществува извън деле
гациите. Следователно, 
каква степен е развита де
легатската снстемд във вси 
чки организации 
кава степен е развита и в 
Социалистически* съюз.

обществени орга-

— Кажете ни нещо за 
най-важните активности в 

ССТН в настоящи* момент?

— Най-важните задачи, с 
които се занимават 
зациите на 
кия съюз в Нишки регион

в

в та-
в обществените

органи- 
Сониалистичес-

Матея АНДОНОВ

„Фактът — пише една го 
дина след това по-късно Мо 
ша Пияде" — че се провеж 
да една такава свободна ску 
лщина на народни предста
вители от всички краища на 
една , окупирана” страна в 
сърцето на Хитлсровата „Ев
ропейска кротост" би бил 
сам по себе си достоен да 
предизвика общо внимание. 
Но пои Второто заседание 
на АВНОЮ не касае за пя 
каква политическа куриоз- 
ност, която ла бъде роман
тично интерпретирана. Това 
е политическо събитие без 
предшественик в историята 
на модерните народи и без 
двойник в другите народи в 
тази голяма световна вой
на за освобождението на све 
та от чумата на фашизма. 
Единствено подобно на тази 
скупщина даде в тази вой
на пак Югославия — това е 
оаждансто и развитието на 
Народоосвободителната вой 
ока, която със своите успе
хи и даде възможност да се 
проведе скупщината в Яйнс.

Наистина редом с въоръ 
жените сили, е създаван и 
създаден ош<? един нов и 
съществен Фактор на осво

бодителната борба и револю 
. ция: механизмъ/г на народ

ната власт- От местните, об 
ндински, околийски, окръж
ни, областни, до национала- 
ните антифашистки веча (съ 
вети) без оглед на степента 
на пазвитост в отделни кра 
ища на. съществуването и 
действуваието на освободе
ните или все още окупира
ни територи иародоосвобо- 
дителиите отбори поедставл 
?ват темели на новата дър
жавна организация, обосно
вана на изменените обще
ствени отношения. Револю
ционното устройство па но
вата държавост се обляга 
на политическата организи
раност на народните маси 

Народоосвободитслсм 
фронт Антифашистки фронт 
на жените и Обединен съюз 
на антифашистката младеж 
па Югославия 
дани от Комунистическата 
партия-

„Масовост и монолитност 
и а тези организации към 
кра* на 1943 година потвър
ждават, че основните зада
чи за сплотяване на широ
ките народни маси около 
платформата на ЮКП, по-

накто .н проентопрограмна- 
тл дейио-т ма регионалните 
общсстиено-полнтичсскн 
типизации и Скупщината на 
Южноморавската

регионална
В тази дейност е о<*ъ

ор

люждуоб 
общ*шмнека

пост.
м;естпсно (политическо и ак- 
нпоипо единство на всички 
,убсктивпн сили в рамките 

Социалистическия съюз 
фронт. Имало е чове

че дейности конто съвмеет 
оргаппзирапп и рео

па
като

но га 
лизпращ!.

През изтеклия едногодишен 
Междуобщиноката 

па Социалисти 
в Южноморав-

период 
организацияЙ. Б. Тито па Второто засс 

дание на АВНОЮ
чеокпст съюз

регион дейноста си о раз 
върху по-патагъш- 

пообш.егтвяванс на по

ски
предвож- ставепи па Първото засода- 

АВНОЮ
гръщала

биват успе МОЮ
литиката и укрепване на кои 
ституционпата роля на Со 
циал!готическия съюз в осъ- 

трайните

ние на
шно завършени. С това бор
бата за масите която се ра
звива в рамките на борба- 

бивата срещу окупатора, 
окончателно рошена 
иосочва в „Прогледа ла ис
торията на СЮК”.

наш ествя пачето
и задачи гпързаити с 

и реализа-
се пели 

•потвъР?кДаваие
(Следва) са м оупр а в I ггел и ите Б. К.ци* на
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ЖИВОТА ЖИВКОВИЧ ОТКРИ ПОПИТИ 

ЧЕСКАТА ШКОЛА В ДИМИТРОВГРАД
иШтЩ*иия -, отбележи, че

курсантите заСледна да С,е 
избора _
споменатата школа направи 
Общинският комитет па ом- 

/ / редлр женил т а
организации

Ко,'г|,Се,ГцГГсКСИза3Г^
ШКОЛИ И И"

С работа Политиче 
СКС.

паИзхождайки от
Председателствотопинта на поли тичвеките

в-|с* основа 
на първичните

СК и кадровата комисия 
ст,гласно утвърденитетито общостаепо-политичсски дей 

и бъдепите курсанти, 
Живко-

па крл-ш-коПОЛИТИЧЕСКАТА 
ЛА ще работи според Про 

политическите 
общинските ко 

СР Сърбия която 
ил заседанието ма

ни терии.
Кактр б»хме

които ше бъдат из-
Живота осведомени,другарят 

нич секретар 
телството иа

ма Председа-
Междуобн|Ин-екс

тримата на 
школи към 
митсти в насяии пред курсантите са 

подбрани от Програмата на 
Политическата 
бора са направили лекто- 

<уг страна 
комитет. Иа

конференция наКАЗА сиата
и Ниш, между другото

основна задача на
из-о приета

П ре; 1,с ода те;гетото
СКС през октомври мина 

С откриването

ЦК школа, а подна
тъкиа, че 
Политичегката 
та оопособява комунистите 

отношение 
и проблеми

иа школа е ри определени 
на Обцушсния

латц година.
Лолитичегката шнола,

СКСпа за критическо 
И'[>м явленията

обществената пранти- 
с-мпо така всеки курс 

й'1,де оспособен

ЗА РАВНОПРАВИЕТО откриванеОбщинският комитет па 
п Димитровград ще има в*1» 
аможиост да оспособи иад- 

активно действуваме

тържественото 
също така бе изтъкнато, че 
за обработка на някои те- 

бъдат ангажирани 
от лектор- 
МОК на

Самоуправнтелната демокрация не може д« 
бъде пълна без установяването па равноправни де- 
мократнчнн отношения измежду народите и народ
ностите, без правото на весни народ н народност 

самостоятелно културно.
развитие. Затуй всеки опит 
егоизъм и доминпцня. би

то В 
иа, а 
аит ше
време да забелязва 
мите,
тодите за тяхното решавано.

ри за
и решаваното иа антуалпи- 
тв въшросп, с които со сро 
шит трудовите хора в иоле

изпълняването

ми ще
и преподаватели 
гкия актив към 
СКС От Ниш.

И накрая да добавим, че 
Политическата школа
Общинския 
година, ше посещават Зо 
курсанти, а обучението ще 
продължи до март идваща
та година.

па
иробле

техните причини и меПКОНОМИ-на свободно 
ческо н политическо КТИВИТС II

произтичаш ина националистически 
ло да става във.внд над уннтарнзъм или сепара
тизъм, е в противовес с ‘националното равнопра
вие и Със системата на самоуправнтелна демок
рация. Самоуправлението внесе нови елементи в 
междунационалшгге отношения н в

па задачите.
(уг Конституцията и Зако 
на па сдружения труд, от
насящи .се до обществеио- 
пкоиомичеркото 
на общината.

към
тазиПо време иа реадизация- 

Лолити- номитетта. програмата на
•школа Ще бъдеческата

доптдгнявана г актуални те
ми от дейността на Общин
ската
н Димитровград.

развитие
амото поня

тие национално равноправие. То дава ново и 
друго обществено-икономическо съдържание

СКСпо- орган изация наПолитичсска-Откривайки 
та 1ПНОЛД. в присъствие иа

Т. Петровна
тези отношения-

(Из доклада пред 11 конгрес на С/ОК, 
Белград, 20 юни 1978 година)

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА ЮГО
СЛАВИЯ КАТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СТРАНА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДОТ СЕСИЯТА НА

Постигнатите резултати окура 

жават, но и предупреждават
Ние до днес оспособнхме огромно число са- 

моуправителн, възпитахме новия човек. На нашите 
хора е открита перспентнва и те повече не чез
нат за онова, което преди нямахме, но се гтрмят 
към това да бъде още по-добре. Следователно, са
моуправлението у нас доказа истинската си стой- 
ногт. А това пречи и боде в очите на онези, които 
са против нашето самоуправление. Трябва откри
то да ви кажа^ че това е за съжаление в по-голя- 
мата си част сред онези* които би трябвало да се 
радват г нас. на нашите успехи, конто би трябвало 
да бъдат наши най-го леми приятели и да ни по
могнат в надделяването на трудностите, доколко- 
то ги имахте. Инак* такива трудности, с които ние 
се срещаме има и в другите страни. Само за тези 
трудности там не ге говори и не се пише, но не
щата винаги се разкрасяват. Ние не вървим към 
това и не тръсим от нашия печат да украсява по
ложението в нашата страна. Ние самите и желаем 
да ге знае за фабриките такива каквито са, но 
всичко което се пише да бъде проверено и точно. 
Нашият печат трябва да пренася и онова, което 
е действително отрицателно и онова, което тряб
ва да се отстранява. Но същевременно трябва да 
отразява и успехите, 
нашите трудови хора, нашите самоуправители и в 
заводите и в полето, навсякъде. А такива успехи 
има много.

гранично - пропусквателния 
пункт „Рибарци” а и снаб 
дяването в текущата 
рама не е на завидно рав
ни ще.

В рамките на Комунално- 
услужната организация . Ус 
лута” не е изграден „Услу 
жно -зана ятчийсни я 

тър”, макар че финансовите 
средства са обезпечени.

И в нестопанските

общи
вижда

В текущата развойна програма Босилеградсиа 
на я постигнала най-голямо развитие, което се 
навсякъде, в организациите на сдружения ТРУД. в мест
ните общности а то е отражение на

развитие на страната — изтъкна 
Захариев, председател на Общинската скупщина в Бе 

силеград.

прог-
обществено-ико 

Симеонкомическото

цен-други комунално-битови обе 
кти.

- ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНО 
МИЦЕСКОТО развитие и из

Всичко това довежда до 
увеличаване и подобряване

пълнението иа досегашната 
развойна програма за пери
од от 1976 — 1980 година на 
Босилеградска община, пред 
ставляващ* сбор От гтрогра 
мите на стопанските и тру 
довите организацн, местни 
те и самоуправителнн общ
ности, беше главна тема, 
вдрху която разискваха де 
легатите на трите съвета 
па Общинската скупщина, 
на проведената през мина 
лата седмица сесия в Боси 
леград.

Уводна изложение по тоя 
въпрос изнесе Симеон За
хариев който между дру
гото каза:

орга
ннзадии не са реализирани 
цялостно програмите. Пора
ди слабостите на изпълни
телите на работата и инвес
титорите, 
завършени здравните стан
ции в Горна Лисина, Бран- 
ковци и Дукат, а в с- Наза

среда на насе-жизнената
лението в общината, 
тъкна Захариев.

През изминалия период от 
пет години най-много се оча 
кваше за развитие на общи 

органи-

из-

все още не са
които ежедневно постигат ната от основната 

зация за селскостопанска де 
йност и изкупуване . Напре 
дък", която най-малко е осъ

р1ща не е отпочната.
В разискванията по тоя 

въпрос взеха участие деле
гатите: Анани Ненов, Добри 
Янков. Иван Стойнев, Лю
бен Митов. Владимир Ана
стасов и други като изтък 
наха, че в реализацията на 
досегашната програма има 
обективни причини но има 
и незалагане на отговорни
те лица в организациите. За 
това хъвсем е оправдател
на дискусията на Славчо Бо 
жидов, делегат от с. Дукат 
който търси не само да се 
посочват отговорните, 
срещу тях да се превзимат 

ре- и отговорци мерки, дори и 
на сменяване од: дъля^ностите 

им.

(„Политика,,, 26 XI 1970 година) ществила своя оазвоен план. 
От запланираните няколко 
обекта в развойната си 
програма, тази организа
ция която има най-добъР 
професионален кадар, е из
градила и модернизирала са 
мо кланицата...

Останалите обекти: фаб
риката за преработка на кар 
тофи за получаване на ни
шесте. фабриката за прера
ботка на овощия зеленчуци 
и .други горски плодове, ка- 
кто и обекта за получаване 
храна за добитък, в тази ра 
звойиа програма не са 
ализиоани. Сдружаването 
селскостопанските произво 
адтели с организацията" съ 
тпо не дава добри 
тати.

И при останалите стопан 
ски организации 
ването на плана не е 
стно. ОО.СТ Изградил 
ти всични обжти изгражда 
със закъснение, -което до 
вежда до увеличение на раз 
ходите, вследствие пое ди
ването на материалите.

Всички планирани задачи 
и ООСТ ,Слога” не е реа 
визирала, от планираните 
четири магазина 
е само един, в с. Груивщи. 
Не е изграден търговско- 
гостилничарокия обект на

СУРДУЛИЦА

Срещи на запознаване 
и сближаване — Осъществяването 

плана в този период е вър- 
вяло в унисон със Закона

на

На 2 ноември т.г. в Сур 
дулица ге проведе регионал 
ко състезание под название: 
. Другарски срещи на работ 
ници от Съпбия”, в което 
участвуваха работници, само 
дейни
низациите на гдружени.я труд 
в 13-те общини на Южномо 
равски .регион.

Манифестацията потвър
ждава ежедневния културен 
подем на работниците от 
сдружения труд, който все 
повече нараства и представл 
ява съставна чагт в ома 

дружества ор орга совяването на културните 
дейности които освен състе

на сдружения труд и 
постигнати добри резултати 
в развитието на стопанска 
та и обществена дейност, в 
развитието на социалистиче 
ските самоуправителни и об 
ществено-икономичеоки 
«огнения. Укрепна ролята на 
ООСТ, а преди всичко уве
личение иа

са

но
от-

зателГ'КИ характер имат за 
цел, сближаване и запозна материалното 

създа 
условия

След всестранен анализ, 
резул- делегатите цриеха досегаш

ната развойна програма 
като констатираха, че проя- 

осъштествя вените слабости в

Организатор производство, което 
ва по-благоприятни 
за стопанисване и увеличе 
мие на дохода и 
доходи.

Постигнати са сравнител
но добри резултати и в ра 
звитието на образованието, 
здравеопазването,

на тези сре зане на трудещите се, раз 
бе Междуобщинският 

в Юж
ши
синдикален съвет 
номоравски регион гъвмест 
но с всички Общински син 
дикацни съвети.

мяна на опити в работата, 
в делегатската и самоупра 
вителна система и прочие. личните ос.ъщес

цяло твяването на текущата про 
грама, да бъдат поука 
осъществяването на

На края на състезанието 
на на спешните състезате 

бяха връчени грамоти, 
награди и признания а ве 
дно бе извършен и подбор 
на онезц, които ще предста 
вят
он на републиканското гъс 
тезание
веде в Белград,

поч при 
зада

чите от новата развойна про 
грама.

Делегатите приеха 
тоцроврамата, която 
да се разгледа 
среди в общината, а 
това с предложените 
пения и изменения Общин
ската скупщина трябва 
я приеме.

Според критериите със
културни програми лисвои

участвуваха само трудещи 
се от сдружения труд. То
ва финално състезание, по 
твърди разнобразната и ка 
чествеца творческа самодей 
ност, която успешно разви 
ват трудещите се в общини
те От Южноморавгкия реги

детската 
и социална защита, в култу
рата фацичеока^, 
и прочие.

проек-
трябва-

нултура. 
В този /период

Южноморавския реги са постигнати добри 
тати и в развитието на 
фраструктурата.

във всички 
след

резул
индоето ще се про елентрифи допълизграденнацията, изграждането 

пътища, телефонни върз- 
ки. обществени обекти п

на
да

М. Яневон.
М. Янев
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ОБЗОР
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУ 

■ I I Ш1АШ1ГП11ПТП АГП1АА 1111Ц НИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА™“30-1 Стабилизацията-постоянна задача 

ВАНИЕ ~ ОСНОВА ЗА
ШНРШ ДЕЙНОСТ

Осъществяването на ииономическата стабилизация и увеличението на дохода 
е задача номер едно, кодто от комунистите търси нови и отделни усилия — Из 
бран нов Общински номитет от 9 членове — За председател на конференцията с 
едногодишен мандат избран Симеон Григоров а за секретар на комитета с двуго 
лишен мандат Нинова Савов

На проведеното на 10 т-м. 
заседание на Общиионата 
конференция на Съюза на 
комунистите в Босилеград, 
делегатите съгласно иници 
ативата на другар я Тито за 
въвеждане ца колективна ра 
бота избраха нов Общин
ски комитет от 9 членове, 
председател на Общинска
та конференция на СК и се 
нретар на Общинския коми 
тет. За председател на Кон
ференцията с едногодишен 
мандат е избран СИМЕОН 
ГРИГОРОВ, досегашния се 
кре.тар на Общинския коми 
тет, а за секретар на Об
щинския комитет с двуго
дишен мандат е избран НИ 
КОЛ А САВОВ, завеждащ от 
дел общо управление в Об 
лишената скупщина.

