
ьрштйо С у*ял ■Р«де*г«
ма СФРЮ от 14 феару 
ара 1975 г. Издател
ство „Брагсг»о" е удо
стоете с Орден братст 
■о и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.

вжстиин на ьълг* реката; народност в сфр Югославияе
Ш
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Й2оЯХ5^?ЧНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯТА за обще. 
СТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЪРБИЯ ПРЕЗ 1981 ГОДИНА

С общи усилия към 

стабилно развитие
• ОСНОВНА ЗАДАЧА: СЪЗДАВАНЕ НА СТАБИЛНИ УСЛОВИЯ ЗА КОНТИ 

НУИТЕТ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО
• РЕШИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА НАСОКАТА ЗА ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ 

НА АГРОКОМПЛЕКСА
ф В ПРОЕКТОРЕЗОЛЛЮЦИЯТА НЕДОСТАТЪЧНО СЕ ПОДЧЕРТАВА НАСа 

КАТА ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА НЕРАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ И РЕ
ГИОНИ.

НА АГРОКОМПЛЕКСА СА 
НУЖНИ КАПИТОЛОВЛО 
ЖЕНИЯ

В пу личните разисквания 
върху проектите на плано
вите документи за 
тие на СР Сърбия през 1981 
■година, трудещите се и граж 
даните в Нишки регион ока
зват пълна подкрепа па ос
новните насоки, но изтък
ват, че Резолюцията трябва 
да съдържа конкретни мер
ки и носители на тсхното о- 
съществяване.

Тази оценка бе дадена те
зи дни в Между общинската 
регионална общност в Ниш, 
където се проведе събрание, 
имащо за цел да сумира за
бележките и предложения
та, които са изнесени в ор
ганизациите на одруження 
труд и общините в досегаш
ния ход на публичните рази 
скваиия в региона, и по.точ 
но да определи мястото на

които и сега и занапред ще 
бъдем изправени, бе изтък
нато на посоченото събра
ние, ние не може да имаме 
по-важна задача от тази. За
това следва да се полагат 
всички усилия за обезпеча
ване на суровини и възпро. 
изводствени материали, а шт 
вестициите да се подложат 
на строг подбор, дори и те
зи в стопанството.

Изкупително голямо вни
мание в публичните разиск
вания получава агрокомплек 
сът. Тук обаче се изтъква, 
че проекторезолюцията съ
държа малко конкретни на
соки и мероприятия за съз
даване на условия които ще 
осигурят динамично разви
тие на този стратегически 
отрасъл. Агрокомплексът се 
нуждае от капиталовложе
ния, без които не може да 
се разчита на динамично ра 
звнтие, след като ое знае, 
че тук досега се отчитат 
най-големи изоставалия.

Оказва се пълна подкрепа 
и на насоките приритет в 
развитието да се даде на 
минното дело, железопът
ния транспорт и металургич
ния комбинат в Смедерево. 
Решенията в тази насока 
следва да се търсят в сдру
жаването на средства.

РАЗВИТИЕТО НА НЕРАЗ
ВИТИТЕ ДА БЪДЕ СЪЩО
ПРОРИТЕТНА ЦЕЛ

разви-

В досетапните разисква
ния в Нишки регион доми
нира оценката, че проекто
резолюцията за развитие на 
година съдържа основните 
насоки и приоритети, които 
републиката през идващата 
са в съгласие с общите раз
войни насоки в предстоя
щия средносрочен планов 
период. Това са, преди всич
ко, насоките от политиката 
за икономическа стабилиза
ция, кодто изисква създава
не на стабилни условия за 
стопанисване, развитие на 
приоритетните отрасли (хра
на, суровини и енергия), у- 
величение на износа и заме
стване на вноса, икономии 
въ.в всички области на всич. 
ки равнища, афнрмация на 
качествените елементи в пр
оизводството, свеждане на 
потреблението в рамките на 
реалните възможности, уве
личение на заетоста и про
веждане на закона за цени-

Йосип Върховец и Петър Младенов
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

Отнровени
разговори

Нишки регион в развитието 
републиката. На събрани- 

Исо Него 
ма РК

на
сто присъствуваха 
ван, подпредседател

ССТН, Жика Радойлович, 
член на Председателството 
на РК па ССТН, РадойеСте 
фанович, подпредседател па 
Изпълнителния съвет на Скуп 
щшшта на СР Сърбия, и др
уги републикански функци
онери. представители на об 
ществеио-политичеокитс ор
ганизации, 
па общинските скупщшш и 
представители на по-големн- 
те промишлени организации 
на сдружения труд в рети

на

те.добросъе. дствоО,- 17 до 20 ноември по 
покана на министъра на вън
шните 

* рия

ичество
при пълно зачитане на прин 
ципите на суверенитета, ин- 
тегритета, независимостта и 
ненамесата. Подчертано 
сътпР така, укрепването 

разбирател
ство и доверие е яеобходи 

зачитат специфич-

най-широко 
пространство в Резолющ1ята 
трябва да заеме укрепване
то на материалната 
на сдружения труд и създа
ването на условия за контн- 
нуитет и увеличение на про
мишленото производство. С 
оглед на трудностите, пред

Безспорно,
работи на НР Бълга 

Петър Младенов в Со
фия пребивава съюзният се 

на външните работи 
Йосил 

аерогара Со

основае
председателите

кретар
на СФР Югославия 
В- рховец. На 
фид ВъРховец беше посре 

П. Младенов а в 
дек започнаха

югославско—

ка взаимното

мо да се 
ното (международно положе
ние и обществцно-политиче 
гкото развитие на двете стра 
ни. Такъв подход разкрива 
възможности за конструкти
вен диалог по откритите въ 
проси в отношенията между 
двете страни, чакто н за тях 
ното разрешаване, съгласно 

които и двете

Нишки регион, като ед1ш 
от двата най-големи региони 
в републиката. бе констатира
но на заседанието, трябва да 
получи по-съществено мдето 
в резолюцията за 1981 годи
на. Този регион се нарежда 
между неразвитите, а изос
таването по отношение на ре 
публиката все повече се у- 
оелпчава. В рамкпгге на то
зи въпрос по-голямо 
ние трябва да сс посвети на 
неразвитите и погранич
ните общини- С оглед на вси 
чко това, в резолюцията за 
развитие на република Сър
бия през идващата година, 
като се изтъква в разненва. 
инята трябва да се внесе ка
то приоритетна цел по-уско- 
рено обществено.нкономнче. 
ско развитие на неразвитите 
и пограничните области и 
да се предвидят конкретни 
мерки и акции за намалява
не на разликата в развитие
то можду ТЯХ н републиката 
като цяло.