На заседанието, на кое
то покрай делегатите атри- 
съствуваха и Ръководители
те на обществено-полити
ческите организации в сб 
шината директорите ма ор 
ганизащдите ма сдружения 
труд и МИРОСЛАВ ЗДРАВ 
КОВИЧ,
МОК ма СКС в Южномо- 
равски регион, уводно из
ложение за актуапните за
дачи, които стоят пред ко
мунистите на членовете на 
СК в осъществяването на 
икономическата стабилиза
ция-

Участвувайки в разисква 
нията Симеон Захариев, 
председател на общинската 
скупщина между другото 
изтъкна че комунистите в 
изготвяването на средносроч 
ните развойни програми по 
емат отговорността, задъл
жението за реалността и 
съдържателността им. Още 
повече, ако се има предвид 
икономически изостаналата 
обптина и че от дейността 
на комунистите в зависи
мост е и самото й разви
тие.

необходимостта 
те в Босилеградска община, 
както и всички комунисти в 
страната да отстоят в осъ
ществяването на тази из
ключително важна 
ческа задача. Говорейки за 
провеждането политиката на 
икономическа стабилизация. 
Здравкович изтъкна, че 
иовна задача на комунисти 
те в тази насока е борбата 
за стабилизация уопешно да 
се води в организациите ца 
сдружения труд. Той посо
чи, че пред комунистите в

комунисти

Органите и организациите на Съюза на комунис
тите в Южноморавски регион вге повече отделят необ
ходимото внимание на школите по идейно-политическо 
образование. Изхожждайки от становището, че идейно- 
политическото

полити
издигане е лична необходимост и об

ществено задължение за всеки член на СК, организа
циите .на СК неведнаж изтъкват на преден план обра
зованието на комунистите като своя трайна задача. 
Именно марксическото образование като един от най- 
значителните

ос

видове на политическо издигане, става 
все по-изразителна част в целокупната борба за укреп
ване на идейното и акционното единство 
на СК в

на членовете 
региона т-е. гтават съставна част от неговата

дейност. /

В последно време чрез 
ност, програмите на марксисткото 
повече намират
ганизацци у.е. по-близко са до орновните задачи на 
комунистите, до трудовите им и жизнени среди. Но 
не само и това. Формирани са и успешно работят По
литическата шк олз на МОК на СКС, политически шко
ли на организациите на СК в общините и общинските 
комитети вечерни политически школи към по-масо
вите първични партийни организации. При това в ре 
гиона работят и политически школи на4 Съюза на епн- 
лптическата школа на МОК на СКС, политически шко- 
литичерки школи и политическите школи за .делегати и 
други видове на политическо издигане. Всъщност това 

идейно-политическо оспособя-

по-добрата органнзира- 
образование все 

подкрепа в първичните партийни ор- '
ГВ -га» & ь 
т ? ■

%;
- ■-;>

Т-Щпредседател пае целокупна система на 
ване и марксистко образование, която дава възможност 

на ново качество в работата.за осъществя ване
Ш.идейно-политическо 

места в це-
Борбата за все по-качествено 

издигане заема едно от най-значителните 
локупната работа и всекидневно

НИКОЛА САВОВ 
роден през 1952 г. в 
Босилеград, член на 
,СЮК е от 1967 г. За
вършил е юридически 
факултет. Досега бе 
началник на отдел об
що управление в Об
щинската скупщина. 
Бил е подпредседател 
на ОК на ССМ и член 
на Общинския коми
тет на СК и член на 
Изпълнителния съвет 
на ОС.

се правят усили, тя 
колкото е възможно по-високо равш ,це.да се издигне на 

Но за всичко това е необходима зкцлд от по-шир. >ко 
раздвижване дейност в която програмите за работа ще 

специфичност в собствените среди, 
тематичност. Разбира се занап- 
комитети на СК стои 

оказването на помоттт на онези пъР* 
се срещат с проблеми и кои- 

или въобще не органи-

СИМЕОН ГРИГО
РОВ е роден през 1936 
година в село Г. Ли- 
сина. Член на СК е 
станал през 1967 годи
на. Завършил е фило
софски факултет — 
група история- Акти
вен е общественотпо 
литически работник и 
изпълнявал редица от 
говорни ДЛЪЖНОСТИ в 
трудовия колектив на 
Образователния цен
тър и в обществено-по
литическите организа
ции. Досега се намира 
ще на длъжността се
кретар на Общинския 
комитет на СК.

— Наистина, 
ните резултати са налице, 
но не можем да се опрем 
върху постигнатото. В тази 
насока Съюзът на комунис
тите, като водеша идейно- 
политическа 
много по-енергично 
застъпва за успешно 
шествяване на задачите.

досегаш-
отразят ло-голямата 
по-голя.ма актуалност и 
ред пред общинските 
по-голяма задача в 
вични организации които 
то недостатъчно съдържателно, 
зират «марксисткото издигане.

още

сила ТРябвП
да се 

осъ-качеството в работата при 
не е независима от

Изхождайки от това. че
издиганеидейно-политическото В съдействие в останали 

те обществено-политически 
сили комунистите в органи 
зациите на сдружения труд 
в предстоящия период ще 
се застъпват за увеличение 
то на дохода и за намаля 
ване на всички видове раз
ходи. Изхождайки от

знанието и способността на члено-работата и приноса, 
вете, то трябва да се обосновава на творческите им ини

в работата е едно от
общината стоят извънредно 
важни задачи, особено в из 
готвднето. а след това и про 
веждането на предстояща
та средносрочна развойна

циативи. Всъщност качеството
укрепване на идейно-по- 

че идей-
условията за ло-нататъпшото

издигане. А ако се има предвид
издигане прави комунистите по-анга- 

развитието на социалистичсс-

литическото 
н о -по литиче с кото програма.

Общинската конференция 
на СК избра нов Общински 
комитет от 9 членове. За 
членове на комитета бяла 
избрани Симеон Григоров. 
Никола Савов Драголюб 
Якимов, Стойна Милкова, 
Стойне Иванов, Радкц Пет 
ров, Стоян Спасов. Борис- 

Павкович и Злаико 
М. Янев

на-жирани и по-съзнателни в
преобразование то и качеството в 

разработката и изнасянето на различни 
по-дълбоко осъзна

тите становища, а отделно 
след 13-го заседание па ЦК 
на СЮК, присъствуващпте 
слабости в осъществяването 
на икономическата стабили 

трябва

кото и общественото Взшмайкц участие в ра
зискванията. председателят 
на МОК па СКС в Лссковац 
МИРОСЛАВ ЗДРАВКОВИЧ 
подчерта значението на ко
лективната работа в издига 
нсто дееспособността на ор 
гамите и организациите на 
Съюза па комунистите н

обсъждането, 
сказки търси пълна качественост и 
ване на теорията, практиката и проблемите.

зация неотложно 
да премахваме, а положител 
ните резултати "те ни бъ
дат подтик за уопех — изтъ 
има Григоров.

школи в регио-Масовизирането в Политическите
равнище. Но това не значи, че 

тпдбва много повече да г*с 
по-голямото омасовяване са

на е на задоволяващо лав 
Глигоров.занапред на този план не 

направи. Но Факт е че за 
необходими и много условия, един от

докладчици от редовете на из- 
работници.

които е и по-
ДИМИТРОВГРАД

голямото ангажиране на
научни и обществено-политически

първичните партийни организации и 
сдружения ТРУД* Това още 
че борбата за качество мо-

Изменен н допълнен Статута на общинататъкнати 
както и кадри от

организации наосновните 
повече 
же да се
„епти, които пте бъдат пропити от опита 
работа от актуални в-упросп на съвременните общес
твени 'движения и от критически анализ на конкретна 
гграктика и опит.

върждават и задължеш1ята 
па община Димитровград — 
да осъществява 
С'ьтрудничегтвр 
на планирането и развитие
то. а в унисон с общите 
планове и програми които 
притежават останалите об
щини в Регцона.

Да споменем, че останали 
те изменения и допълнения, 
съДъРЖ^ШИ се в решение
то за изменение и допълне
ние на общинския Статут, 
се отнасят (предимно до съг
ласуваността на отделни на 
нменованпя и изрази в Ус
тава, Закана на сдружения 
труд и другите закани 
самоуправителнн акти.

Т. Петров

ативата на оругдря Тито от
насяща се до колективната 
работа и отговорност.

Освен това .известно е, че 
досегашните опита! в прлла 
гапето ма някои разпоредби 
ме бяха достатъчни и тък
мо за това трябваше да бъ
дат изменени. Бе взето ре
шение, според което манда
та на председателя на об
щината за в бъдеще 
трае 1 година, а също така 
Ос; предложена и нова точ
ка, според кодто е предви
дено и място 
ггредгедател. който тази фун 
кция изпълнява волуптерис
ТИЧ1НО.

С предложените 
ятпя

На 29 октомври п Ди
митровград бе проводена, 
двадесет и осмата поредна 
сесия на съветите при Об- 
П|ИПгна1а скупщина. на ко 
ято покрай другото Цр раз
гледано и Решението за из
менение и допълнение Ста 

и а Димитровградска об

ако ге има предвид
придобие Щ>ез осъществяване на нови коп-

и собствената
постоянно 

в областта

съшес- тута 
щина.

В обос нован пето, което
пред прися.|гтвувашите де
легати изнесе председателят 

ОС. Борис Борисов, пок
рай другото бе изтъкнато, 
че, споменатата инициатива 
за изменение и допълнение 
Статута на общината е раз 
«движена в унисон г консти
туционната концепция 
общината дакто и с иници-

на програмите еВ осъществяването
обезпечат творчески и съдържателни сказки 

в обсъждането иа въпро- 
обсъж-

твеио да ге
и ло-непосре яствени вртузки

Всъщност чрез практическо«олитичегкото
в развитието на обществото

политическите

ще

сите.
дане на противоречията 
иа социалистическото 
школи и марксисткото 
си, а курсантите^ след

организациите и гредите, в

.на
самоуправление 
образование ще изиграят ролята 
завършаването им ще бъдат от 

които действуват

заместник

II
полза на 
и работят.

меропрп 
същевременно се ут-

па
В. Б.
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от ТЕКУЩАТАСЕЦА

НЕ СЕ НИШ 400 хи-2 милиона итруд сповишениеусловия.ботаСтопанските организации 
община,

ляди динара.
Твърде солидпи са и ре- 

Т'Ь рговско-гос 
организация 
работят 124

маспа горивото ицените.и Босплеградска
и-,,раите девет месеца

заплащаневисок070лото зултатите нанапрез
от току 1пата година са осъ 

доб
услугите, колективътна тилничарсваха 

„Слога”, нъдето 
работника. Трудещите се в 

организа- 
снаб 

в Бо-

органи^аАвтотранспортнатац|С(л,1шлн сравнително 174 работния. наброяваща
потвърждава, че е до-С изри делови резултати.

Основната ниваор тази стопапскашночеиие па приУСИЛИЯ,пълнител и и която е единственселокостопам-глнизания за цияпо-голямо /нее-паличис надейност и изкупувано 
,11|1прод'|.к", която има дс- 

150 хиляди дипа-

лител па населението 
общинаорган изсека с но-доопателе,

ция на труда, могат Да се 
наистина скро

съссилоградена пот реб лостови- от широко 
ние зачитайки стабилизаци- 

са успял и да 
отделят във фондовете си 
2,6 милиона динара, а сре 

5000

<1)ицит от оС'|,н;ес:твяватполо-пматостаналитена. положителни резулмии пожителка равносметка.
Тона е охрибрянащ Факт,

опийте меркиповита ги. I ук доходът с
М) па сео, а средниятшеи еопределям! най-важните рс- 

ог прпвеждапего наишлизаличен л оход. ден личен доход е надзултатп 4600 динара.
Горската секция е най-гол 

обши
па икономическатамерките 

стабилизация и л редете вля- 
една от .твъРДе важните 

по-нататъшното

динара.
И основната

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
ШЛЕНОСТ . МП В

организация 
„Услу-ЯМ ТрУЛ,ОВ колектив в 

пата, наброяващ 200 работ
ници, доходът показва Ръст 
от 40 на сто и възляза 
16 милиона динара. Във фон 

2 ми-

ВРАНС-КАТА МЕТАЛНА ПРОМИ тпудна сдружения 
га” която години наред ра 
боти и отчита слаби финан 
сови резултати, тази

трудещите се със заси 
.лена работна

ва
основи за 
им стопанско развитие. 

Изненадват особено ела 
финансови резулта- 

ООСТ „Напредък”, чи 
наброява са- 

26 души, а имат иай-мио 
пише и полувис 

Същсврс-

па

I СЕ СТРОИ №111 

М ЩЕМ ШИИ
годи-

бнте 
ти на

наотделени 
и 180 хиляди дииа-

довсте си дейност, с 
възнаграждава-лиопа

па. а средният личен
па 8 хиляди

нто колектив въвеждане
според резултатите на тру 

мероприятия по

ло
ма неход възлизаго кадри с 
ше образование. да и други 

казват добри Финацсови ре 
зултати, където средният ли 

сега възлиза на

Всичко- това е от 
за тази стопанска

динара, 
значение
организация, която 
известните субективни сла
бости, успява да върви бъР-

тезн кадри получа- 
средства

менно въпрекиват допълнителни 
за творческа работа които 
частно оправдани с труд » 

Имайки на пред

чел доход 
над 4500 динаоа.

Това са първите показа-зо напред.
Сравнително са високи и 

резултатите на строителната 
.Изгладня", ко 

ято работи с 175 работни
ка. при среден личен доход 
от 5000 динара. Трудещите 
се в тази организация спаз 
вайки мерките на икономи
ческата стабилизация и За
кона на сдружения труд. с 
повишена работна дисшшли 
на. са успели да отделят 
за разширяване 
пата основа на сдружения

резултатите, 
вид. 
ганпзацид

взели от стопанисването 
Босилеградска 
то през
мица ще бъде обсадено 
страна на Съвета на сдру
жени? труд в организацин- 

разли

че тази стопанска ор- 
вече години на- 

п риел а нови работ 
а се бави само с из-

община, кое-
сед-на.стояшатаорганизацияред не е 

цици,
купуване на добитък и про

ОТ
— С интеграцията е реализирана идеята, запланува

на Бранена НСдажба ма месо, където 
влагат собствени 
отчетения дефицит

развойна програмана в средносрочната 
община от 1975 — 1980 година — Докрая на настояща 
та година се очанва да се осъществи общ доход

500 милиона динара — В Босилеград ше се строи

те. като. предприемат 
чни мерки за увеличение на

средства,
още по 

загрижва. Пред труот намаляването 
В това отно-

дохода. а за 
на разходите.вече

детпите се и органите на 
тази организация. стоят 
сериозни проблеми в по-на 
татъшната им работа.

Въпреки трудните за ра-

около 
фабрика за 

ято ще

вшение трудещите се 
ООСТ .Напредък”, трябва 
да бъдат реадни.

производство на дебела ламарина, в но 
бъдат заети около 120 работници материал-

М. Яневзира програмата за произ
водство на плочки за печки 
на твърди горива. Целокуп- 

производство ще се

ИндустриятаНеотдавна 
за технически съоръжения 
„Алфа” и трудовата органи 
зация за производство на 
стоки за широко потребление 
, Металплам” във Враня са 
се обединили в Метална 
промишленост „Враня”, 
тази обединена организа
ция понастоящем са заети 
около 1000 работници, кои

ООСТ „5 СЕПТЕМБАР”ното
ползва за целите на иран
ската метална 
ност. която заема първо мя
сто по производство на печ Високо качество на елекромоторитепромишле-

В
ки в страната.

Според плана, изграждане 
то на Фабриката ше започ 
не през 1981 година, 
дът за насърчаване развитие 

недостатъчно
витите краища в СР Сър
бия за изграждане на съ
щата е одобрил средства 
от около 150 милиона дина
ра. Във фабриката ше- бъ
дат открити около 120 рабо 
тни места, които главно ще 
бъдат попълнени с работни 
ци с метална специалност. 
Това щс бъде благоприят- 

възможност за заема
не на относително 
брой незаети в Босилеград
ска община.