шнат от 
с Ъ!Лия 
официалните 
български разговори за съ7 
рудничеството на двете стра 
ни. за балканското съФУДни 

и за актуални меж- 
С при- 

Йо-

и
ДИМИТРОВГРАД

РАЗГЛЕДАНО ПРОШОРЕШЕНШТО 

НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1981
чество
дународни въпроси, 
дружаваргите го лица

Върховец посети Ма взе 
Дим-итров,

принципите, 
страни трябва да зачитат.сип

лея на Георги 
където положи венец.

шшма-
Йоснп Върховец и ПегъР 

Младенов изразиха загриже
ност зарад изострянето 
междупаррдиата

се застъпиха за укреп 
световния мир, раз

Йо-Съюзиият секретар
Върховец и български

ят мишсутъР 'Ла. въкшите 
работи ПетъР Младенов все 

развити

тс се, от селскостопанските 
производители и т.и.

Бюджетът ще служи за 
разпределение на личните до 
ходи на хората, които рпбот 
ят в Секретариата па вътре
шните работи, Общинския 
съД, Общинската скупщина и 
прочие. На състоялото сс за- 
седаие. Изпълнителния съвет 
взе решение, общинските ре
зерви, през идващата годи
на да възлизат на 2 милно 
на и 341 хиляди динара.

Т. Петров

Миналата седмица в Дима 
геровград се състоя заседа

ва Изпълнителния съ
вет към Общинската скуп
щина, па което покрай дру
гото бе разгледано и проек
торешението на общинокия 
бюджеът црез следващата 
година. Веднага можем да 
кажем, че бюджеът на Об
щинската скупщина през 
1981 година ще бъде 37 мит 
лиона и 42 хиляди динара, 
които ще бъдат обезпечени от 
оборота па различни стоки, 
личните доходи на трудещи-

иасип
обета! юв- НИ0

ка и 
ване на 
ведряване и разоръжаване.

странно обсъдиха
на икономическите от- 

между двете съсед-
ето
7 ютения 
ни страни. Това съл-рудниче 
ство, беше изтъкнато в раз
говорите ВЪРВИ ПО 'ВЪЗХОД- 

ликия, но все отне не

Печатът в НР България 
предава думите на нашия 
външен секретар като из 
тъква че неговото посепгс- 

израз па желанието 
нашата страна да разви 

ва и укрепва всестранните 
отношения, и добросъседско
сътрудничество с ЦР Бълга
РИЯ.

яша
ст ответструва на въ-зможио- 

на взаимния инте-
ние е

стите и 
рее на двете страни.

на

Изразено е желание двете 
съседа страни занапред да 
т>ааюиват лоугяоно съ!РУДки

К. Георгиев



КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Да се осъществят целите от Хелзинки
Върховец ло-алтатък го (

ст кризата м-> 
ламари по полита 

само ако се ос 
на пеитервеиции

уважаването 
мезависимо- 

вс-;чки страни.

(постепенно цу и 
осъществявамеосигурим

постоеше 
на принципите и целите ут- 

и Заключителния 
Конференция

пори за условията в кои
то се провежда Мадридска

На заседанието ла Конфе
ренцията за европейската си 
гордост и сътрудничество и 
Мадрид, след уводните 
дожештя ма министрите 
външните работи и шефове 
те на делегациите през ми. 
налята седмица, в цачалото 

седмица зашочуа об 
дебата, 

подготви

1П)|>Н-телцо конструктивен 
нос аа разрешаване на цро 
Сломите във връзка съР си 
гурността н сътрудничество 
то в Европа и света.

/секи път иновава 
ненамеси, на 
суверенитета и 
стта па

3118тп среща накго и за 
чеиисуо и в борбата за де- 
тгшт п разведряване в 
ждупароднитв отношения» 

Европа тру

върдеии 
документ на 
та за европейската сигур
ност II СЪТРУДПИЧССГВО
Хелзинки. Словото и духьт 
пи Хелзинки откриха 
перспективи па нашия 
тииент".

па
на

отСпоред мнението па 
тичоските наблюдатели в 
Мадрид, юечта па нашия съ
юзен секретар се оценява 
като сериозен анализ па 

обета! гов*

поли
Той изтъкна, че

може да разчита па ста
СВрО-Конференци^та

сигурност и сътрулови .войската 
дмичество нрол/ьлжава да 

равнище па шо

дно
билои детант докато се

номфрои-
на тази
щата политическа 
която трябва да 
терен за заседания на петте 
делови тела ка срещата, ко
ито ще работят през след
ващите няколко седмици.

Всред петнадесетте мини
стри на външните работи 
които участвуваха в досега 
шната работа ца Мадридска 
та среща бе и вашият съ 
юзен секретар Носил Вър
ховец, който говори в ми
налия петък- Изложението 
на Върховец бе следно с 
голямо внимание, а след то 
ва оценено като изключн-

коп за
работи -на 
фовстс ма делв! ациитс.глобалнатасилна

таццямеждународната 
на и на причините за изо
стряне на международните 
отношения а съшоиремен- 

предупреждеппе 
всички

великите си-шрн- мсждуВ-ьрховец след това 
помни думите па другаря 
Тито за Хелзимеката среща: 
„Когато бъДвщвте петор/щи 
се сирят па тази Конферен 
пНя безспорно ще я оненя1’ 
като прелом, кагго насочване 

Едропц. към ..коегзпотен
ция и мчр... Сега упорито 
трябва да работим върху 
разрешаването по пай-вру 
пийте проблеми,, бел което с 
невъзможна тройна сигур
ност".

и110
за отговорност нр 
за преодоляване на споро
вете. конто застрашват си
гурността и миролюбивото па
сътрудничество, по само па 
нашия континент.