БЛАГОДАРЕНИЕ на уси- 
Фон лията на заетите в ООСТ 

„5 септембар” към автомо- 
раз- билните заводи „Дървена 

застава” от Крагуевац за

Воя Радич" и . 21 октобар”.
От друга страна, ООСТ „5 

септембао” в Сурдулица за 
деветмесечието произведе 80 
хиляди мотори за охладите 
ли и отоплители Дз ГМ”.

Впо-голямо ангажиране, 
случа?, се касае за усвоява 
пето на новите произведе
ния. Именно, касае се с \*с-

то в настоящата година оча 
кват да осъществят общ до 
ход от около 500 милиона 
динара. х

— С обединяването е ре 
ализирана идеята, заплану 
вана в настоящия средно- 
срочен план във Бранена. об 
щина. Със сдружаването 
се създава един икономиче 
ски,, техническо-технолож- 
ки и кадрово укрепнал 
производител яа • апарати 
за домакинство. Новофор- 
мираната организация да 
ва възможности за заемане 
на нови работници 
и много други преимущест 
ва — казва Тихомир Мит 
рович, председател на дело
вия съвет яа „МТВ”

то на
вояването на производство
то на отделни детайли при

, ■ у

осъшествя- 
подобр 

през

последователно 
ване програмата за 
яваяе на качеството 
изтеклите девет месеца зна 
чително е подобрено качес- 7Т»Г- {,1"лтвото на продукцията 
този колектив. Това особено 
се касае за електромоторите 
на стъ1<лочистачки. вентила 
тори ц охладители, 
и вентилатори .на отоплите
ли. Съшо така са 'постигна

на

г,-кактона
висок Iч-|

•• ■

ти и положителни резулта
ти при електромоторите, ко 

ОЩЕ ЕДНО СДРУЖАВАНЕ ито се доставят на „ВАЗ”, 
В ход е и вторият етап въпреки че върху постигане 

на сдружаването, в което то на рптимално ниво на 
ще се обединят в сложна ор 
ганизация на сдружения 
труд МПВ и Специализира
ното предприятие по окси- 
женно заваряване ,Завари- 
вач”. С това комплектно ще 
приключи процесът яа сдру 
жаването на 
тадици. С Формирането 
комплексна металопреработ- 
вателна

.-/У'както уШйШ
А.13

гЧкачеството все още се ра
боти.

За осъществяването 
още по-добро начество се-

У': |
ОТКРИВАНЕ НА НОВИ 
МОЩНОСТИ на

на чуждестранния пазарОт становището на инвес
тициите. досегашното изгра
ждане е оценено положите 
лно. Сега е запланувано из
граждането на цех за пре
работка нз стоманена ла
марина, с ноето ше прик 
лючи програмата за произ 
водртво на печки на твъ.рди 
горива.

В Босилеград една от 
икономически яай-изостана- 
лите общини в Южна Сър 
бия; МПВ ще строи фаб
рика за производство на де
бела ламарина, с което в 
Първия етап ще се реали

С качествориозна трудност представля 
ва закъсняването на техни 
ческата донуиментация. Имен 

врансклте ме но неблаговремеияо се до 
на ставят и провеждат отделни 

изменения, което възлага

частите.
За всичко това на не от да в 

на състоялото се съвещание 
на колегиума в ООСТ се 

доста. Качеството 
на продукцията бе централ 
на тема на разискване. На 
съвещанието

За потребностите 
тската фирма „ВАЗ” , 
несени 77 760 бройни,

на съве- 
са из-

а за
потребностите ца автомобил 
ната промишленост 
глия 4500 бройки 
тори. От този 
шертвена

говорипромишленост по-голяма отговорност в та 
Бранена община, из- зи насока. Трябва да се по 

сочи и това. че „5 септем- 
де възможност за по-рацио бар" през последните 
нално и .по-пълно ползува- 
не на съществуващите съоръ 
жения, сдружаване на фина 
исовите мощности, както и 
икономически напредък в ция- 
стопанисването.

Миливое Стаменкович

•на Ан-
ВЪВ
тъква Митрович, ще се да- от тези мо

износ е осъ- 
реализация на 

стойност от над 47 370 000 
динара което е за 28,14 на 
сто повече отколкото 
ттШя период. Инан до края 
на годината

освен ръково 
дителите и професионалната 
служба в колектива, 
ствуваха и представители па 
Отдела по осигуряване 
качеството. Отдела

три
месеца регистрира значител 
яо подобрение на качество 
то при заключителното цри 
емане на готовата продун-

присъ-
в с-ь-на

по под
държането, както и служ
бата по контрол при ООСТ

трябва да се 
изнесат още около 28 500 
бройки микромотори.

Все пак има -определени 
трудности, които изискват-
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Вре* 1136 
Годиаа ХХХТШ 
14 ноември 1880 

Белград

брои:

БЕСЕДА С БУДИМИР ВУКАШИНОВИЧ
КАДРОВАТА БАЗА Е ЗНАЧИТЕЛНО 
РАЗШИРЕНА

СТР. 2

СРЕДНОСРОЧНИТЕ РАЗВОЙНИ ПЛА
НОВЕ

ТВЪРДИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВМЕСТО 
ПРИНЦИПНИ СТАНОВИЩА

СТР. 3

От цеха СИП на Машинната про 
мишленост в Шем Петър в Са 
винена долина.

(Снимка: Г. Куджерскн)

ОСНОВА ЗА ДОГОВОРИ
чесна общност. Същинската делегатска 
основа ,.базата" предимно още е по страни 
от множеството договаряния и това е, с»ЦЛФ- 
но една от главните ярнчмни за бавността 
в договарянето и планирането. и за нерацн- 
онплноеета » стопанисването.

На делегатите н делегатските скупщи
на, ноцто трябва да потвърдят плановете и 
другите актове, предназначени за по-уско- 
реното стабилизиране на стопанството, ве
роятно няма да пречи ако в организациите, 
Ръководствата и фррумцуе на Съюза на ко- 
муннетлте, накто и в другите политически 
институщш, по-обстойно се утвърди полити
ческата основа за плановете и договорите.

състодлата се по-миналата седмица се
сия на Съвета на републиките и ав
тономните области на Скупщината па 

СФРЮ, от която с право се очакваха по-ре
ални прогнози и мероприятия за ускоряване 
на изготвянето на новия средносрочан план 
(1981—1985) и резолюцията за икономичес
ката политика в предстоящата година, не 
изпълни във всичко очакванията. Още пове
че, повтарянето на някои хилотетически твъР 
дения на .сесията и след нея Гако договори
те бъдат постигнати дотогава и тогава, пла
нът ию_ може да се съчини до...) внесоха но
ва доза на неизвестност, която в настоящия 
икономически и политически момент никак 
не бихме смели да допуснем.

клонеиия и протакания в съчиняването и 
реализацията на плана и програмата по ста
билизация обективно са против тези велики, 
благородни и съвсем реални, 
цели и потреби на нашите хора. За този от
клонения и протакания, 
очевидни,
уиисоц с цредламирамата политика па Съю
за на комунистите и логиката на неговата 
роля и неговата отговорност за съдбата 
югославското общество.

осъществими

които толкова са
още лс се говори достатъчно и

на

Посочената сесия в Скупщината па 
СФРЮ въпреки скромния й резултат, въ» 
всеки случай ис е причина евентуална 
критическа атака орсщ-у делегатите и тяхната 
работа. Това с само повод и още едно плюс 
към нашето убеждение, че зц цо-сфикасио* 
то договаряме и споразумяване, за по-ефика- 
снаха работа на енупщинените и другите ин
ституции нямаме винаги достатъчно нзню- 
ансираие „чиста" и обществено сигурна по
литическа основа на договорите и споразу
менията. Това че делегатите в скупщишите, 
при решаването по отделните предложения, 
относително често се консултират със своя 
та база", как заявяват те, всъщност‘ не е. 
онази правата, пито достатъчно политиче
ската основа за обществено рационалните 
договори и споразумения, без оглед ла 
това, це по някои такъв разговор (консулта
ция) може да се проведе и с по някой че
лен функционер в една общоствепсмюдити- тика.

Напротив, това ще допринесе да се 
ускори работата върху плана и ста
билизацията на стопанството, защото 

комунистите в онупщиинте и другите органи 
и организации би имали ,,по-свободни ръ. 
це" и по-определсни задачи в настоящия 
момент. Насроченото заседание на Цен
тралния комитет на СЮК за идейните и (по
литическите основи на средносрочния плач 
без съмнение ще бъде ед!Ш от приносите за 
създаване на политическа основа за по- 
ефикасно договаряне, планиране и осъщес
твяване на пленовете. Таедпш . приноси”, по 
реда ма пощата, ще има повече и от репуб
ликите и цвтономннте области, в които съ
що тапа, се изгражда ювослцюсната попи-

Ако предстоящият средносрочен план 
кто вече по-дълго време се изтъ-ква, тряб
ва да бъде *дшан на стабилизацията"', тога
ва От изготвянето, приемането и осд,щес- 
твянехо на този план няма по-важна поли
тическа работа и задача на Съюза на кому
нистите и останалите политически фактори 
в нашето обществото. Ако вече всички, без 
изключение сме съгласни с това, че без по- 
ускорено стабилизиране на стопанските про
цеси няма трайна стабилност на самоупра-

иа~

отношения всоциал исти чсокивителните
обществото, че това е условие за издигане на 
жизненото равнище и запазване на рено
мето ни в движението на 
страни и в црлия свят, тогава отделните от-

необвързаните



; А-

2 Комунист метода на райо
на Съюза

лежат и в
тата на органите 
па комумиситие, па ДОР« и 
ма първичните организации 

СК. Колективната раоота 
издигната на нужното 

всички

БУДИМИР ВЕКА ШИНОВИЧБЕСЕДА С

на
не е
равнище. Именно, 
членове на комисиите а още 
по-малко останалите ком ни 

достатъчно аша- 
на общест-сти ле са 

жирани в телата 
вено-иолитическите организа 
пии и в акциите, които ои 
допринасяли за тясното 
нататъшно печелене на опит, 

авторитет, а сарнсв- 
и в-рзиож- 

на техни-

т.е. на двугодишно 
когато предишният

Преминаването на едногодишно 
изпълняване на функция, в условията 
мандат г траеше и повече от 
много въпроси, за 
ващи отговори

110-
четнри години, ще открие 

нзнамнрат задоволя-които трябва да се техния
ременно давали 
пост за проверка 
те способности и давали До- 

слемелти за оцел- 
заслужават да бъ- 

члеяюве на органи
СК, секретари или

статъчно 
кл да ли 
дат
органи в 
председатели. Чрез внедря
ването на колективната ра
бота излизат на преден план 

повече хора и се получа 
ясна картина за техните 

способности.

в

Кадровата база е зна 

чително разширена
ВСС
на

Практиката в провеждане
то на четиригодишната рота 
ция, забележи Вуклшинович, 
сЪщ° така е имала определе 

влияние. Именно, голямо 
число другари, главно пора
ди кадрови потреби, вместо 
четири оставаше осем годи
ни на съши Фулкции. За 
такива потреби т.е. за чети
ри относно за осам 
времетраене на мандата, ние 
в най-голямо число среди и- 
маме изградени кадри (защо 
то е бил нужен по-малък 
брой), макар че някога и в 

обстоятелства бяхме 
изправени пред проблемите. 
Преминаването на едногоди
шно, т.е. на двугодишно из
пълняване на функцииите, в 
условията когато предишни
ят мандат траеше повече от 
четири години, ще открие 
множество въпроси, на кои
то трябва да търсим задо
воляващи отговори.

Всичко това търси разви
тие на колективната работа, 
в което всички членове в ор 
ганнте на СК ще бъдат ан- 

което, покрай 
останалото е и същината на н. 
ницнативата на другаря Ти- 
то — защото ако работа се 
натрупа главно на професи
оналните носители на функ
циите, тогава те, съвсем си 
гурно ,тази работа не би 
могли успешно да изпълн
яват. Що се отнася до тези, 
които професионално са из
пълнявали функциите, задъл 
жението на оргтнизациите 
на СК (а и на другите орга 
низацйи. където се върпш 
такова заместване) е тези др 
угари трудово да ангажират.

становищата па ЦК нолвепо становището па Цсит- 
трални# комитет, така че ще 
имат от 9—15 чланове, в 
висимост °т числото и съста 
ва на организацията на СК 
и от обема па задачите им.

Според сегашните предло- 
има 1198 чле- 

коми-

литика и 
па СК на Сърбия са прило- 
жеии в унисон със настоя
щите реални кадрови възмо 
жлости и условия.

ските конференции, секре
тарите на общинските коми
тети и състава на общинс
ките комитети, а разисквано 
бе и за подготовянето 
предложения за кандидати и 
за начина на консултациите, 
както и за сроковете в кои
то ще се реализират прие
тите задачи.

Н ЕОТДАВНА Председа- 
"'телство на ЦК на-.СК на 

СъРбня разисква за кадро
вата политика и за осъшеСт 

на Титовата иници 
колективната рабо-

за-

на
годинивяването 

атива за
та, отговорността и за 
нататъшната 
ция на политическия 
вот. С оглед на това, че 
общинските организации на 
Съюза на комунистите е в 
ход изборът на председател, 
членове на комитетите и се-

При обсъждането и прие
мането на предложенията на 
кандидатите отделно сме по
сочвали и на това. че още се 
га трябва да се има опреде
лена ориентация за кадро- 

изборите, 
проведени 
Ако има-

жения. в купио 
нове на общинските

СК. Сред тЯх 36.8 на 
работници, 14,1 селс-

по-
демократиза- 

жи- тети на 
сто са
костопански производителя, 
9.6 на сто инженери и тех
ници, 9,9 на сто юристи и 
икономисти, 10,3 на сто кул
турно-просветни работници, 
6.8 на сто ръководещи лица 
и 12 на сто останали. Работ
ниците и селскостопанските 
производители участвуват с 
50.9 на сто.

в
Предложенията на възмо

жните кандидати за предсе- 
конференш ште,

такивавите решения в 
които ще бъдат 
идващата година, 
ме предвид, че тогава ще 
дойде — с оглед на това, че 
изборите ще б-щат комплект 
ни от първичните организа
ции па до ЦК на СК на СъР 
бия, а и с оглед прилагане
то на преинципа за огранича 
ване времетраенето на ман
дата на определени длъжно
сти — до по-широки и по-го 
леми кадрови промени, смя
таме че е съвсем оправдател 
но наблягането към навре
менните подготовки с цел 
всичко това успешно и доб
ре да реализираме.

датели на 
общинските комитети и за 
секретари на комитетите ще 
бъдат доставени на обсъжда 
не в първичните организа
ции на Съюза на комунисти 
те (някои вече са доставени). 
Забележките и предложени
ята при участие на предста 
вители от междуобщински 
конференции ще се обсъдят 
на заседанията на общински

кретари на комитетите, раз
говаряхме с Будимир Вука- 
шинович ,член на Председа
телството на ЦК на СК на 
Сърбия, за подготовките, ко
ито във връзка с това се ор 
гнизират в общинските и ме 
ждуобщинските оргтнизации 
на Съюза на комунйститите. 
Вукашинович изтъква, че по 
всички заначителни въпро
си, отнасящи се до кадро
вата политика в контекста

Сравненията с данните за 
съставите на общинските ко 
митети, избрани през 1978 го 
дина показват незначителни, 
изменения- Незначително е 
подобрено и участието на же 
нитс в съставите на общин
ските комитети. Но и 
татък тяхното участие в ор 
ганитс на Съюза на комуни
стите на Сърбия е по-малко 
от съществените потреби, 
възможностите 
застьпеиост в общото число 
членове в Съюза на кому
нистите на Сърбия. Недос
татъчно е участието и на 
младежите.

те комитети.

От предложението 196 кан 
дидата за предеадетели и се
кретари 68 т.е. 34,6 на сто 
са нови. С удоволствие мо
жем да констатираме, 
сред възможните кандидати 
за председатели на конфе- 
рениции се намират и две др 
угарки, а три за секретари 
на комитета. (Това досега не 
сме имали). При утвържда
ването на възможните кан
дидати ограничаващ фактор 
представлява съществуващи 
ят състав на общинските ко 
нференции, защото из този 
състав се върши изборът. 
Според сегашните преддоже 
ния, каза по-нататък Вукаши 
нович, своята длъжност про
фесионално ще изпълняват 
92 председатели на общинс
ки конференции и 60 секре- 
три на общински комитети. 
В сравнение със сегашното 
състояние, предложено 
числото на професионалите 
партийни работници да се 
увеличи със 17 души. Пред

на инициативата на другаря 
Тито обстойно е разисквано 
във всички първични паотий 
ни организации и органи на 
Съюза на комунистите на 
Сърбия, когато е разисквано 
за предложението на доку
мента ,Задачи на Съюза на 
комунистите на Сърбия в 
осществяването на инициати 
вата на другаря Тито за вне 
дряване на колективната 
работа, отговорност и по
нататъшната демократиза
ция на общесвено-политиче 
ските отношения".

гажираннпо-на-

че
Нд изминалите конгреси 

на Съюза на комунистите на 
и тяхната Сърбия е констатирано, че

значително е разширена кад 
ровата база което е — изтък 
ва Вукашинович 
взето съвсем точно. Това най 
много се чувствува в значи
телното увеличение броя на 
членовете в Съюза на кому
нистите. Все повече има чл

общо

Вукашинович след това из 
тъкна, че е оценен както 
слабост факът, чс сред кан
дидатите за председатели и 
секретари няма пито един 
селскостопански производи
тел. Необходимо е организа
циите и органите на Съюза 
на комунистите на Сърбия 
да се ангажират а с цел в 
предстоящите избори да се 
обезпечи съответно участие 
на селскостопанските произ
водители на тези длъжности.

снове със средно, полувисше 
и виеше образование, а голя 
ма част от тях са завърши
ли различни политически шко 
чрез делегатската система и 
различните форми на обще
ствено-политическото и само 
управително 
голямо число граждани въо 
бще, а отделно членове 
СК се е ослособило организа 
цйонно и политически за все 
кидневни дейности, Но в-про 
ведените разговори за възмо 
жните кандидати зт състав 
на органите на СК и обще
ствено-политическите органи 
зации се показа, че все 
се движим в тесен кръг.

РАЗИСКВАНИЯТА БЯХА 
АНАЛИТИЧНИ

След Осмото заседание на 
Централния комитет до на
чалото на юни във всички 
междуобщински конферен
ции на СК са проведени съ
вещания със секретарите на 
общинските комитети. На 
тези заседания въз основана 
предишните подготовки, са 
анализирани кадрови и дру
ги въпроси. Оценявано е със 
тоянието. Възможностите и 
на кадрови решения 
всяка община. Пркрай това 
е разисквано и за трудовото 
ангажиране на кадрите, оти
ващи От функдииите, които

В рамките на стремежите
е Да се разшири кадровата ба

за. каза ни при края на бе
седата друтарят Вукашино
вич, трябва да се наблюда
ва и предложението, че 
вече от половината възмож
ни кандидати за секретари 
на общинските комитети са 
нови. Считаме, че мнозина 
от тях ще бъдат бъдещи 
дидати за председатели нл 
конференции. Покрай 
за разширението на кадрова 
та база може 
и изборът на

организиране '

наложеното увеличение е в у- 
нисон със становнищата на 
Председалетството на ЦК на 
СК на Сърбия от юли 1980 
година .според което общинс 
ките конференции на СК 

във трябва да преценят кои из
борни ДЛЪЖНОСТИ В ТЯХ ТРя 
бва да бъдат професионално 
изпълнявани. Числото на оне 
зи, които професионално ще 
изпълняват функцията си е 

професионално са изпълня- увеличено в общинските ор- 
вали. Това бяха делови дого. ганизации, които досега са

имали по един професиона
лен работник, и в смесените

Когато става дума за съста
ва на председателствата на 
междуобщинските конферен 
ции на Съюза на комунисти
те на Сърбия, съвместно с 
общинските комитети на СК, 
напомняме че предложения
та са подготовяни в унисон 
със становището на Цент
ралния комитет. Според 
предложения ттте се намали 
числото на членовете на 17. 
Предложените досега канди 
дати главно са от състава на 
сегашните

по-

кан
тези още

това

да допринесд
ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНА
ТА — НОВИ КАНДИДАТИ ПО-ГОЛя МО чи-предоедателства 

на междуобщинските конфе
ренции.

вори, на които секретарите 
на общинските комитети по
сочваха на различни проб 
леми. Не останаха незасегна
ти нито въпросите, отнася
щи се до изборите и ролята комитети, може да се каже, 
на председателите на общия че последователно с осъщес

сло изъплнителнн 
в общинските

секретари 
комитети, и 

и това главно млади хора. ко
ито тези
няват непрофесионално.

Покрай обективните 
вия (отделно

национални среди. усло-
в малкитеЩо се отнася до числото 

на членовете в общинските
Погледано като цяло, каза

Вукашинович, може да 
констатира, че принципите и 
критериите на кадровата по

не развити общини, 
много са стеснени възможно 
стите за

длъжности ще нзпълкъдетосе
избор на кадри (при 

чините за такива Разговора води: 
Мнрко Арснчявления
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Съдейки по това, че едвам два месеца са останали 

до окончателното оформяване и приемане на новите сред 
носрочни планове, може да се очаква, че най-голямата част 
от работата е завършена и че предстои, главно, заключи
телния акт. Дали е действително така? Опитахме се отго
вор на въпроса да получим въз основа на разговорите на 
нашите сътрудници в едно число по-големи организации 
на сдружения труд в СР Сърбия.

!аит — ш
Ти1; Гц I '■ ;

( 1 $ д* М

Твърди определения вместо 

принципни становища
чин .препълни са табеларни 
прегледа, цифои .принципни 
становища и подобно. Има 
малко колективи, в които ос
новните насоки, по развитие
то са предложени в повече 
варианта с по-дълбоки обос 
нования на определенията. 
С това се спъва инициати
вата за по-все странно обсъ
ждане и за по-обективен из 
бор на най-добрите решения- 

Всички пропуски и закъс
нения някои искат да оправ 
даят с действуването на вън 

фактори. На някои 
при това пречели текущите

ь проблеми на производството,
и па други пък големи труд

ности съ3Дава несъстоятел
ността за реална преценка 

се за увеличението на цените и

Много белградски колективи възнамеряват през предстоящите пет години да увеличат сво 
ята продукция чрез по-пълно използване на съществуващите капацитети, но не са редки онези 
които своето развитие виждат единствено в по-големите капиталовложения в нови обекти.

сто. Това води към зелено- 
чението, че към планиране
то на шгвестициите се при
стъпва самостоятелно, без съ 
гласуване с купувачите 
доставчиците и независимо 
от действителните собствени 
материални възможности. Нс 
би трябвало отделно да 
подчертава, че така обосно
ваните планово по развитие 
то не могат да бъдат при
нос към Дългосрочната ста
билизация, но източник на 
увеличение на потребление
то извън реалните възмож
ности.

ОидО повече заслужава кри 
тика това ,че в така амби
циозните инвестиционни пла
нове няма ни дума за про
фесионалната и изследовател 
ска работа, за развитието на 
собствената технология и по
добно. Тези съществени въ
проси на по-нататъшното ра 
звитие в повечето планове 
на белградските колективи са 
мо откъслечно и принципно 
сс споменават. За сметка на 
това, развитието н а произ
водството и производително
стта па труда и нататък се 
основава върху вносните ли 
цендзи — вноса на съоръже 
ния и технология

С право може да се по
стави въпрос: до коя сте
пен досегашната активност 
по планирането е получила 
широк, самеуправителсн ха
рактер. В информациите на 
орга1шзацшгге па сдружения 
труд се твърди ,че трудещи 
те се още от самото начало 
са включени в тази актив
ност. Обаче, има доста сигу
рни предвестия. конто дове
ждат под съмнение тези ин
формации. Например, много 
предложени документи не 
11редIгзвикват аштсреоовш«11е 
па работниците, защото са 
изготвени по стереотипен на

На множеството 
ния, на които през изтекли
те дни се разискваше по сре 
дносрочните развойни плано 
ве, представителите на мно
го организации на сдруже
ния труд смело заявиха, че 
навременно до края на го
дината, ще приемат тези до
кументи. В това, разбира се. 
не би трябвало да има съм 
нение, но същевременно мо 
же и да се постави въпро
сът: по коя цена тази рабо- 

ще бъде завършена в та
ка кратък срок? Безспорно 
е, че това ще влияе и вър
ху качеството и върху реа
лността на приетите плано-

събра-
шните

ДО 1985 — 60 000 НОВИ ЖИЛШЦА

За новите жители на Белград до 1985 година 
би трябвало да се построят 60 000 жилища. Разби 
ра се, в сегашните материални и финансови възмо 
жности не можем да разчитаме на такъв обем 
жилищно строителство. Обаче, новата задача в об
ластта на жилищното строителство би трябвало да 
бъде: да се запази постигнатият стандарт от 15,2 
кв. метра жилищно пространство на жител. С ог 
лед на очакваното увеличение на населението, то
ва би означавало, че в предстоящите пет години 
би трябвало да строим по 7 500 жилища годишно 
в централната част на града и около 2 000 жили
ща в по-широката периферия при задържане 
постигната средна повърхнина на жилището от 56 
кв. метра и в предстоящия период.

Живорад Ковачевнч, на заседанн 
вто на Градския комитет на СК 
на Белград (4 ноември)

подобно. Споменават се и 
трудности около съгласува
нето на програмите с дело
вите парньори от други от
расли и републики, пасивно 
то отношение на банките, 
камарите и така нататък.

Досегашната планова акти 
в пост в Белград течеше гла 

линията на съблюда

та

на
вно по
ване на собственото разви
тие, без свързване на тази 
активност с активността на 
други организации на сдру
жения труд с които 

доходни

ве,
Вече в етапа на приемане 

то на насоките по изготвяне
съдде.то на плановете, много ко

лективи в СР Сърбия не вло 
жиха достатъчно труд така 
че в самото начало по-кон
кретно да определят своите 
развойни направления и въз 
можност за по-лесна и съ
държателна работа. Вместо 
това, насоките, по правило, 
са пълни с обобщени цели и 
задачи, които не дават дос
татъчно насърчение за по-се 
тнешната творческа и ггоак 
тическа работа върху плани 
рането. Това, преди всичко 
важи за задачите, отнасящи 
се до по-нататъшното разви 
тие на самоуправителните об 
ществено-икономически 
ношения, защото в това от
ношение, главно, се остана 
само на констатацията за не 
обхрдимостта от по-нататъш 
но развитие на тези отноше 
ния, без конкретна разработ 
ка на работите, които тряб
ва да се завършат та да се, 
и осъществи това.

връзкиствуват
От там и проекто самоупра
вителните споразумения за 
основите на плана предим
но са изготвени върху осно 
вата на съблюдаването на 
развойните насоки на основ 
ните организации в рамките 
на самите трудови или сло
жните организации на сдпу- 
жения труд. С това като под 
писвачи на тези

чужбина да се осъществи по 
ложителен резултат на вал у 
тния баланс, което може да 
бъде от специално значение 
за постигане на дългосрочна 
стабилизация на съвкупните 
стопански процес] I.

В ашого белградски среди 
подходът към инвестициите 
е по стар начин, защото ре
шаването на проблемите на 
развитието се вижда преди
мно в изграждането на но
ви капацитети. Обаче, тези 
омбициош ш и п вестшцюш I н 
програми (значителна част 
от организациите на сдружс 
ния труд предвиждат капи
таловложение от един до 
)0 милиарда динара) не се 
основават върху реални, соб 
ствеии или сдружени сред
ства на доходно 
рссованитс 
Най-голяма част от тези ин
вестиции трябва да сс осъ
ществи с помощта на банко
ви кредити

дат висок размер на расте
жа (и до 15 на сто), обаче 
същевременно не спомена
ват материалните и другите 
предпоставки за такъв рас
теж. Още повече обърква 
планирането на висок рас
теж на производството в ор 
ганизациите в химическата 
промишленост (Рафинерията 
Белград дори и 48 на сто), 
макар че е известно, че те
зи организации на сдруже 
ния труд твърде много за
висят от вноса на суровини 
и релроматериали, и че в 
това отношение могат да се 
очакват значителни труднос 
ти в предстоящия период.

Все пък във всичко това 
охрабрява сведението 
много от тези организации 
на сдружения труд увеличе
нието на производството си 
до голяма 
ват върху по-доброто изпол 
званс на съществуващите мо 
щности (до 25 на сто), по- 
бавния темп на настаняване 
то на работа и тем подобни.

Съдейки по всичко сдружс 
ният труд, окончателно, и 
сам е дошъл до извода, че 
износът е най-сигурният път 
до по ■•голям приход и стаби 
яко развитие. Затова бол
шинството белградски колек 
тиви планират високи проце 
нти на увеличение на изно- 

и до 40 на сто 
от общо заплануването про
изводство. Факт е обаче, че 
много са насочени 
към това (строителството на 
пример), защото това е един 
отвелият начин да работят 
капацитетите им. Преработ
вателните отрасли, 
голямата зависимост от вно
са на суровини и репромате 
ризли, също предвиждат го
лям износ. Но, малко има 
колективи, които 
високо увеличение на изно
са, а да не задисят от вно
са на суровини. Все пък, 
очевидни са усилията, че в 
планирането на размяната с

самот тгоа-
споразумения севителни 

предвиждат само основните 
организации на сдружения 

вместо това да бъдат 
коитотруд 

и всички останали, 
участвуват в реализацията 

съвместната продукция. 
Сигурно е, че така приети
те споразумения нс могат да 
бъдат добра основа за бъде 
щата работа.

Не малко пъти досега се 
убедихме, че много пробле
ми в производството, инвес- 
Т1Щ1ШТС, снабдяването произ 

точно от факта, че 
изтеклия

от
ца

че

залште-
организацил.

степен обоснова- тичаха
планирането през 
период нс е развивано 
съвместна и 
като активност на делово и 
доходностно свързани колек 

Показа се, че тъкмо

Интересно е да се види 
как белградските организа
ции на сдружения труд са 
запланували някои конкрет
ни задачи, от които в пред
стоящия период но нелосред 
ствено ще зависи стабилност 

тяхното и, въобще, на

като
и до 70 на същевременно

ПАК РАЗПИЛЯВАНЕ
Т11В11.
плановете, концшшранм въР 
ху субективни и нереални 
преценки, без опора на 
широката практика в сдру
жения труд И обществото, по- 
късно довеждаха до нереал
ни поведения в потребление 
то, бавеха процеса на само- 
управителното свързване и 
подтикваха нитервентшгге ад 
мшшетративнн мерки. Но, 
досегашната степен на само 
управителното ‘ съгласуване 
на развойните планове не 
гарантира 
промени в това отноше ние.

. По-нататъшната
върху планирането без съм
нение трябва да зачита то
ва обстоятелство, защото в 
противен случай приетите 
планове повече ще отразя
ват сумата на отделните же 
лания, откодкото да бъдат 
пътепоказател на успешното 
и стабилно развитие.

Най слабота точка, когато сс касае за подхода 
към политическата стабилизация, в много срсдио- 
срочии планове ,във всеки случай е областта на 
инвестициите. Първо, в значителен брои организа
ции на сдружения труд сс предвиждат изключи- 

големи инвестиции, конто на са свързани с 
действителните а кумулативни способности на орга 
низациите на сдружения труд и възнронзводстве. 
ната цялост шш с действителния кредитен потен 

съответната банка. Второ, шгго структу
рата на заплануваните инвестиции често не вър
ви по следите на стабилизациошштс цели. Постро
яването на сграда за управление, прекаденият дшос 
на чужда техника и технология и т.н. са активно
сти, които по инерция се предвиждат в някои ор
ганизации на сдружеше труд и в предстоящия 
срсдаосрочсн период. Очевидно е, че в тази област 

най-сложните задачи в борбата за пре
възмогване на съзнанието и поведе1шсто на хо
рата, които са в унисон с целите на стабилизаци
ята.

та на
обществено - икономическо
то развитие. Касае се, %сл°, 
за производството, износа, 
инвестициите, настаняването 
на работа, ползването на ка

по добно, Вед.