„Ние се срещаме тук 
Мадрид — иооа Върховен— 
с уверение, че трябва да по 
Л0Ж11Д1 НОВИ УСИЛИЯ ЗЛ ДП

в

международнитепроси от 
отношения, кризисните огип 
ща в света, както и всички 

по-нататъшното
Реймонд Вар на посещение 

в Югославия
аспекти на 
развитие па междудържав
ното сътРУД|,ичсство и г,ьз- 
можиостта за уравновесява
не ма международната раз
мяна, която се доближи до 
сумата от 1 милиард дола
ра. Президентът на летата 
Френска република води ра 
зговори с най-виднитс юго
славски ръководители: пред 
седателя на Скупщината на 
СФРЮ начело с Драгослав 
Маркович, с председателя на 
Председателството ма СФРЮ 
Цвнетин Миятович, предсе
дателя на Стопанската кама 
Ра на Югославпя и други 
видни личности в нашата

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Фран- френският президент води 
цпя Реймонд Бар направи те разговори с домакините см 
зи дни официално и прия- с председателя на Сюзмия 
телско посещеющ на наша- изпълнителен съвет Веселин 
та страна. По време на по- Джураповнч, в конто бяха 
сещението си в Югославия обсъдени някои актуални Въ Връчен „Златен осим„

Джузепе Сарагат и други, а 
от югославска страна — Д-Р 
Борис Шяудерл ,проф. Фра- 
но Пале, Миро Коцян, Асим 
Куряк и Тома Гранфил — 
наши видни обществено-по
литически дейци.

Тазгодишните награди „Зл 
атен Осим" връчиха сена
торът Джузепе Медичи. ми
нистър на външните работи 
в правителството на Алдо 
Моро, и Милош Минич, 
член на Председателството 
на ЦК на СЮК и председа
тел на Съюзния съвет за от
ношения с чужбина.

На снимката: Милош Ми
нич връчва високото отли- 
чение на Джузепе Сарагат.

(Фото Танщг)

В РИМ на Ю ноември т.г. 
бяха тържествено връчени 
наградите ,,3латен Осим”, ус 
тановени по повод 5-годнш- 
иината на Осимскитс спора 
зу.мения" между Югославия 
и Италия-

Тези награди занапред ще 
се присъждат всяка втора 
година. последователно в 
Белград и Рим.

Всред множеството лично 
сти, заслужили за подобря
ването на югославско-италн- 
янските отношения., първи 
лауреати на тези награди 
станаха посланикът в Евро
пейския парламент Енцо Бе 
тица, председателят на пра
вителството на Форлания Ан 
тонио Ком ели, бившият пре
зидент на Република Италия

страна.
Президентът Реймонд Бар 

посети и „Цветния дом" и 
отдаде почит на президента 
Тито.

(На снимката: Пре
зидентът на Френска
та република Реймонд 
Бар отдава почит на 
президента Тито по 
време на посещението 
на „Цветния дом" в 
Белград).

дната територия обхваща 
площ от приблизително 50 
хиляди квадратни километ-

телство в Лондон", ,,на този 
етап недей да повдигате въ
проса за премахване на мо 
нархията”, „не издигайте ло
зунга за Република".Така се роди Републиката 

II. СЪДБОВНИ РЕШЕНИЯ
ра.

Парти.ята и Тито 
преценяват положението и 
приемат още едно твърде ва 
жно решение: да се прове
де Първото заседание на АВ- 
НОю, да укрепнат постигна 
тите придобивки. Но отново 
ни се пречи отстрани, оттам 
— откъде то най-малко може 
-ох еямооуу хо 'вантзьо зз \яг 
1 ава пристига поръчение до 
Първото заседание на АВ- 
НОЮ,

тогава
Но въпреки 

преждания" ~
тези „преду-

в Бнхач на 26 
се провежда 

АВ.
и 27 ноември 
Първото заседание на
НОЮ. Заседание на 
народно представителство в 
окупирана Европа. Неговите 
решения отекват силно. Не 
само в Югославия, но и 
целия свят. То за

първо
СЛЕД първата неприятел

ска офанзива — създаване
то на Първа пролетарска 
бригада, всъщност е начало 
то на процеса на създаване 
на бригади, като оперативни 
единици със стратегически 
задачи. След изтегляне от 
Сърбия, се създава новасво 
бодна територия в Санджак. 
А тогава 
германска офанзива парти
занските части преминават в 
контранападение и освобо
ждават широка територия 
южно от Сараево с някол
ко града. В един от него — 
Фоча, се помества Върхов
ният щаб. Освободената те
ритория южно от Сараево 
допира освободените краи
ща в Черна гора.

А всичко това означава не 
прекъснати борби, постоян

но приемане на решения 
как те да се водят. Ръково
дството на Партията и Ти
то нито- в един момент не 
протакат. Дават отговори на 
всички въпроси, които изви 
кват в хода на Революцията.

Наред с решението —след 
бригадите да се създават ди 
визии и корпуси, а постепен 
но и Народоосвободителна 
войска — те решават на вси 
чки освободени територии 
да се създават и изграждат 
народ оосвободителни отбо
ри, още по-решително да се 
задълбочава братството и 
единството на народите 
НОБ, да
ви антифашистки 
ции. Всички 
ния всъщност стават реше
ния. Между най-забележи
телните безспорно са извест

ните „Фочаноки 
пия", първите правни акто
ве за народната власт в ти
ла на НОВЮ. Това са на
пътствия за работа и органи 
зация на органите на наро
дната власт и други актове, 
които твърде бързо допри
насят навред из Югославия, 
па и на неосвободените те
ритории, или на освободени 
те, <па отново заети от не
приятеля — непреки снато да 
действува системата на но
вата, народна революционна 
власт. Всичко това се пра
ви без помощ отвън.

През октомври е освобо
ден и Бихач. Постигнати са 
крупни военни победи. Съз
дадени са и осем дивизии на 
НОВЮ. В 
150 хиляди бойци, а свобо

предписа-

в
пръв Път

осведомява световната общече предвиденият Ко-

Да Първият конгрес на УСАОЮ (Обединения 
юз на антифашистката 
Конгресът открива Лола 
говори за големия 
цията.

след втората

Съ-
младеж на Югославия). 
Рибар, а другарят Тито 

принос на младите за револю_

в
се създават масо-

митет на освобождението на 
Югославия „не трябва да се 

3& някакво правите л- ство . Също 
.«Недей 
яте на

организа. 
тези опеделе- ственост за целите на НОБ-а 

истинското състояние на по 
литическпте от,ношешгя и си 
лите в страната, изнася не
двусмислено становище спря 
мо монархията и четничес-

се поръ,чва:. 
Да се противопостав 
югославското лраави-

тази войска има



СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СГОЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЬ

БЕЗ ДВЕ ПОВЕДЕНИЯ ВЕТ

Планът - до февруарилегациите в ООСТ и МО и 
други. Главно звено обаче е 
практичното действуваме на 
съществуващите досега и на 
облиците, които ще се фор
мират. Исказалите се на за
седанието единодушно оце
ниха, че конституционните 
насоки във връзка с роля
та на МО и действуването 
на синдикатите са известни 
ата всички и във всички сре
ди, но малко се постига в 
практическата им реализа
ция. Това показва, че този 
бе на заседанието, че 
въпрос е сложен и изисква 
ангажиране на всички обще 
ствено-политически органи
зации и субекти в общини
те, регионите и по-широко, 
начело със Съюза на кому
нистите.

Съюзът на синдикатите трябва 
литически да се ангажира във фронта 
знраните социалистически сили

постоянно йо
на органи- 

в местната общ
ност, понеже само така ще дава съществен принос 
за издигане сплотеността, солидарността , 
собността на трудещите се, а особено за 
трайно осъществяване на класово-работническия ин 
терес в местната общност.

Планът на развитие на 
страната до 1985 година ще 
бъде приет, най-вероятно, до 
края из месец февруари 
идната година.

Изхождайки от становища 
та на Председателството на 
Социалистическа Федератив
на република Югославия- Съ. 
юзният изпълнителен, съвет 
е изготвил проект за измене 
ния и допълнения на сроко 
вете в Решението за приема 

този не на Обществения план на 
Югославия за периода от 
1981 до 1986 година.

Предвижда се договорите 
по основите на новия пет
годишен план ще бъдат под 
писани до средата на декем 
ври настоящата година и 

К. Георгиев при такъв случай проектът

на новия план ще може да 
се изготви до края на насто
ящата година. По останали
те елементи ще бъдат съгла 
сувани становищата на репу
бликите и покрайнините, ко 
ито трябва да бъдат приети 
на заседание на Съвета на 
републиките и покрайнини
те до края на февруапи.

Съюзният изпълнителен съ 
вет, освен това, предлага и 
изменения и допълнения в 
Закона за основите и систе 
мата на общественото пла
ниране. С преходни разпо
редби именно ще се попре
чи Резолюцията за 1981 го 
дина да бъде приета преди 
окончателното приемане на 
новия средносрочен план.

и дееспо- 
по-всес-

Това бе изтъкнато на съв
местно заседание на Предсе
дателството 
ССТН и Председателството 
на Междуобщинския синди
кален съвет в Ниш, състоя
ло се през лайналата седми
ца, на което бяха утвърдени 
задачите за действуваме на 
първичните синдикални орга 
низации в рамките на Соци
алистическия съю3 в местна
та общност. С разискванията 
на това заседание всъщност 
започна широка активност в 
ССТН и Съюза на синдика
тите в Нишки регион, има
ща за цел да актуализира и 
обогати с нови съдържания 
и облици тази дълбоко обще 
ствена тема.

основна обществена клетка 
трябва да бъде последова
телно и ежедневно.

Според изказванията на 
членовете на двете председа 
телства, за тази стагнация 
има и обективни причини: 
липса на помещения, изтоще- 
ност от ангажирането на ра
ботното място и в самоупра- 
вителннте органи в ООСТ и 
подобно. Все пак главната 
причина е субективна, а то
ва е бездействуването на тру 
дещите се, а ообено на ко
мунистите.

В приетите задачи се из
тъква, че мястото и ролята 
на месната общност трябва 
да се издигнат на степен, 
която определят Конститу
цията и конгресните резолю 
щш. В тази насока изкючи. 
телно важна е ролята на пър 
вичните синдикални органи
зации, което трябва да да
ват особен принос за свръз- 
ване на сдружения труд и 
местната общност в осъщ°ст 
яването на делегатската сис
тема. С инициативи, предло
жения и акции, чрез своите 
делегати в местните конфе
ренции и останалите облици 
на действуване на ССТН, те 
трябва да насочват действу
ването на членовете на Фр
онта от сдружения труд и 
да дават висок принос в ре
ализацията на съвместните 
акции, договорени в рамки
те на Социалистическия 
съюз. По този начин орга
низациите на Съюза на син
дикатите ще дават принос за 
класовата насоченост на ме
стната общност.

Предлагат се и нови фор
ми на взаимна свързаност 
на синдикалните организа
ции и местните общности; но 
ординационен комитет кон
ференции на делегати от де.

МОК нана

ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИЗМЕЖДУ СФРЮ и НРБ
------  .. ... . .-.е*

Реализирайки протокола, 
подписан в началото на го
дината между комисии от 
Оурдулишка община и Пер
нишки окръг, в рамките на 
граничното сътрудничество 
между СФРЮ и НРБ, неот
давна е проведена размяна 
на делегации на синдикал
ните и борчески организа
ции на Сурдулица и Перник.

Делегацията на Общинска
та организ?ция на Съюза на 
синдикатите в Сурдулица из 
8-ми октомври гостува на 
профсъюзите в Пернишки 
окръг, когато посети и Мета
лургичния комбииат „Ленин” 
в Перник. Гостите от съсед
на България върнаха посе
щението на 17 октомври и 
посетиха фабриката за мебли 
..Симпо” .във Враня-

В приятелските разговори 
е обменен опитът за органи
зацията и а работата. ™правле 
нието и ръководенето, създа
ването и разпределението на 
дохода.