по

телно
пацитетите и

трябва да се каже, че 
отношение има мно

го повече принципни стано
вища, отколкото конкретни 
и твърди развойни опре де ле 
ния. Все пък, когато става 
дума за производството, ня
кои организации на сдруже 

в строителството

нага 
в това са — дори

циал на

ОТ ТЯХ

по-съществени

активностпия труд
изхождат от умерени разме 
ри на физическия обем на 
производството (средно 5—7 
на сто), защото с право оча 
кват, че в предстоящия пе
риод ще се стигне да значи 
телно намаляване на штвес- 

активяост. От

поради
ни очакват

планират
Теодосие Челенкович, на заседа
нието на Градския комитет на СК 
на Белград (4 ноември).тиционната 

друга страна, организациите 
на сдружения труд в мета
лическия комплекс предвиж

Н. Б.
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СОЦИАЛИЗМЪТ И ВОЙНАТА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МАРКСИСТКАТА МИСЪЛ
за абсолютната връзтезиса

на между войнатв и соди а. т 
революция- „Основната 

обще-

ки деформации, които съпъ'г 
стихваха развитието на от- 

н делни социалистически стра- 
ав-

гшчен облик на идеологичее
ка рационализация 
иа положения намираме 
оспорването на социалисти
ческия характер па страната

коиго се ж.лените
кои структури много повече и 

, но-леси<У' посягат към орь 
жието и подобните средства 

непосредствен натиси в 
отношенията си с други

страни от-

БОРБАТА ЗА МИР В ДНЕШНИТЕ УСЛОВИЯ СЪЩЕ 
ВРЕМЕННО И ПРЕДИ ВСИ ЧКО Е СЕКТОР ИА БОРБА 

ЗА .СОЦИАЛИЗЪМ", (КАРДЕЛ)

Д р Бранко Прибичсвич

па такм патд
двигателна сила иа 
ствепия строй и по-нататъ
шното социалистическо яре-

ТА пи. Бюрократизираните, 
торитдрните и д-ц/боно огчу 

господств-уватцигня” иа тези въоръжени. кон 
флнкти. По-важните облици 
са: първо, много по мощна
та социалистическа 
11Л11 група 
ползвайки се с различни из 
говори, изпращат свои въо
ръжени сили в друга стра
на, която няма възможност 
ефикасно да се протшюнос- 

п запази собствения еп 
По-малко или

и устройството с 
влиза пън въоръжен 
фликт. На делото иа социа- 

особено -много вреда 
нанасят твърденията, че спо 

деи

вобразоват ре нц света и 
бъдеще остават вътрешните 

Тези
Разглеждането ма въпроса 

за социализма и войната нс 
може да се отдели от ра
зглеждането на въпроса за 
социализма и мира. Изслед
вайки естеството на взимно- 
то отношение на социализ
ма и войната, същевремен
но се утвърждават същество 
шие компоненти на отноше
нията между социализма и 
мира. Тясната взаимна връ
зка на тези исторически н 
обществени реалности и про 
блеми все пък не изключва 
възможността и целссъобра 
зността щото
да се ограничи на което да 
било корелативно отношение 
в рамките на споменатата завладяване ма територия!а 
триада (социализъм — вой- 1,а .другата страна (окуча 

мир) Следователно, иня). 1рето, граничните въо
ръжени конфликти. в кои
то главно участвуват ограии 
ченн военни ефектнвн и къ- 
дето не съществува намере
ние да се завладее терито
рията на противника. Чет
върто, в по-новото време е 
регистриран случай, че ед
на социалистическа страна

страна обществени сили . . . 
процеси ще текат толкова 
по-бързо и неминуемо, 
лесно и безболезнено в от- 

кон

та кина страни, лизма
на по-со-нъоръжепимепатите

ствия са ипй-внеша изява 
пролетарския и социалисти 

интернационализъм

иа цишшстически 
кол мото това може да 
случи в общество къдего се 
тачат и всестранно развиват 

ноимцили

делиите страни вътре, 
кото бъде по-стабилен све
товният мир" (Кардел). Ува 
жавайки новите историчес
ки, обществдш политически 
и други реалности а света 
на нашето време, тя застъи 
ва и афирмира противопо
ложното становище — че ра 
звитието на световния про
пее па социализма 
славя _ртабилеи мир и съще
ствена демократизация 
между/шродни/ е от//стения, 
която предпоставя и посте
пенно превъзмогване на бло

се
чеекия
и чс в този смисъл са не из 
божеп спътник и иманентно 
свойство на съвременнияео

тави
суверенитет, 
повече завладява се терито
рията ш\ страната, която е 
била цел на тези въоръже
ни действия. Второ, класиче 
ските въоръжени кои/Ьлпк 
ти, в конто силите са приб
лизително еднакви и затова, 
или поради някоя друга нр1 
чина, не ее стига до трайно

фундаменталните 
па социалистическата демо-

цпалпзъм.
Ра:п кгч и и те т / де о л оги чее к и 

конструкции не 
скрият реалните конфликти 
и противоречия, още по.мал 
ко могат да допринесат за 
тяхното решаване. Съвремеп 
пата социалистическа мисъл 
има за задача с много вни
мание 11 максимална отговор 
лост да изследва тези явле
ния. Игнорирането и /тропа 
гапдистко 
интерпретации па тези явле 
нля могат да бъдат от пол
за само иа класовия против 
ник, иа различните реакцио 
ний и аитисоциалмстически 
сили.

Най-сериозен принос къ-м 
изследването на гази проб
лематика се намира в съчи 
пението на Едвард Кардел 
Социализмът и войната (В 
споменатото съчинение не се 
изследват само конфликтите 
между
страни, но и някои други ас 
пекти па тази пооблематп- 
ка). Развитието на междуна
родния социализъм през по 
следните двадесетина години 
до голяма степен потвърди 
много изходни тези, изложе 

в този труд. От друга 
страна, това развитие донесе 
и много нови явления, кои
то изискват нови анализи и 
оценки. За съвременната ми 
съл особена е важна постав-

краци^, и хуманизма.
Част от обяснението си

гурно ложи И в ТРУДНОСТИ- 
КОНТО съиътствуват уси- 

комунии ичсс-

могат да
те

/цо/оли ята
кого движение да се осво
боди рг наследството на мо 
политизма 
нополизма и хегемоиизма, ко

обсъждането предно*|
централизма, мо па

и то преди в така голяма сте 
пей характеризираха състоя 
пието па отношенията в то

на
може да се разисква н, за 
„социализма и войната” и 
за „социализма и мира”. В 
двата случая се раздвижат 
твърде подобни, най-често 
идентични въпроси. Разли
чен е ъгълът на наблюде
нието.

/совата поляризация и подял 
ба. Не оспорвайки факта, че 
почти

идеологическите ва движение.
Следователно, главните из 

на конфликта / рябва
досегашнипсички

автентични социалистически 
революции са се явявали в 
контекста на големите меж
дународни военни конфлик 
ти. твщаческата марксистка 
мисъл решително отхвърля 
тезиса, че същото .прави
ло "важи и за бъдещите нас 
тълления на социализма 

Ловикванетр на световни
те „прецеденти” не е един
ственият н'чин да се поста
ви тезисът за съдбовната 
свързаност на войната и 
социалистическата 
Ш1а. Съществуват \ч някои 
други, които също така тър 
сят критическо осветляване. 
В полемиката с тези тезиси 
се утвърждава и афирмира 
прот1гвното становище за по 
ложптелната корелация. ме
жду стабилния 
ществената 
на международните отноше 
ння. от една . и развитието’ 
на световния социализъм от 
носно на победата на соци
алистическата 
на нашето време, от друга 
страна.

точници 
да се търсят в конфликти
те на някои реални интере
си и в противоречията, ко
ито съиътствуват установя
ването иа нови строй- Идео 
логията е повече средство 

отнолкото цзточ-

ползва своите въоръжени си 
ли за да одържи ма власт 
режима, който най-напред е 
само установила, а против 
когото се водят активни въ 
оръжени действия било от 

и „бунтовниците”, било от пре 
дставителите иа предишните 
господствуващи сили.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ПРОБЛЕМА и израз, 

ник на тези конфликти. ОтВ последните години ни
що толкова не „допринесе” 
за актуализация на пробле
матиката на социализма 
войната като появата на 
военни конфликти между от 
делни социалистически стра
ни. Веднага трябва да се 
изтъкне, че това не е съв
сем ново явление. И по-рано 
имаше закани с употреба на 
сила във взаимните отноше
ния иа социалистическите 
страни, пък дори и непосре 
дствено прилагане на въоръ 
жени насилия- Това явление 
не може да се свързва само 
с азиатското пространство. 
Имаше такива и в Европа. 
Поправо контекстът бе по- 
инакъв, но и тук се изпол
зваха въоръжените сили на 
една социалистическа стра- 

грула страни при 
„уреждането” на обстановка 
та на територията на друга 
социалистическа страна. За
стъпва се мнението, че съ
ществува принципна разли
ка между военна интервен
ция и военни действия, оба

друга страна, не може на
пълно да се изключи и ол- 

социалистическите ределецото влияние на идео 
логическата несъвместимост 
която от време на време 
идваше до израз в комуни
стическото движение. Въоръ 
жените конфликти между со
циалистическите страни вня 
кои случаи сигурно са свър 
зани и с оггоеделини струк 
турни компоненти в рамки
те на системата, в която се 
осъществява
на новия строй — бюрокра- 
тската узурпация на власт
та и подобно. Югославската 
политическа мисъл добре съ 
зря. че вътрешните проти
воречия на световния соци
ализъм все повече стават 
определяща детермннанна на 
глебалното световно разви
тие.

револкг-ИДЕОЛОГИЗИРАНО
СЪЗНАНИЕ

И деоло газираното съзна
ние в света на социализма 
отбягва да се изправи пред 
тези явления- Вършат се ра 
злични идеологически рацио 
нализации на (воържените) 
интервенции и конфликти.
В този смисъл често се го
вори за „братска помощ”, 
дори и в онези случаи, ко- 
гато такава помощ никой нс 
е търсил. Тази „помощ” най- 
често се обяснява с това, че 
в другата страна са застра- 

„социалистическите 
придобивки” и имплиците, с 
преценката, че социалисти
ческите сили, които действу 
ват в тази страна не са в 
състояние сами да отбранят 
тези придобивки. Като по
критие се взимат действител
ни и фиктивни „покани” иа 
отделни групи и личности, жду социалистическите стра 
които търсят чуждестранна ни сигурно се намира в ра- 
воемна интервенция- Друг тизличните антидемократнчес-

I ГИ

изграждането мир и съ- 
демократнзаци я

ката.че източниците иа кон 
фликтите между социалисти 
ческите страни не трябва да 
се търсят- само, или преди
мно, в наследството от ми
налото

революция
но и в противоре- 
които сълътств!уватна или чията

тяхното развитие. Една част 
от тези противоречия са на 
следени от миналото, други 
донася развитието след уста 
иовяванедо на новия строй.

шени
Същественият тезис за тя

сната връзка на борбата за 
мир и социализма не 
статъчно да се защищава и 
афирмира:,, тя трябва да 
задълбочава и

ИЗТОЧНИЦИТЕ НА 
КОНФЛИКТА

Връзката между 
пата политика (характера на 
обществените отношения/ по 
литичесната система и поли
тическите отношения) и вън

е до

вътреш- се
Важен източник на нон- 

фликтите и екеланзиотшети- 
чесната политика въобще ме

разработва. 
Развитието на събитията 

особено
че това очевидно са явле
ния, които нямат много об
що. в последните годи- 

поднрепя клю
шната политика щ опреде- новия тезис. който особено 

е последователно застъпва ю- 
вт>трешната го ела вената политическа 

политика и вътрешните (об съл 
ществени) отношения влияят 
.Ш;,р.\у външната

ни, все повече
Днес вече може да се го

вори за известна „типоло- лена* страна по правило 
двупосочна. Че ми

Комуниш1 че мощната афирма- 
ния на политиката и 
ципите на ппин- 

необвързванетополитика
на ^страната — това .днес ПРИ постепенното и постоян 
-малцина оспорват. Важно е но преодоляване на на- 
да се посочи, че и видът на личното блоково деление и 
външната N политика, която блокова кофронтация обез- 
води една страна може до- печава най-оптимални 
ста да влияе върху разви- дународни условия 
тмето на нейната вътрешна питието 
■политика. Това углавном 
же да се каже
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Директор ■ главен и отговорен ре-
.ДСому-

за раз
на све-и възхода

мо т°вния социализъм. Този 
и за соди- ществен тезис 

алистическите . страни. Екс- е 
панзионистката външна 
лит.ика на

весг-
Съ

много повече 
политически афирлшоан 

по- между другото и с п.рак
тиката на общественото 
витие в отделните 
света

социалистическа
та страна, а особено нейна
та готовност с

Редакция «а шадването ва ,ДСоасу- 
Сърбия: Саво Кдокввац (г 

вен и отговорен редактор), д-р Живо
главен и

раз 
части на 

отколкото се научно 
разраоотва. Големият 
плекс на обществените 
торически потенциали

нист"
въоръжени 

сили да налага собствените 
си интереси и домннация 
други социалистггчески 

не може да не 
Дълбоки следи - 
нупнОто й обществено 
литическо развитие.

Рад Джорджевич ( ком- 
И НС 

на ПО
литиката на необвързването 
р недостатъчно изследван 
ьероятно в годините, които

ГЧ>), Бояна 
ювич, Раогко 

Сяободи Клупа, МнхвАво Ковач, Об-

Аитуаовцч,
моветич

на
стра- 

оставини
Ковач, Яово Маркоаич, Зорица Върху цело-

й по- ж. «ята
славската политическа ми
съл на тези пгюблеми ще по 
свети много повече внима
ние.

Щ*Дс*Д»гел нш Идпатохскяя съ*ет 
на ,ДС«муг| * и СР декември 

и единство със ВОЙНАТА И МИРА
„Съвременната творческа 

марксцртка мисъл оспорва

Сърбаш Мдан Т
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КОМЕНТАР

Кой тегли назад? изненада цялатаИСТОРИЯТА с обединяването 
кооперации и ООСТ „Таламбас” в Бабушнишка община 
много напомня на известната басня, , Орел рак и щу
ка”, която започва с това, че „орел рак и щука, по 
някаква си слука, реши ли да теглят заедно кола”... и 
понеже всеки теглил на своя страна: орелът — нагоре, 
щуката надоле. а ракът назад — крадт е следният: „кой 
крив, кой е правч. не знам, но товарът и до днес е там. 
„Макар че тези дни навършиха две години от раздви
жването на тазия акция, която беше обсъдена и разис
квана обстойно и нашироко, тя още си стои на мъртва 
точка. Въпрочем, едва ли засега друго може и да се 
очаква, ако се има предвид, че един от директорите на 
тези организации на сесия на Общинската снупщина 
заяви, „че не гарантира дали в неговата трудова орга
низация референдумът Щ2, доживее успех, защотр не е 
убеден че хората са ЗА обединяване”...

Открито, или тихомълком, тана мислят и някои

на земеделските

страна
Снежната виелица, която в

началото на ноември внезап
но захвана цялата паша стра
на, донесе големи проблеми
в транспорта и селското сто
панство, понеже попречи на 
беритбата на царевица и н.л
сеитбата на пшеница. Вале
жите не бяха равномерни, а

Царевицата подснежната покривка не се
задържа повече ог няколко сняг на стопан

ството на СКБ вдни, освен в планинскатадруги
сдружения труд, които трябва да се обединят, макар че 
публичне заявяват, че са ЗА обединяване.

Ефектите от обединяване на селскостопанското 
производство и оборота в общината сигурно биха били 
добри. Това е обосновано и в проекта за обединяването 
им. Впрочем, само чрез единна и организирана поли
тика в селското стопанство ще могат да се използват 
стотици декари земя, която не обиаботва, ще се съз- 
дадат условия за по-пълно използване _на средства от 
„зеления план” (които с изключение па „Будучност” и 
„Ерма”, другите две кооперации не използват) и ще се 
създадат условия за комасация и арондация — необхо
дими мероприятия за по-съвременно

отговорни ръководители в организациите на Сурчинчаст, където снежната пок
ривка достига 20—30 цм. На 
селскостопанските работи по 
пречиха и твърде низките за 
този период на годината том 
пературц, които забавиха по 

заетите

възможно по-окоро да се за
върши.

Движението по пътищата 
ставаше с по-малко пробле
ми. Хлъзгавият коловоз пред 
извика застой, особено кога- 
то излетниците се връщаха 
в къщи.

не може да влезне в голе
мите селскостопански комби 
пати за известно време, до- 
като не дойде сухо и по-топ 
ло време. В много наши кра 
ища останаха необрани ца
ревицата, гроздето и ябъл
ките, а и сеитбата трябва

нигсването на вече 
посеви. Поради размекнала
та се пръст, механизацията

селскостопанско

СР Македония: плодородна годинапроизводство.
Жалко е, но факт, че напоследък този въпрос го 

повдигат само селскостопанските производители, 
петентните

Ком-
земеделските кооперации и „Таламбас'от

като че ли си правят оглушки.
От аспект на провеждането на стабилизационни

те мерки дали това е оправдано нека преценят ком
петентните. Обаче възниква въпросът: 
думи ще се извиква на отговорност? В случая с пре
устройството на селското стопанство и оборота в Бабуш
нишка община наистина е крайно 
даде отчет пред граисданите и труде 
акция не върви, както е договорено?