Ангажирането на работни
ците и останалите трудещи 
се от организациите на сдру 
жения труд в обществено- 
политическия живот в мест
ната общност, бе изтъкнато 
на заседанието, винаги е и- 
мало и винаги ще има важ
но място в развитието на 
социалистическото самоупра 
вление у нас. През послед
ните години обаче в повече 
надпи среди се стагнира на 
този план. Все още е малко 
числото на работниците, ко
ито се включват в работата 
на органите в .местната об
щност, въпреки че в нея се 
решава немалък брой жизне 
ни проблеми и че тук се 
прекарва по-голяма част от 
времето. Това ще рече че и- 
маме две поведения на заети
те: завидна ангажираност в 
организацията на сдружения 
труд и незаинтересованост 
за решавауе в местната об
щност. Наистина, въз вички 
крупни обществени акции, 
работниците и останалите тр 
удещи се масово участву
ват, но действуването на ра
ботническата класа в тази

За спомен: делегациите от Съюза на бойците от Сур 
дулица и Перник

На 31 октомври делегация
та на активните бойци сре
щу фашизма и капитлаизма 
от Пернишки окръг върна 
посещението, което през юли 
направи делегацията на Съю 
за на бойците от Сурдулиш 
ка община. Тогава те посети 
ха паметника на падналите 
бойци и жертви във фаши
сткия терор в Масурица и 
Скопие.

Проведените разговори пр
еминаха в духа на приятелс 
ките отношения, на констру 
ктивните принципи на наше
то сътрудничество със съсед 
ните страни. Тогава стана 
дума . и за разширение на
сътрудничеството между те
зи организации.

С. Микнч

Лзатова ние трябва в тази 
страна, в тази наша своя 
страна .натопена с кръвта 
на най-добрите синове на на 
шите народи, да създадем 
такова състояние, в което 
нашият народ — и при та
кива обстоятелства — ще мо 
жс да допринесе за Народо 
освободителната борба до 
своя максимум”.

Тези думи на другаря Ти- 
то предизвикват още по-го- 
лям възторг сред делегатите 
и ЯС1Ю очертава бъдещото 
развитие на Републиката. 
Лършпс изстрели срещу вра 
га са „първата копка”, а 
провеждането па Първото 
заседание па АВНОЮ е „по
лагане на основите” та бъ
дещата Република.

Далновидността на Парти 
я га п Та п о се потвърждава 
още веднаж на дело: нова 
Югославия, създавана в 1<ъР 
вави битки и свръхчовешки 
■усилия, има дълбок корен. 
Този корен с решимостта 
на всички народи и народ
ности до доведат борбата до 
победоносен край и да съз- 
дадат едно ново, равноправ
но и справедливо общество 
на братски народи и народ
ности.

гкого (дражевиеткото) дви
жение — в Изявлението на 
АВНОЮ се посочват манев
рите на бежанското прави
телство в Лондон и ПО-ЯСНО 
оповестяват контурите на но 
ва Югославия- 

’ "■
На Първото заседание ме 

жду другото другарят Тито 
казва: „Ние нямаме възмо
жност да създадем едно ле
тално правителство, понеже 
международните отношения 
и обстановката не ни позволя 
ват това. Но ние имаме пра 
во на едно 
тези трудни 
да създадем едно политиче
ско тяло, един политически 
орган, който ще сплоти всич 

народни маси, който шс 
сплоти целия наш народ и 
ще го поведе заедно с наша 
Та геройска войска в по-па 
татъшни борби, които се 
мират пред нас, а които ще 
бъдат твърде трудни, 
нямаме никаква власт па 
нашата територия, освен на-

народоосвободител \ \ и

Следващият 

брой на 

^Братство“ 

излиза иа 

увеличен брой 

страници 

посветен на 

Деня на 

Републиката

7' Д:тг

а това е: в 
обстоятелства

ки

на

Ние

шите
отбори. Ние не признаваме 
различни фашистки марио
нетки правителства и тъкмо V.(Следва)

Лола Рибар говори на конгреса на УСАОЮ (1942)
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СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА ВКОНФЕРЕНЦИЯ НАОТ ОТЧЕТНО-ИЗВОРНАТА 
БАБУШНИШКА ОБЩИНА

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

УЧАСТИЕ И МЕСИФ ДАЛИ- 
РЕПУБЛИКАИСКАТА

* ЗА НОВ
ЛИЧ, РАБОТНИК В ОСТ 
ЧИЧ ОТ о. ЛЮБЕРАДЖА

* В РАБОТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВЗЕХА 
ВЕРОЛЮБ МИХАЙЛОВИЧ ЧЛЕНОВЕ

НА ССМ

тито
НА

ФИ И 
КОНФЕРЕНЦИЯ жения труд избягват да «ри 

стажанти. От 1065
в общинатаКАЗА см ать*а идсйно-гюлитютеското из 

/пиано. Чрса школите на са 
младежите

Актуалиите задачи 
Съюза «а социалистическа
та младеж и отчетът за дей
ността па .младежта в ште 

едногодишен период

пред оаботаССЦ]И
654 са млади хора, от «оито 
110 души са висококвалифи 
цирани, 124 съР средно об
разование 11 с виеше обра 
зование и т-и.

В разискванията, 
станаха взе участие и 
Далифи, председател иа ко

за Физческа култу 
ра при Републиканската кон 
ференция иа Съюза на соци 
алистическа младеж. Той 

младите трф-

моуправитслитс,
политически 

политимладежките 
школи, регионалната

и други фор-клия
бяха главна тема иа разис
кване па проведеното иа 14 
ноември заседание ш Общи 

конференция иа Оь-
па социалистическата

ЕДИННА САМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ чеедо школа 
ми на доизграждане са ми- 

300 хладежл и де които
Месил

Взаимното свързване на самоуправлтелнпте су
бекти в комуната досега не се осъществяваше до
статъчно, поради което комуната не се развива » 
достатъчна степен като единната сАмоуправител 
на общност. В това отношение от отделно значе
ние е включването на основните организации на 
сдружения труд в самоуправнтслния живот на 
комуната. Доколкото те. като носители на дохода, 
са заинтересовани за възможно по-широко свъР- 
зване в процеса на възпроизводство, където те 
трябва да оказват съответно влияние върху поли
тиката на комуната, като по този начин действу
ват и против все още съществуващото локално- 
•шчно затваряне. Развита като място, където се 
уреждат отношенията и се резрешават всички съ
ществени въпроси от живота и дейността на тру
дещите се и гражданите — производствени, кому
нални, социални, културни и други — комуната 
ще прерастне в такава човешка общност, за коя
то Маркс каза, че най-сетне е намерен политиче
ски облик на икономическо освобождаване на 
труда. Докрай развита, комуната представлява 
най-добрият облик и основа на най-широко само- 
управително демократично свързване на трудещи
те се хора в разрешаването на въпроси от съвме
стен и общ интерес, които единствено могат да се 
разрешават — а според Конституцията се и раз
решават — в покрайнината, републиката и Феде
рацията.