Ако пецго не е добре поставено в основите за пре
устройството им—нека се преустанови нека се предло
жат . нови модели. Но да се играе криеница със 
скостопанските производители, да се гледат дребни или 
местничесни сметки, в никакъв случай не може дабъде 
допуснато. Защото, да приведем думите на един делегат 
в Общинската скупщина, който каза че „нито коопера-

работещите

она килограма и цялото то
ва количество ще бъде изку 
пено и преработено.

В Македония тази година 
лозето роди като никога до
сега. Гроздоберът успешно 
прикючи, но изникна порб- 
лем във връзка с помества
нето на гроздето и разбира 
се на виното, с което маке
донските винари са известни 
навред по света. В избите 
на повече от комбинатите, а 
също така и при индивидуал 
ните производители, няма ве
че място ни за еди но ново ви 
но. Агрокомбииат „Тиквеш” 
в Кавадарци, където се не 
помни толкова богат гроздо
бер, е принуден виното и 
ширата да помества във вре 
менни обекти. Едно от реше
нията е и олимпийският ба

сейн, който е пълен с гроз
де. Целият тазгодишен гроз 
добер в околността на Ка
вадарци възлиза на 55 мили-

донога само на

време да се 
щите се защо тази

РАДИЧЕВЦИ

Голямо признаниесед

на Радио-те-Драголюб Станкович, представител 
левизца Белгоад на тържествен начин

на местната общногт в село Радичевци.
върчи цветеннито „Таламбас” са татновина нациите, 

там хора”? телевизор
Явно, време е да се потърси и намери по-широки

ят интерес на общината като«няло на трудещите се и 
гражданите в нея.

се проведе в началотоято
на годината, местната общ 
ност в с. Радичевци получи 
от Радио-телевизия Белград 

който на 
начин б$ пре

За успешно участие в ак 
цията ..Милион телевизори 
— във всеки дом радио”, ноМ. А.

цветен телевизор, 
тържегтвен 
даден на председателя на ме 
стната общност в селото Ни 
кола Христов.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ — РЕКОРДЬОР

има 0,90 ха изкуствени лива 
ди и отглежда 150 овце. А 
това число не е иезначител 
но в средата, в която тон 
живее.

— За да си облекча рабо 
тата, която наистина е тру
дна имам намерение да на
бавя трактор и всичкц нуж 

съжале 
в общи 
Машина

РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ ПОСТИГАТ
С ТРУД

Тази значителна награда
радичевчани спечелиха с пъл 
но оправдание в акцията 

във..Милион телевизори — 
вгеки дом радио”, защото 
за кратко време са бшш при 
бавени и декларирани 22 те 
левизора в селото. Сега все 
кн дом притежава радио, а 
всеки втор телевизор.

съоръжения. За 
име „зеления план”
ни

разбира се за наши 
умя, аз имам свой начин па 
обработка на почвата, а осо 
бепо свой начин на натор
яване на 
но торя

усло-т;::Ма пата ме изненада, 
та купих в Кпяжсваи, 
вее още съоръжения нямам. 
А намерението ми- е да на
бавя плуг. ремарке, носачка. 
Колко ще успея

Славча Стаменов от с.
57нгодишна вт>з- 

занимава със сел 
" скостоианска дейност

от отдавна. Макар че е се 
възраст, 
дейност, 
и завия

Г
110згош е на

раст, а се Новият телевизор, за сега 
единствен цветен в селото 
ше бъде ломегтен в нанцела 
ри ята на местната общност.

• •. - ./к. 'още площите. Рсдов-
нивите с естестзе- 
като предварително: п това

/тт]
че в напреднала на тор

го смеся с изкуствена тор. 
А това с лично моя рецеп
та. За това, че станах 
кордьор дължа много и па 
съветите на агронома Ангел 
Басов — казва Стаменов. 

Този селскостопански про- 
3,5 ха

па-ш лидаще зависи 
шата

селскостопанската
самия казва 

добиви от нея ще му

а ще служи като подтик, на 
трудещите се за осъществя 
не на нови акции.

т кооперация няма 
I глава на 
Имам опит

както пак да . завърт! 
друга страна", 
от кооперацията, затова та 

изтъква таз

роните
бъдат девиз до края па жи- 

Той вече няколко го 
между първитс

г Г.Л Ш М. Янев
вота, 
дини е 
производство на 
а в настоящата 
рекордьор в тази

т ка и казвам, 
год ги и н ия рекордьор.

С. Стоименов има намере 
ние да увеличи площите за 
сеяни с пшеница. Именно 
сега той ше засее 1.50 ха н 
по този начин иай-дойно ще 
се включи в обществената 
акция за ползване йа необ 
работените площи, както и

V ' VПО
пшеница,

година е и 
област. из водител п р и тежава 

Обработваем -плота пад 
2 ха ливади, малко пасби
ща...I 1Л-. ■С, Стаменов, на когото мо 

и селски
И не с само произво- 

пшерица. Той по-гат да позавидят 
те стопаните от по-илодород 

краища, с две години

дител на
лучава добри добиви и 
царевица, макзд че тук има 
трудности със съветите

от
ните
тго-възпастнатр. си съпруга и 

76-тодишнИя си баша па 
3700 кг

С. Стаменов па
в борбата за тю-увеличеио 
производство на хвана.

А. В. — Т. П. 1Щ0ШШиай-чессъс
10 декара е получил

Макар и градуш 
” от

той с ггроизвод- агрономите, коитодобивите 
ството на пшеница е доволен, 

— За този висок принос,
то изостават. 

Мавгошкиятпшеница, 
ката

рекордьор
доято му е „взела
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„АБРАШЕВИЧ" ВЪВ ВАЛЬЕВО

КХМ „МЛАДОСТ" ОТ БАВУШНИЦА НА СРЕЩИТЕ

ДИМИТРОВГРАД Възход на бабушнишките самодейциПрезаснтеност или 

нещо друго?
нр <я-Инаи югославският

самодейността „Абра
стамясто, и получиха етату 

та „Степам Филипоп-ич . 
Топа голямо признание па

художественото

НА ТАЗГОДИШНИТЕ 14- 
ти ио ред срещи па само- 

. Абрашо
лед на
шепич” — е доалко ревю на 
иай-де>брите самодейни по- 

Този преглед е 
1967 година а

дойните дружества
" п-ьв Вальомо участвува 

ха и самодейното дружес 
, .Младост" от Бабушпи- 

Бабушиич^ни се предста 
виха па вальевската публика

Въпреки чс географени сс намира доста 
далечен от по-гол елине центрове, Димитровград 
никак не може да се оплаче, че триа обстоятелство 

влияе отрицателно. поне когато се нар.ае 
посещението на пародии или естрадни 
Всъщност «може да сс твърди обратно. Дпмптров- 
градчашг напоследък са презаситснн в Димитров
град гостуваха почти всички наши 
естрадни л народни певци.

Естествено, че посочените факти могат само 
да радват, защото едва лп някой «може да сс оп
лаче от това. че в неговия град има забава, 
друго нещо започва да загрнжва хората, в Димит
ровград: — Дали не проклинаше.

от- култ,урновмч стижспия- 
основан през 
непрекъснато се 
всяка година

провежда 
от 1972 годи-

тводоМУ ца-псицн.
на.изпълне- 

мзворс^I фолклор с 
танци от Лужпнда# 

с изпълнения па гаДда н 
нларипет. Група жеии-само 
дейки от село Стрелъц из
пълни народната носен от 

Люлий горо" 
1Т11Ч от с, Из-

в категорията на 
пия на 
песни и

Трайни поировитсли па 
„Абрашевич" е Съ 

. на синдикатите в СР
срещитенай-известни
пет ъ'г
Сърбия. Ме/кдуреяубликап- 

самоуправителна об-ската
щност за развитие на само
дейността. Към тях съще
ствуват и Междурепубликан 
ско жури, програмна коми
сия — съставена от предста 
вители па всички републи
ки и покрайнини.

Тазгодишните среши „Аб 
раитевич" минаха под пазва 
плето ,Друже Тито ний ти 
даваме обет .. "

Срев^ите започнаха в Тър 
Совля, Храстник, Загреб, къ 
дс то на 24 октомври ги от
кри Винко Хафнер, пред 
седател на Републиканския 
съвет на синдикатите в Хъо 
ватскс. Срещите във Валье- 
1Ю започндха на 31 октол1- 
ври и продължиха до 8 но
ември, когато бяха връче
ни и - наградите на най-лоб

но

край
СъРбпяпка М|
пор изпълни песента ,.Сно- 
щи майко от Солуна дойде , 
а танцовият състав па . > 
дост" изпълни китка народ- 

Лужпица и Гор

10311

Мла

им хора от
по Попншавпе. Изродим 
ши н хора на гайда пзпъл- 

Милопад Чиоич от 
Вава. а Буди мир Иоиановмч 
от с. Стрелъц пълни ня
колко хора па кларипет.

пе-

е.ьм

/Детайл от „Срещите на села 
та в Радошевац
дружество Младост" на сре 
щите „Абрашевич" е най-го 
лсмият цреглед, на който те 
иостиг.наха най-големия 
досега успех. Това е възход 
на югославско равнище. На 
този преглед 
представяха Нишки регион.

Самодейците от Бабушни 
шна община доживяха годе 
ми аплодисменти от налеп
ената публика.

По време на прегледа нд 
Фолклора па 5 ноември в 
съревнование с 14 други са 
модейнн групи от всички 
републики и покрайнини — 
бабушничани заеха първо

си

рите изпълнители в поот-
Домът на културата бабушничани делни категории.

Т. АндреевичДали публиката не се разглези до такава сте 
пен, че за не.ч и най-известните наши артисти да 
са безинтересни. Може би но как тогава да си 
обясним обстоятелството, че например за концер
та на Зорица Брунцлик залата бе шзекалено мал
ка за да приеме посетителите, или пък за кон
церта на Златко Пеянович, Джордже Марянович, 
Сладжана Милошевич и други, когато билетите 
бяха просто разграбени и то на 2—3 дни преди 
концертите им.

Не, никак не може да се твърди че димит 
ровградчани предпочитат музиката на някои наши 
певци, която понякога се граничи с шунда 
пред театралните представления но напоследък 
излиза, че това е истината. Как иначе да си. об
ясним обстоятелството когато през излп-щалата 
седмица в Димитровград гостуваха белградските 
артисти От театъра , Под разно", които пред съв
сем «малък брой зрители изнесоха пиесата „СОС 
спасете нашите души” от Милош Радович в пос
тановка на Никола Йевтич.

Макар че димитровградчани имаха възмож 
ност да видят известните наши артисти като Ол
га Спиридонович, Предраг Лаковия. Чедомир Це
ровия. Милан Ерич и други а освен това и ин-

пред-

Богдан Николов: 
Околността на 
Ниш (акварел)

тересен гъвременен сатиричен спектакъл 
ставлението бе слабо посетено,

Колкото и да искаме, причината за това об 
стоятелство не «може да намериме. особено ако 
имаме предвид че Димитровград все още има те
атрална публика и досега поне такива представ
ления гшедизвикаха интерес. Още повече, че тра 
ктовката н* пиесата е от съвременния живот и 
разработва алчността и незащитеността на съв
ременния човек.

В НИШКАТА КРЕПОСТ

ОТКРИТА ИЗЛОЖБА НА БОГДАН НИКОЛОВ В НИШ
В салод 77 в древната Ни 

шна крепост на 7 ноември 
бе открита изложба на ак
варели на Богдан Николов.

Любтггелихе на изобрази

телното изкуство отделно на 
възможност 

да видят 23 картини на Нм 
колов, с мотиви 
гровградско Ниш и Адриа

тическо море. 
Изложбатажнвописа имат 17 е открита до

I/ ноември тази година
от Дими-Т. п.

к. г.

Кз двйноотта на ученическите организации звонци

Литературно четенеОт началото на учебната 
година в 
Център „Иван Караиванов" 
в Босилеград се учредиха а 
сетне изготвиха програми за 
работа и започнаха с рабо
та повече ученически гамо 
управителни организации, в 
които дейно участвуват вси 
чки класови общности чрез 
своите делегати. .Такива ор 
ганизации г.а — 
та организация!, 
кръст Училищната конфе
ренция на учениците и $ще 
някои.

С досегашната си работа 
се изтъква Училищната кон

ференция на учениците. Не 
ен тазгодишен Ръководител 
т.е. председател на предсе
дателството е Владимир Сто 
йиев ученин от Ш 101 ас 
дистическа насока.

В изтеклия 
период тази организация де 
ино работеше върху коорди 
нирането на основните 
дачи и насърчаване за по- 
активна работа на класовите 
общности. Разглеждаше 
пеха, причините за разреша 
ване и подобряване на об
щия успех.

Тези дни дейно се работи 
върху организирането на ша

хматно съртезание. Работата 
на тази организация е под
помогната от 
лите. Според мнението 
Стойнев занзлтред трябва да 
се активира още повече ра 
ботата на 'класовите обхцно 

Училищната конферен 
ция само да координира с 
тази работа и да решава

Образователния Народният 
Бабушница 
дателство „ 
Ниш на 11

съв~ГсеИз р^од^ТТ°ТО Четене СЪП- 
Братство" от С -'гу31«>ални точ
ноември т г ор тт 1леновете На Музикална 

ганизираха в Звонци лите „„„КЦИя «ъм самодейното 
ратурио ЧеТене. Пред ™чГ 7л™РЧо-художествено дру- 
ниците от седаш и осми шшш ”МладОСТ" от Баоу- 
нлас на основното училите Ш 
младежи и девойки от Звоц 
ци и работници

пЙри от Ниш:
Миле Николов — Присой- 
скя, Люба Сталоевич Вла 
димир Сердар и Стефан Ни В което се състоя 
колов четоха свои 
дения на български 
Рохърватски език.

преподавате-
и аюри

двумесечен
сти а

за въз
никналите проблеми, а съ
що е необходимо понмасов 
но участие на учениците в 
кръжоците и активността 
тях.

Свои произведения чето- 
най-младите —

литературната сек- 
училище, 
тази тра 

на нишки 
младите от

Младежка
Червения група пи ха и I 

вете на члено-ус-
ЦИя при основнотов

произве Д111Шонна срещаРаде Станоев 
Босилеград и сър- те писатели с 

Звонци.
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БАБУШНИЦА В СПОРТНО ДРУЖЕСТВО „МЛАДОСТ" В БОСИЛЕГ РАД

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕ 

ДАТЕЛСТВОТО НА ССМ Професионализмът „изяжда“ средствата
Повече от половината 

средства, с които разполага 
спортно дружество 
дост” в Босилеград се от
деля за лични .доходи 
двама, тук заети на неоспре 
делено дреме, работници. 
Именно от над 150 хиляди 
динара, колкото възлизат 
заплануваните в наетоянта- 
та година средства, 
ството ще отдели 72 хиля
ди динара за лични доходи. 
При това тук не са взети 
■предвид 
лаги във връзка с личния 
доход. Разбира се, с тях то 
зи износ е много по^голям.

начин да се премахне този 
проблем в спорта? Още по 
вече ако се има пред вид, 
че епцртните дейности в об 
шината не са достатъчно ра 
звити, че на спортния план 
не е постигнато омасовява 
нето и че спортно дружес
тво ''Младост" не разгър- 
нта спортна дейност в ос
таналите спортове. Манар 
че обществена интеция е 
спортът да се омасовява а 
в дружеството като носи
тел на' опортните дейнос
ти, съществуват само: пъ 
рви футболен, отбор, юноше 
ски футболен отбор, а сега 
вече и джудо отбор. Други

рателство от организациите 
на сдружения труд за зае
мане на работа на двамата 
работника. Но колко

,,Мла-Новото 
ренцня на Съюза на

Предгедателство на Общинската нонфе 
социалистическата младеж на 

Ьаоушнишка община ще наброява 11 делегати
^ В 13 селища на общината ще ге повторят из 

борните събрания

раздви
жват инициатива за това?

Канто и да е, проблемът 
търси, без отсрочване, 
шение. Това още 
ако се има пред вид, че об

за

ре-
повече

На ХШ заседание на Пред 
седателството на Общинска
та конференция на Съюза на 
социалигтическата младеж 
на Бабушнишка община, ко
ето се състоя в края 
октомври, прие принципите 
и критериите за избор на 
колективни 
политически органи,
Дател -и гекретарч с едного
дишен мандат 'в Съюза на 
социалистическата младеж 
на Бабушнишка община и 
утвърдено предложението 
за състава на Председател
ството, комисиите и най-от 
говорни функции в ОК на 
ССМ.

В 13 селища па Бабушни 
шка община, бе посочено 
на заседанието членовете 
на политическия актив не 
са могли да провеждат из
борите. Причината е, че по 
вечето млади от село га 
заминали на училище или 
на работа извън местопреби 
ваването. В тези села тряб
ва отново да се проведат, 
за да не се загаси работата 
на първичните организации 
на ССМ.

Изборната конференция па 
ОК на ССМ в Бабушница 
е нагочена за 12 ноември 
1980 г.

ществото не може да от
деля средства а те да се 
изразходват за цели, за ко 
и то не са 
Безспорно е, че за издига 
не на спорта в общината 
и за разширение на спорт
ните дейности в „Младост” 
са необходими 
лия- За всичко това обаче 
въпросът ще бъде по-боле- 
знен по-изразителен и по 
труден за разрешаване ако 
и занапред средствата се из

друже

предназначени.
на

обществените об

изпълннтелно-
нови уси-предсе

Двамата работници, 
които единият е треньор, 
а другият счетоводител 
раят с първия футболен от 
бор на дружеството, 
то се ■ 
ската ,А 
лизаме в това колко са ус 
пешки в работата, защото 
това сега не е и важно, но 
налага се въпросът: 
ва ли и занапред, вънре- 
ни скромните средства (не 
би били скромни ако гора 
вилно се разпределят) 
се изплащат за лични доходи 
и как по най-благоприятен

от организирани спортове не 
съществуват, но не може 
да се каже че няма усло 
вия!

иг-

Основно е^ казват в „Мла 
дост", в спорта да действу 
ваме на самодейни начала 
относно без професионали
зъм. Средствата 
деляме за лични доходи дей 
ствително са ни иеобходц

кой-
състезава във В.рпн- 

* ” група. Не нав-

пазходват за лични доходи.
Факт е, че професионали 

змът в спорта. .отнася”
средства 
труд. А от професионализма 
тези средства трябва да се 
..отбранят". Всъщност това 
е и достатъчен повод проб 
лемът да се премахне. Раз
бира се^ ако 
иска

от сдруженияД. Глигорневич
ко-ито от

ВЪВ ВРЪЗКА С УЧЕНИЧЕСКИЯ СТОЛ В ЗВОНЦИ ТРяб
мк за други цели. но изпък 
ва проблема как да уредим 
положението на двамата за
ети.Чакат се монтьорите дружеството 

да действува в инте-да
Имайки пред вид това, 

те търсят помощ и разби-
Ученическият стол пои 

новно училище „Братство” в 
Звонци все още не работи, 
въпреки че помещенията в 
новата училищна сграда са 
напълно годни за целта 
че са обезпечени най-съвре
менни съоръжения-

моуправителната общност по 
пряка детска защита в Ба- 
бушшша Баса Тасич

рее на спорта.ос-
В. ,Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
— Ролята и значението па 

и ученическия стол не требва 
отделно да изтъкваме, казва 
Тасич. Затова всички ние на
стояваме учениците в Звон
ци да получават топла закус
ка, но досега това не успях
ме по обективни причини. 
Именно, съоръженията тряб 
ва да монтира „Леснина” от 
Любляна, която същата ра
бота трябва да завърши и в 
ученическия стол в Бабуш 
ница. По-рано се бяхме до
говорили това да стане ед
новременно но, с цел да се

Сериозни задачи за разрешаване
ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА годи 

на в условията на колектив
на работа, решаване и отго
ворност младите от Сурду- 
лишка община обогатиха и 
ооазнообразиха своята дей
ност. Със свои акпии и на
чинания проникнаха и в та
кива области, които отпреди 
бяха поприще главно на по- 
възрастните. Касае се за все 
но-нарастващата роля 
младите в делегатската сис
тема и съответно в самоуп- 
павителнпте органи и само
управлението изобщо.

Това е и естествено, тъй 
като редовно се провежда 
младежката

разширеното възпроизвод
ство.

младите занапред ще се по
лагат още по-големи грижи. 
Целта е да се създадат до 
бри работници и самоупра 
вители, носители на борба
та за ло-голяма произволи 
телност и по-добри резулта
ти на труда. Чрез организи
ране на школи и други об- 
:гици на образование млади
те по-дейно ще се включват 
в развитието на самоуправи- 
телните социалистически от
ношения. Това значи т<?хно 
по.голямо практическо анга
жиране в ООСТ местните 
общности, самоуправитеднн- 
те трудрвн общности, учили 
щата и частите на ЮНА. Те 
следва да бъдат ло-дейни в 
процеса на тоуда, самоупра 
вителното договаряне и ре
шаване. С други думи, тРяб 
ва да бъдат самостоятелни, 
последователно отговорни, 
критически към себе си и 
други със смисъл за сътруд 
ипчество солидарност и ко- 
мунпкативиост.

Младите от Сурдулишка , 
община имат действена Ли 
тсратуонл младеж, Фериа- 
лен съюз. Горанскд органи
зация, организация на* Чер
вения ноъст Млади изследр 
патели и пр. Тезц обществе 
пи организации, като колен 
тнвнн членове на ССМ и за 
напред ще развиват своя дей 
пост. ^пооед програмите, ко 
нто са приели в предстоя
щия едногодишен период.

Накрая да напомним, че 
младите са носители на кул 
ту щгр-за бавния и спортен 
живот в общината. Съвмест 
по със самоуправителнитс 
общности и занапред ще сс 
търсят такива облицр на из 
ява. ноито се .коренят върху 
самодейни начала и допри
насят за всестранни творче
ски изяви на младите.

Това, мг учениците не по
лучават топла закуска пред
ставлява немалък проблем в 
работи (поради недостатъ- 
Проблема още повече изос
трят обстоятелствата, че и 
ученическият интернат не 
работи (порад инедостатъ- 
чен брой Ученици) и че с 
превоза на учениците от по- 
далечните дерекулски села 
също не върви всичко най- намалят разходите, 
добре.

Чрез споразумяване и до
говаряне с работници от 
други ООСТ работниците се 
сдружават в сложни орга
низации на сдружения труд 
в самоуправителни обедине
ния.

Не по-маловажни са и за
дачите които стоят пред 
ССМ в областта на самоуи- 
равителното соцналистичес 
ко образование. Реформата 
на образованието трябва да 
допринесе младите да се на 
сочат .към потребностите на 
стопанството. Участието на 
учениците в самоуправител- 
пите тела зависи от обстоя
телството: колко в даденд 
среда са развити самоупра- 
вителните отношения.

Социалистическата соли
дарност, самоуправнтелното 
споразумяване и обществено 
то договаряме за кредитира 
пс н стипеидираце на учени 
им н студенти — трябва да 

, допринесе младите да се 
изявяват според своите въз 
можносщ, знания и оподоб- 
пости. Оттук необходимост 
та да укрепва Титовпя фонд 
за стигкпщиране па млади 
работници и деца от работ 
ничоекм семейства.

ССМ дейно ще се внлюч- 
па и в акциите по разреша
ване па незаетостта. Създа
ването но условия за зае
тост, предимно на квалифи
цирана работна Ръка н про
фесионални кадри, също ще 
.Ги,де постояни.п грижа. При 
това пс само да се държи 
сметка за социалния асцект 
па въпроса. Далеч по-важно 
е осъществяването на ста
билизацията н но-иататъш- 
пото развитие на производ
ствените сили в общината. 
Това е гаранция, че възмож 
поетите ще се разширяват.

За идейно-политическо и 
марксичесно образование на

на

Според думите на Тасич, и 
Разрешаването на този въ- в ^ввта Ученически стола 

прос бе повдигнато и на със са ооезпечени всички необ. 
тоялото се през миналата се. ходими съ°Ръжения, така че 
дмица заседание на Обшин. монтажът им може да започ 
ската ск™шина в Бабсщни- »= веднага. В тази насока са 
ца. Разисквайки върху мата- направени контакти с „Лес- и ь! . нина за възможно по-скоро

пристигане на монтьорите. 
В подкрепа на думите си. Та 
сич ни показа две телегра
ми: една от „Леснина”, с ко 
ято се пита могат ли на то
ковата инсталация в звонско 
то училище да сс приключ
ват машини и алати за мои 
таж, които действуват на тр- 
офазси електрически ток, и 
втора, с потвърдителен от
говор.

Политическа 
школа,Душан Петровмч — 
Шане” която годишно осно 
соби няколко десетки мла
дежи и девойки. Оттук и

риалите ,подготвени за посо
ченото заседание ,делегаиия 
та на село Бучи дел е обсъ
ждала и този проблем и сво
ето становище в писмена 
форма отправила до Общинс 
ката скупщина. Делегатите 
на скупщината се съгласиха, 
че проблемът във връзка с 
ученическия стол в Звонци 
трябва възможно по.скоро 
да се разреши и взе реше

тъчното все по-голямо при
съствие в редовете на Съю
за на комунистите. а нара
ства и роля.та им в остана
лите обществено-пол пти чес 
ни организации.

Значителни насърчения па 
младите и повече знания им 
дават и провежданите акции 
„Младият работник — само- 
управ-ител” и ,,Най-добрият 
ученик, клас училище", 
„Младият селскостопански 
производител — самоуправи 
тел” и други.

ние да се контактира с от
говорните за реализиране на 
целта.

Въ® връзка с това сс от
несохме до секретаря па са

Значи, монтьритс трябва 
наскоро да пристигнат. Дото 
гава е необходимо и малко 
тръпенис. К Г.

В акциомпата програма за 
едногодишна дейност па пре 
ден план се изтъкват зада
чите в развитието па самоу- 

общесгиепо-щ.авмтелпите 
икономически и политичес
ки отношения. Преди всич
ко Общинската организация 
води организирана акция па 
младежта за стабилизация н 

стопан
ската дейност. А това зна
чи: последователно развитие 
па самоуправителнитс отно- 

конституционното

имтепизивираие ма

тения,
развитие па ООСТ. т-е- рабо 
•шицитс да разполагат с до
хода и 01>с средствата Ст. Н.паНа трудова акция
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В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАЗВОИСКА БАНЯ
БОСИЛЕГРАД според планаЖилища5000Дейност, отвиваща се в 

рамките на Закона 2! милиона динара.пече от
Жияиша получиха основни
те организации на сдруже
ния труд: Ф-ка .Мачкати- 
на", Вяасиисиите хидроцен 
■гради, строителна трудова 
органигиция „Зидар , • °Р'
ската секция Медицински 

„Милентие Попови т 
_ някои трудови колек 

тини — изтъкна Милорад Аи 
желкович, секретар на ьои 

дело в Сурду

С ФОРМИРАНЕТО на са- 
обЩНОСТ понощувания моуправителна 

жилищно дело и Сурд улица, 
жилищните проблеми иа ра- 
ботиидите » общината твьрде 

Основ

на пряка детска защита за 
идущата година.

Изхождайки От финансо
вия отчет за период «нуар-се 
нтемврн 1980 година, който 
също бе обсаден па заседа
нието, членовете па съвета 

рабоп 11 тческ и и к ои1троо I 
приеха становище, че фниап 

средства в тази общ
ност сс обезпечават и израз
ходват според нейния фниап 
сов план и че досега не е и- 
мало превишаване на запла
нуваните суми.

Обща констатация иа чле 
новите иа съвета иа само-у 

работнически 
контрол е, чс самоупрпвптел 
ните общности по пряка дет 
ска защита в общината п 
републиката добре изпълня
ват задачите си.

СЪВЕТЪТ па само управи- 
лтелнид работнически конт
рол в самоуяравнтедната об
щност на интересите по пря 
ка детска защита в Босиле
град миналата седмица про
веде заседание, на което ртз 
гледа някои въпроси от дей
ността на Републиканската 
и Общинската самоуправи- 
телни общности по 
детска защита.

Членовете иа съвета обсъ
диха и приеха отчета за до
сегашната работа па тези об 
щности и констаптиртха, че 
дейността им е в унисон със 
Закона на сдружения труд.

На заседанието бе обсъде
на и проектопрограмата па 
Републиканската общност по 
пряка детска защита за 1981 
година, въз основа на която 
ще бъде изготвена и програ
мата за работа на общинска 
та самоуправителна общност

Кикто ни осведомиха и го 
стлничарска трудова 
инзации „ЦъР,ш и
Бабушпица, до края па есн 
темнри в Звонска баня са 

5000 нощува

оргп- усиещпо сс решават, 
ните организации на сдруже
ния труд с обединели сред
ства всяка, година изгражда! 
повече от претдесстина жили 

Така за Деня иа освобо- 
Сурдулица 37 ра 

ботличесии семейства нолу- 
млю ове от новоиростро 
апартаменти. Жилища

центъР 
и ощена

осъществени 
ния. За тази услуга посети 
телите иа банята са запла- 
латили 299 836 динара.

совите ща. по жилшкпопряка жде1Шсто иа лица.

От средствата на солидар- 
строителство са отделни 

■над 20 милиона динара 
строителството на 30 
ж ил ища. Са моул ра ви тел /! ат а 
общност !!а интересите 
жилищно строителство е оси 
турила и изготвяне на про 
ект за изграждане на нови 
80 апартамента обществена 
собственост. Изграждането 
на тези жилища ще финан
сира сът по и сдруженият 
труд. Строителството ще се 
развива в две фази, а нача
лото на работите се очаква 
тези дни.

Според динамиката на ра
ботите край „Отпад" в края 
на годината трябва за се за 
върши строителството на но 
ви 38 жялшца. Тези жили
ща се строят със средствата 
за насочено жилищно стро
ителство, а инвестициите въ 
злизат на повече от 20 ми
лиона динара.

В Сурдулица твърде успе
шно се решава жилищната 
проблематика на работници 
те. Без жилища е твърде ма 
лък брой работници и вече 
през тази и средата на иду
щата година се 
ще се задоволят потребнос
тите на трудовите организа
ции за жилища. Тук трябва 
да се посочи и интензивно
то частно жилитттно строи
телство, което „разтоварва” 
потребностите
в обществена собственост.

чиха 
сми
получиха подписалите само- 
ун раните Л11 ОТО си о раз ум в н ие 

обединяване иа средства-

ноОбщият доход, осъществен 
и Звонска баня през девето 
моссчисто на тази година въз 
лиза на 1 530 766 динара.

за
нови

за
пота.прапптелппя

— За построяването на та
зи сграда се инвестирани поК. Г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ИА ПОКРИВКИ 

„УСЛУГА"
ДИМИТРОВГРАД

ТРУДОВА
М. Янеи

Подготовка за пролетното първенство за избор и на директор обявяваКомисията

Въпреки че есенната част 
Ох първенството в Лужниш- 
ка лига, където се състеза
ват и футболистите от Дере- 
кула), завърши, на футбол
ния терен в Звонцн и по-на- 
татък се работи. Работи се 
даже по-активно от когато и 
да било, защото футболния 
терен, който осега не отго
варя на изискванията и за
това младежите подпомог

нати Ох съселяните и коопс 
рация „Ерма” от Звонцн, 
усилено работят за да оспо- 
собят футболния терен за 
пролетното първенство. Пр
ез есенната част дсрекулача 
ни н когато бяха гости, и 
когато бяха домакини, мачо
вете играеха в — Бабушни- 
ца, поради липса па футбол 
но игрище.

КОНКУРС
за ДИРЕКТОР НА 

НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

УСЛОВИЯ:
— Виеше образование с 5 години трудов опит 

на ръководител
— Полувисше образование с 5 години трудов

опит като ръководител 
— Да е благонадежден
— Избира се за период от четири години 
Заявления с биография и останалите документи 

се изпращат на следния адрес: Трудова органи за 
ция за производство на покривки „УСЛУГА”, ул. 
Маршал Тито 44 Димитровград.

Конкурсът е открит 15 дни след обявяването в 
„Народне новнне” и ,братство”.

Квартира е обезпечена.
Непълни и закъснели заявления 

разглеждат.

В БОСИЛЕГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ЕСЕНЕН КРОС

Масова и добра 

организираност
очаква, че

няма да се за жилищаНа 9 ноември тази година 
в Босилеград се проведе есе
нен крос, в който участвува 
ха над 1000 състезатели. Раз 
пределени според възраста 
си, в 13 групи, ученици от 
основно училище „Георги Ди 
митров” средношколци от 
Образователния център „Ив
ан Караиванов”, 
граничари се проявиха с ви
сок спортен дух и на дело 
показаха ползата от тази ма
нифестация на масова физи
ческа култура.