(Из доклада на 11-ия конгрес на СЮК, Бел
град, 20 юни 1978 година)

нали пад 
нойки: За новоприетите чле 

в Съюза па комунисти 
организирани специал 

курсове по идеологичес
ко ч! юд и ти ческг > \ тздигая ге.

леката
ново 
те са

юза мисиста
младеж.

В доклада на досегашния 
председател на Общинската 
кои<1>о|ндшц1я ца Съюза на 
социалистическата младеж в 
Бабупигшика община 
връзка с нредстояпгите за
дачи беше изтъкнато, че от 
повишението на ттроизводи- 
телпостта на труда не мотдт 
да се създават условия за 
по-стабмлмо развитие, наста
няване на работа на повече 
млади хора, за .мо-големи ка 
шггаловложемия и ло-уско- 

жизненото

ни

подчерта, че 
ва най-широко да се вклю
чат в работата на самоупра 
виталните органи, в делегат 
ските скулщитти и др.,

активно за по-

»Ъ»

като
допринасят 
усг/ешио и ло-ускорено раз 

н_я социалистически 
самоуправителни

витие
отноше

ния.
В разискванията уча

ствуваха още СЛАДЖА- 
НА БАНКОВИЧ, кояторен растеж на 

ратзнц&ю на трудещите 
изобц^ Сътпо така — изтя, 
кна Мнтпч — в селското сто

се
говори за включването на 
младите в младежките тру- 

акции, Мил е Долич годови
вори за .младите и стабили
зационните мерки, а Люби. 
ша Митровзтч. говори за де 
йността на извидническите 
отряди. Председателят на 
Обтттинският синдикален Съ 
вет Новипд Тодорович гово

редица
И.ме.

панство си остават 
неизползвани ресурси, 
нно младите хр.ра трябва да 
бъдат инициатори за разгря, 
птане на работа на секции 
те по селско стопанство във 
всяка местна общност. Мла 
дите в Бабушнишна община

М. Долич

В леледно време учащата 
се младеж от Бабуншишка 
община постига забележите 
лнц резултати в акцията

„ Т ито—револ ю чия—мир " • 
Миналата година ученичка 
от основното училище във 
Велико Бонинци победи на 
съюзното състезание, а през 
настоящата двама кандида
ти от Бабушница се класи
раха да второ място в Ре
публиката.

Кдто стопански изостана
ла община Бабушница не е 
в състояние да обезпечи до 
статъчно работни места за 
младите хора. Наистина в 
последно време, с открива
нето на нови производстве
ни мощности като „Тигър". 
„Лисца" и други положени
ето значително се подобря
ва, но като се изтъква и в 
отчета за конференцията — 
някои организации на сдру

ри за стремежа на младите 
хсра към по-активно включ 
ваце в идей ко-политическо. 
тс изграждане и лика на 
младите хора 
Станоевич. секретар на ОК 
на СКС — за значението на 
Титовня фонд и за по-алти 
вното включване на хшади- 
те хора в него.

Конференцията прие и ак 
шюкна програма за работа 
от ноември 1980 — до ноем 
ври 1981 година. За нов пре 
дседател с едногодишен ман 
дат беше избран Миле Цо. 
лич, работник в конфекция 
..Лнсца". а за секретар Све 
тлана Валчич сп с- Лщберад 
жа. От заседанието беше из 
пратена привествена телегра 
ма до Председателството на ' 

М. А.

и занапред, както и досега, 
цте трябва да полагат голе
ми усилия за още по-широ
ко тачене и г^звитие на 
светлите традиции от НОБ 
— подчерта между л^утото 
Митич. В последно ддаеме в 
редовете на Съюза на кому 
пистите влизат все повече 
млади хора. От 1 660 члено 
ве на СК — 606 или 36 на 
сто са младежи и девойки.

Обаче има случаи, когато 
млади хора, след като бъ
дат приети в Съюза на ко
мунистите прекъсват с акти 
впостта си.

През изтеклия период в 
работата на Общинската но 
нФернеция на Съюза на со 
циалистичесната младеж го
лямо внимание е посветено

ЗА КОМПРОМИСИТЕ

Различните схващания по съществени въпроси 
с>т нашето развитие се явяваха на всички обще
ствени равнища, а това именно на практика до
веждаше до различни компромиси, които поня
кога спираха работата и пречеха на 
валето на конкретните акции, 
ше в спъването на

а Томислав

осъшествя- 
Това се изразява- 

развитието на самоуправле
нието, укрепването на етатизма, а всичко това до
веждаше до натрупване на противоречията 
шето общество.

Но изход от затрудненията 
мерен и друг път ндма, освен последователна 
мократизация на нашето общество по посока на 
все по-сддържателло самоуправление 
зи основа на осъществяване на новата 
Съюза на комунистите.

(Из доклада по случай 50 годишнината От съз
даването на ЮКП Белград, 11 март 1969 го 
дина)

в на-

и дилемите е на-
де-

и върху та- 
роля на

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Безотговорността 

предупреждава
моупрашггепннте тела и органи тихо-мълком 
лишават края проблема. И докато той про
дължава н предупреждава 
минава с „може би

Когато ндкой с лекота превръща длъж 
костта си кояго заема място за развитие на 
лични распри и амбиции, сигурно това 
сто и тази проява свидетелстввуат за степен
та на развитите там самоуправителни 
щения, за безотговорността на която край 
не се вижда, за трудностите с които се сре
ща обществото... Именно, такава е обста
новката всред учителите в подведомственото 
Училище в с. Дукат — „Център” Дългого- 
Щшпште распри между Боян Петров и Вене 
пиков повечето свидетелствуват за разширя
ване на лоши взаимоотношения, 
за пример в една малка и изостанала сре
ща. Това училищно вредомство от ден на 
Ден все повече и повече не дава надежди 
за сигурно издиганее нд подрастващото 
коление.