на момчетата от пети и шес
ти клас победи Иван Стаме
нов, а всред момичетата от 
сътттите класове победител
ка бе Оливера Иванова. Със
тезателната писта за седмо
класниците и осмокласници
те бе дълга 800 м, а най-бъР 
зо я измениха Любен Алек- 
сов всред момчета и Венка 
Асенова всред момичетата.

Владимир Тасков и Гълъ 
бина Ивкова победиха в гру 
пите на средношколците и 
соедношколките от първи и

Т.О. „УСЛУГА” — ДИМИТРОВГРАД
С. Микич

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

С поглед към.младежи и здравия човек
В днешно време вниманието 

лекаря все повече се насочва към здра
вите хора. Заедно с 
прос

на признаем, че все още поестнжът, афто- 
ритетът на лекаряьпроФилантик е 
незавидна висота в Съзнанието 
го хооа. Това

натрадиционния въ 
, защо и как човек заболява?” 

пред лекаря все по-неотложно 
тавя въпросът „Как човек да 
здрав?” От него все повече се иска да 
знае не само как да лекувгГ заболява- 
нията, но и как да г.и предотврати.

Профилактиката е

на мно-
се отразява дори върху 

младите, които постъпват в медицин
ските факултети влияе на студентите— 
медици когато определят бъдещата см

се пос- 
остане

специалност.
Лекарят се среша със здравите хо

ра, ще ги преглежда 
този начин 
пия. Така

водещият лрнн- 
настоящето и бъде.щето на 

шето здравеопазване. Дрвпзът 
филактичната

и изследва и по 
тпе се^откриват заболява- 
и лечебната дейност ще се

съ”аш,е.Мал^адят ПР°Ф™Ш“°

цнп. па
на про-

медицина . Опазване здра 
•вето иа здравите” може реално да бъ
де осъществен само в условията 
пълна грижа за здравето, на хората.

^ изпълнява 
все повече полята и на желан възпи
тател по въпросите на здравето Той 
Ще учи хората нак да работят и
Ляват Да опо№пзат и да се забавляват, тана ч_е да не увреждат
своето, нито чуждото здраве.

Във връзка 
та дейност все 
към здравите хора 
в бъдеще

на

В мисълта, че профилактиката е 
медицината на настоящето и бъдеще
то, се съдържат не само общите 
ретични принципи, но 
•конкретни моменти, които 
зат в известно

по-
пионерите взеха участие

Децата от предучилищна 
възраст се надбягваха иа 
100 м, а победител бе Сръ- 
джан Сопранич. Пионерите 
от първи и втори клас се 
състезваха в бягане на 200 м. 
На целта пръв пристигна 
Сладжан Гогов. В групите иа 
третокласниците и четвърто 
класниците които се 
стезаваха на 400 м 
бръзи бяха Крум Анастасов 
и Горан Иванов.

Момичетата и момчетата 
от горните класове на основ 
ното училище се състезаваха 
в отделни групи. В групата

на кроса
нитотео-

вгори курс. Победители на 
пътеката от 2000 м, иа коя
то се надбягваха младежи и 
девойки от трети и четвър
ти клас на средното насоче
но образование бдха Славко 
Яклмов и Яасмина Якимова.

В групата иа младежите и 
войниците на целта пръв пр 
истигна Боян Иванов.

Накрая да добавим, 
зи масова спортна манифес
тация добре организира 
моуправителната общност по 
фцзическа култура в Босиле 
•град.

и много частни
с това, че мецицинска- 
повече <$енерядко вли 

противоречие с прин 
циганите положения. Какъв е прести
жът на санитарния лекар 
профилактик
1СвР е отношението на здравите хора 
Към профилактиктичните здравни 
родриятая? Вярваме ли че профила-
™ията?Н нГМаЛН° “а от

Ориентира ' 
вече се изменя и 

стпвт. повече те изменя съ-
^'-Т на лекарите по отделните мели 

ЦИНСКЦ специалист/,. Все повече ше 
нараства обществената потребност от
надоаИТ-°ФИЛаКТИЦ11' чиято професионална дет/гност не е свързана 
болни хора. Относителния 
парите-лечители 
увеличава броят 
обект

на лекаря— 
в настоящия момент? Ка-

ме-
съ- ПРЯКО с 

т дял на ле
наи- че та- свързвате ли, поняти- 

та лекар и болест като неотделими 
едно от друго? Ето поредица от Ти- 
гичнхт Г“ За ооцивгано-психоло-
нашатаДобщ™ст1веност.0Не>ИОДаНИЯ ^

Ще намалява, 
на лекарите, 
здравите хора 
и социална

а ще се 
чий то 
с тях- 

същност.

са-
са именно 

ната биологична
можем да неМ. Янев Д-Р С. Р.
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ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Яжте шоколад!
Шведски учен професор Стралфос вече ня

колко години прави експеримент, чийто резултат, 
че ванилата спречава кариас, относно разваляне 
на зъбите. Професор Стралфорс обяснява това с 
факта, че ванилата съдържа гУбстанц КАТЕХИН, 
която действува на зъбите и същевременно уни
щожава батериите, ноито предизвикват заболява
нето на зъбите. Катехин има съшо така в кора
та на многр дървета след това в чая и ...шоко
лада... Въз основа на това идва се до заключение, 
че във всички субстанци в които има какао в съ
щност действуват благоприятно за запазване на 
зъбите. (Иитерпреглед).

ЙОСИП БРОЗ ТИТО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В ЮГОСЛАВИЯ
братство

онова което действува об-За съжаление, 
ратно е захарта, ноято разваля зъбите. Затова про
фесор Стралфорс дава съвети, че трябва да ге пра
ви шонолада с малко захар с цел за пазене 
зъбите. (Иитерпреглед)

на

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ИЗДАНИЯ НА 

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"
ЗА КАЛЕНДАРА...

Още преди 6000 години календарът е пол
зван в Египет. По това време египтяните са поз
навали астрономията. Те га били в състояние да 
предвиждат нога те се излее Нил или ное време 
е най-удобно за започване на селскостопансните 
работи.— През време на ,,Месец на книгата" можете да получите • книги в изда

ние на , Братство” с намалена цена 20%. 
га и ви препоръчва следните свои кни-ги:

— Издателство „Братство” разпола
Годината на египтяните, както всъщност и 

всяка друга година, е имала 365 дни. Новата го
дина започвали о средата на лятото което по 
нашиа календар отговаря 19 юли.

През*- вековете календарът е претърпял из
вестни промени, но в същност е останал един и 
същ. През 1582 
календар, който е заменил стария юлиянски ка
лендар. Този календар е и най-точен и той днес 
е в употреба. По този начин грегорианския ка- 
лендар приемат всични европейски страни.

1. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУ 
ПРАВЛЕНИЕ В ЮГОСЛАВИЯ.
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книгата е втора

нейните специфичност. Книгата се че
те на един дъх и представлява удо
волствие за читателя. да гледи съдоа- 
та на пластично обрисуваните герои в 
амбиента на Тримеждието.

Цена на книгата 100 дин.

5. КРАСНО ЦВЕТЕ, разкази, автор 
ХАРАЛАМПИ ИВАНОВ. В този сбор
ник от разкази Хар. Иванов ни пред
лага интересни разкази на теми от 
НОЬ, битовия живот в Босилеградсни 
край, канто и няколко хумористични.

Цена на нннгата 20 д/ш.

6. СВЕТЛИ БРЕГОВЕ стихотворе
ния автор МИЛОРАД ГЕРОВ. Въпро
сната стихосбирка е първа цялостна 
в която той описва прелестите на 
Вигок, селският бит и своята любов 
към родния край-

Цена на стихосбирката 25 дин.

7. НА МОИТЕ ПЕЧАЛБАРИ, разка
зи, автор СИМЕОН КОСТОВ.

Авторът течно и увлекателно раз
казва за различни случки из жцвота 
на хората в нашите краища. Героите 
му са обикновени хора най-често пе- 
чалбари—строители или селяни. В 
кои разкази реални глучки и легенди 
се преплитат и правят разказа 
по-интересен.

автор.

от тематичната поредица произведения 
на Тито. Съдържа негови текгтове ин
тервюта и под., в които той разглеж
да въпроси за социалистическото самоу 
правление у нас като 
начинание и практика, с която за пръв 

в историята на човечество се осъ- 
основите революпион-

година е съставен грегориански

революционно

Път
шестви един от 
ни девизи на марксизма .Ф.аориките на 
работниците — земята на селяните . 
Книгата е особено полезна и неооходи- 
ма на всеки човек, а специално на чле
новете на Съюза на комунистите ССЛН, 

Синдинатите. Съюза
младеж, Сдружение-

Спечелил на „лото“начленовете на
социалистическата _

бойците, просветните работници Тези дни щастието се ус
михна на Миряана и Алек
сандър Петрови от Димит
ровград.

тегления на тази „игра за 
щастие” им донесоха 150 000 
динара.

то на
учащата се младеж и ДР-

Цена на книгата ©1) дин.

2 БОРБАТА И РАЗВИТИЕТО НА 
ЮКП МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ, автор 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книгата съдържа 
лекциите на Тито изнесени пред нург- 
сантите на партийната школа „и. ь. 
Тито” в Кумровец. В нея Тито като 
непосредствен участник и революцио
нен деец и ръководител прави преглед 
на историята на ЮКП между двете 
ВОЙНИ, като се спира въРхт' възловите
моменти от този период.

Цена на книгата 2У дин.

Петрови са наистина щас- 
ливи, понеже „лото” играят 
съвсем отскоро.

Играейки „лото”, те улу 
чнха всичките пет числа .ко
ито на едно от последните Т. П

ня-
ИН МЕМОРИАМИН МЕМОРИАМоще

На 19 ноември 1980 го 
дина се навършва ед 
на година от смъртта

На 21 ноември 1980 
година се навършват 
три годиш! от смъртта

Цена на шината 30 дин.
3 ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ РЕВОЛ 

ЮЦИОННА БОРБА НА СЮК. автор 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книжката съдър
жа познатия доклад на Иогкп Броз 
Тито изнесен по повод юбилея на
щата партия-' ,п

Цена на книжката М дин«

4 ПРОЛЕТ НА ТРИМЕЖДИЕТО 
роман, автор МИЛЕ НИКОЛОВ - ПРИ 
СОЙСКИ В този втор по ред роман 
в литературното творчество на българ 
ската народност в Югославия, авторът 
описва на ннересен и увлекртелек ка 
чин събитията ЛРез ляггото на п°слеД 
пята година от войната, по-точно пар
тизанската борба на Тримеждието с

8. ОСМИ КОНГРЕС НА СКС съ
държа всички по-главни документи от 
Осмия конгрес на СКС. Книгата 
те ресна и необходима на вгички граж 
дани, а за комунистите представля ос
новен наръчник за ежедневната им ра
бота като членове на СК в

е ин-
на-

осъщоствя
ването на програмните задачи, опреде
лени от конгреса.

Цена на книгата 50 дин.

Погочените книги можете да си по
мъчите от Издателство ..Братство”, Ниш, 
Кей 29-ти декември №8 
търсите в книжарниците , в Димитров
град и Босилеград.

или да ги по-

ИЛИЯ В. КОВАЧЕВ'
Поръчвам посочените горе книги от Издателство ..Братство". (Ако иякоя от 

книги не желае-те — зачеркнете я) Необходимата сума изпращам — 
пратката (ненужното зачеркнете).

посноиор от Димитроввъпросните 
при приемане на град

За спомен на дядо Лнч 
ко прилагаме книги на 
стойност от 1000 00 д. 
на училищната библмо 
тека на ОУ „Моша Пи 
яде” в Димитровград.

ПОРЪЧКА МИЛОРАД ГЕРОВ 
зъболенар

По този повод ще 
посетим гроба му и 
ще положим цветя.

(Презиме и име) 
...... ....(професия)

Опечелено семейВнучнпта му Ерма 
с родителите си

Пълен адрес:-----------------------------

Номер на личния паспорт (карта)
ство

СТРАНИЦА Ц
ВРАТСТВО » 14 НОЕМВРИ 1980
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ДупКе у 

„Зелиният план
Да ви распраям иекойе раооте но зслспн-

ят план.
ЗАМИНАВА В КОМАНДИРОВКА НА СЕЛО

Карикатура: Б. Николов
АГРОНОМЪТАбре човеци изкупуваше тракторно,

1ьим зелене таблице и тсгай и я. но и сви друон. 
помисли — а саче буде оралье, нома вншс 1ьиве- 
те да ни пустещ... Е, ама мац — прекараше бра- 
Ьа и мене и комшнйе и влас. Прсвараше. прекара
ше, натураше зелене табллще, изкупуваше трак- 
а оно нва била работата: Не било н»им до оран»е- 
торйе. по млого удобни машш, ушЬнм де че ору, 
то него им било до нупувашето, а после с трак
торите место да ору опи енндраци робаджнеую, 
а порез за това неплачайУ»* що и да илачуйу; ка су 
регнетроваш! по „зм§ш!ят план"... 1е например 
моят комшия, полуде бре човек од паре. Цело 
лето, и еве целу йесен жена му очи неможе 
види. недооди си дома. С тракторат що га куш» 
од „зеленят план’' и със зелеш!те таблице на шега 
вози на приватншш за виненднце и куНе. а това 
по цел дън у Йерму товари песак и шодер и га 
що на мене и комшнюту обеЬа дека ч_е ни пооре 
нитицете — „одувало га ветар"; каже не нспла- 
ти, алт нейе мидено п»о ош1я другари из общн- 
нуту непредузну некакве мерНе ако нищо друго 
нека им узну берем зеленете таблеНе да се ие 
резиле и нек си се региструщ кико ония с камио- 
ните, па ка су за транспорт и рободжисуван»е да 
знайемо кико лисицата..., а они, транторджипете, 
си возе шодер, песак, дърва и кво ли йош не. а 
нашете н>иве си тена в^рнду не пооран е.

натураше

АФОРИЗМИ

„мое" исъществуваше понятието 
„твое', на земята щеше да цари винаги мир.

X. ФИЛДИНГ

Ако не

II т
Мирът между неприятели е краткотраен. 

А. ШЕНИЕ— Погледни, въртолетъи 
вече десет минути виси па 
едно място.

— Може би бензинът му 
се е свършил? Мир, купен твърде скъпо, рядко бива про

дължителен.
К. БОБИЖ

Малък шотландец иска ог 
баща си един шилинг, за да 
види в зоологическата гради 
на боата.

По-добре сух хляб с лшр, а не много ястия 
СЪС скръб.

ПЕТЕР БЕРОН— По-добре вземи лупа, из 
лез в градината и разгледай 
някой червей — казва баща

Он, комшията, може да се нал»ути дека ви 
това писуйем, ама нека за нво да се л»ути. Това Мирът е толкова благотворен, че самата тая 

дума ласкае слуха.сви га знаю, това сви що имаю трактори
боте това вечим па нема смисъл! Нема па, доста 
вечем бре с тея работе. Чим найдемо нещо ни 
зайдемо, а заборавимо дека друтцвото ни омогу- 
Ьава нец/о.а ни тоажимо преко леб и погачу. На
край, но па оче. И лани ка си Бута, нема кой с 
трактор да ми пооре н»ивуту, него мора с крави- 
цете три дъна да се смуцам. а тека че буде и са. 
а комшията нека си рабаджисуйе...

га ра- та.
ЦИЦЕРОН

ж

Моля ви да изплатите
сметката!

Ако желаеш лпгр, бъди готов за война. 
ВЕГЕЦИЙ— Но как, защо? Та вие 

едва ми сервирате яденето.

— Е да, но ^ 
че гъбите му са 
съмнителни...

А

'Жм11гик/ готвачът каза, 
се видели В мирно вре.ме чрябва да се предвиди всич_ 

Ко,„ което може да се окаже полезно по време на воина.ж ПУБЛИЙ СИР
Един мъж който 

с жена си, влиза в най-бли 
зката кръчма. Обръща 
ка и мърмори под Носа

Само като см 
колко пари ще ми 
пак тази жена. ,

— Ст“ 
вярвате! 
заместникът на директора на 
банката.

— Защо мислите така? Та 
аз дори и ключа от главния 
сейф оставям в 
чекмедже.

Да, но тай не става в 
ключалката.

се скаралрува ми се, че ме ми 
! — обидено казва

Трябвачат-Брятсгй? да се изслуша и противната 
СЕНЕКА

страна.си:

помисля
струваотключело Народът е сиАен там, където 

ЛАТИНСКА

се зачитат за.ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА 

НОСТ В СФТ ЮГО
СЛАВИЯ

всеки петък

коните.
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