в училището се
нужда да ми се наме^™”Т по^и не
се изправя срещу него.
н Д,,реКТОр*т- сега вече изпълняващ длъж- 
шшци™Гъ°Р На училището, е раздвижил инициатива за разрешаване на проблема Но 

и проведените с тях тримата разголи не да

айгадягагпроолем да се изправят останалите 
развителни органи и 
приличи в 
кар, че те

мя-

отно-

фесионалната работа, но естествено е, че 
тя в такава обстановка е доведена 
прос.

Тревогите

под въ-

от тези распри, местната об 
Щност и първичната партийна организации 
в неЯ/ които са натрупани о други различ
ни проблеми и въпроси, не са в състояние 
Да разрешат- Даже личните распри имат ве
че влияние и върху работата 
общност. И вместо с

самоуп-
тела, разбира се канто и

и Га^аВГЛГги°™я”Я
и първична партийна оргатюация не °К 
» а Да ™ «-а мнения

Заглъхнала 
родителите и 
Двамата

отколното

Мона местната 
„учеността си” да бъ

дат носители на акциите в нея, те и така за- 
трудняват трудното й положение.

За съжаление, докато с личните им ин
тереси се стълкновяват различни органи в 
общината, централното училище в Д Люба 
та недостатъчно или въобще не раздвижва 
инициативи за премахване на този ™^>л!л 
проблем. Преследвайки целите и Я
вместо открито да

по.

Тънките ласкателства,„ че »аз съм прав, 
тоя е виновен вече отдавна напуснаха това 
образователно заведение и се разшириха в 
местната общност, централното основно учи
лище „Христо Ботев” в Долна Любата и 
общината като цяло. С това учениците и 
родителите им са оставени сами на себе Ра- 
збира се не става

е съвестта към 
местната учениците, 

общност в солото 
учители и централното училище не 

~афе™° Да бяГат от отговорността си 
Не могат понеже долните цели не могат Та
теЪ ™ВГГаВаН’1 а Ученичите и родеели 
сигурнмт бЙ'еаТаИШС™ °Т Вдъхновение на

»«■

Васко Божилов

интересите, 
се постави Въпросът,

дума, че не си гледат про
са.
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ОТ ЗЛеЕДЛИИЕТО НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ В ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

МИШИТЕ ПИ 1ШТ ПРИМЕР
Комунистите в настоящия момент, трябва постоянно 

да се договарят с останалите трудели се. на работни 
те си местд. в самоуправи-телните и синдикални орга 
ни и съвети. Тук пред всички а не само на партийни 
заседания, трябва да се откриват и обс^исдат 
твените проблеми и слабости и съвместно ~~ да 
рат хкцздобри решения за премахването им.

задачи за по-нататъшна ра
бота.

На заседанието комунис
тите открито и отговорно 
дискутираха за проявените 
слабости в 
все оцтте се пвдхосват мате
риали. не съществува заля
гане на работно си място 
•работно време не пе, пол
зва цялостно, чести са от
пуските по болест, лоши са 
взаимните отношения и ггро 
чее, а това довежда до на 
маляв.ане на дохода, и уве

същес-
изнами- организацията:

Първичната партийна ор 
ганизация в Горската сек
ция от. Босилеград, в която 
членуват 37 членове, на про 
веденото през миналата сед 
мица заседание, на 
в присъствието на представи 
тели на обществено-полити
ческите организации, обсъди 
ха положението и работата 
в организацията.

Членовете на Съюза 
комунистите, в тази най-чи 
елена трудова организация 
която, на деветмесечието от 
текущата година 
добри делови резултати, 
осъществяването на 
мическата стабилизация, кри
ТИЧ6СКИ и 
обсъдиха положението и ра
ботата на организацията, а 

набелязаха

на

постигна
И. Иванов на работното си място.вноето

иконо-
— Още в началото на 

дината приехме плана 
икономическа стабилизация. 
мо тоя плам трябва по-чес
то да се намцра на дневен

личение на разходите.
Взимайки участие на засе 

сектор на ооганизацрята ме 
даиието Драган Мицов. 

жду другото каза:

го ред на нашите заседания, 
по Всеки работник, на което и 

да е работно място може и 
трябва да допринася за ре 
ализирането на плана по 
икономическа стабилизация. 
Ано всички съвместно се 
заложим за увеличение на 
дохода, намаляването на 
разходите, то и личният Д° 
ход ни т.огава ще бъде по- 
голям. Ние в организацията 
имаме утвърдени норми 
за всеки вид работа, както 
в непосредственото производ 
ство така и в администра
цията. Тези норми работни 
ците са приели и сега тРяб 
ва да борим за тяхното 
цялостно изпълнение.

Комунистите трябва мно 
го повече отколкото досега 
да се застъпват за развити 
ето и задълбочаването на 
самоуправителните 
твено-икономически 
ния и по-добре да се зачи 
тат междусобните споразу
мения и договори. М. Я-

самокритически

ди

същевременно

КОМЕНТАР

Конкуренция или 

монопол?
— ОСНОВЕН ВЪПРОС ПРЕД СНАБДЯВАНЕТО В 

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА обшес-
отноше

СНАБДЯВАНЕТО на населението на Босилегра- 
дска община със стоки за широко потребление

област Машина за острене налистовсне е нов проблем. Нередностите в 
имат стари корени, още от времето когато на те
риторията на тази малка община съществуваха 
дори три земеделски кооперации, занимаващи се 
с търговия и изкупуване на пазарни излишъци 
селскостопанска продукция, главно добитък. При
чините за всички нередности се виждаха в -нелоял
ната конкуренция между трите кооперации, а пре

бе един от аргументите за инте-

тази

БЕЗОТГОВОРНОСТ С ИНВЕСТИЦИОННИ СРЕДСТВА

Когато се отсрочва изграждането...
одоляването им 
грация-
Ккакво донесе интеграцията?

ни средства.
Сега вече когато стойнос

тта на обектите е много по- 
висока от заплануваната, тьр 
сят се удобни моменти 

които

Днес когато инвестицио
нният динар, докато получи 
позволение за целтта си, е 
изправен пред редица въ-про 
си и когато се води борба 
срещу разсипничеството му, 
изграждането на здравната 
станция в с- Бранковци и 
амбуланторията в с. Дукат 
е в пълен разрез с общест
вените норми и становища. 
По точно инвестициите за те

да бъдат предадени на упо
треба. Но покрай това 
став* се друг въпрос: тряб
ваше ли да се стигне дотам 
и може ли някой безотговор
но да се отнася към общест- нови средства, ^ ^
вените средства, каквото в компенсират „загубата на 
случая прави изпълнителят изпълнителя на работата, 
на работата? Колко и дали могат да се

Този възлов проблем не взимат добавъчни средства 
е могъл, въпреки съвсем де- ог обществото е въпрос за 
иите становища, да премах- себе си- Но в случая никой 
нс кито надзирателният ор- не може да заплаща чужда 
ган от проектанското бюро безотговорност. Отделно, лич 
„Простор” от Белград, кой- ната безотговорност не може 
то категорично от изпълни- да бъде наградена от обще- 
теля на работата е търсил ството. Естествено е, че от 
колкото е възможно ■ по-око виновниците трябва да се 
ро да изпълни взетото си за- потърси отговорност — отго- 
дължение. Проблемите не ворност за безотговорността, 
само, че продължават, но която е увеличила^ стоинос- 
м изпълнителят иа работата тта на обектите най-малко с 
даже вече не се и обажда. 30 на сто.

Това заглъхнало съзнание 
сега сигурно търси причини 
за прикриване на слабости
те и за прехвърлянето им 
на другнго. Но колко ще 
успее да докаже 
си" па грешки ле зависи 
само от изпълнителя на ра
ботата. Здравният дом си
гурно ме е в състояние да 
заплаща чужда безотговор
ност. След като се има на 
предвид срокът по договора, 
който отдавна е изминал, ви 
пата не може да се слага иа

по-

Нелоялната конкуренция наистина е премах
на нейното място дойде монополът. запата, но

Последиците от монопола натежаха толкова мно- 
въпрос трябваше да се заеме и най-

ще
го, че с този 
широкия фронт на организираните социалистичес- 

— Социалистическият съюз. Обсъждайки 
проблемите в областта на снабдяването °щс 
18 юли настоящата година Общинската конферен- 

ССТН единодушно прие следното зак- 
„Членовете на Общинската конференция

ки сили на

цията на зи, но и за съседните им се
ла, са обезпечени още ми
налата година и изграждане 
то е доверено иа Милан Сто 
янов, частен предприемач от 
Божица. И макар че според 
подписания договор между 
Здравния дом в Босилеград, 
като инвеститор и Стоянов, 
като изпълнител тези две 
постройки с трябвало да бъ
дат завършени до средата 
на настоящата година- Но... 
„строителната им съдба” все 
още е неизвестна.

За изграждането на здрав- 
станция в с. Бранковци,

лючение:
сериозно възразяват, а това правят и гражданите, 
срещу затвореността на общината и срещу това, 
че не се позволява на трудови организации от 
другите общини да развиват търговска дейност, 
както в областта на снабдяването така и в ооласт- 
та на изкупуването на пазарни излишъци от сел- 
скостопнските производители". Необходимо ли е 
с опне се добавят и разпределенията от 

ненарушимостта на единствотокъм това да 
Конституцията за 
на югославския пазар? В. Б.

ло себе си, се на-

итГот вътрешността да откриват свои магазини, 
тоест да се създадат условия за здрава конкурен
ция, която да подтиква към по-добро л 
ствено снабдяване, И не само това. 
да се очаква и подобрено изкупване на пазарните 
излишъци селскостопанска продукция, което, раз 
б^р™ щс повлияе върху увеличено производ
ство А повишеното производство иа храма е стра- 

цялата обществено-поли- 
средносрочеп

ВУЧИ ДЕЛ

Обучение по гражда
нска защита

„правотоната
Здравният дом, разбира се 
според договора, на Стоя
нов, е отпуснал средства от 
1500 хиляди динара, а за ам 
булаиторията в с. Дукат от 
950 хиляди динара. Още иа 
4 октомври 1979 година Стоя 
нов е взел аваис от 450 хил 
яди за едната и 285 хиляди 
динара за другата построй
ка. Оттогава в срок от 6 мс 
сеца съ®дигге е трябвало да 
бъдат завършени. Но, дока
то па станцията все още не 
с направен покрива!, амбула 
цторията в Дукат и ден дне
шен е само до темелите. Аобе 

„с ключовете” е тряб
вало още отдавна да бъдат 
продадени! Разбира се. че 
има още много да се рабо
ти докато сс дочака тържес 
твеният момент и обектите

по кане-
Неотдавна в село В учи 

дел в Бабушшшпса община 
се проведе обучение по гра
жданска защита, под назва
ние „Местната общност и 
гражданската защита"

Обучението мина с голям 
успех. 0тзнвът на население 
то беше много добър, с ог
лед на това че покрай уче
нията бяха прожектирани и 
филми по гражданска защи 
та, които предизвикаха го
лям шггеоес.

Разисквано беше и за ор
ганизационното устройство 
па частите По гражданска за

Естествено е

тегическо определение на
общност през насрещния други го.

Наистина, 
са и трудности в обезпеча
ването иа строителен мате
риал. Същите сигурно отри
цатели ю са влияели върху 
срочното изграждане. Но за 
цялото това време не с мог
ло да няма материал. Преди 
всичко може да се каже, че 
е липсвала отговорността н 
че ма преден план иа изпъл
нителя на работата е била 
„скритата мечта" за добавъч

тическа 
планов период.

съществували

социалистичеоки сили и босилоградска‘ комуш 1нс 
ще си останат само мрътво слово въРхУ хаР™я и 
няма да бъдат преписвани от един план в дру1, 
а ше умерят свое конкретно приложе
ние и реализация- А до тогава снабдяването в та
зи наша община си остава такова, каквото си е.

ктите

щита в селото.
Ванче Богов Илия Атанасов,

учител
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ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВОТО НА 

ПРОДУКЦИЯТА
значи- 

Имелно с
трошрад", 
телил резултати.

се зашити стандарта 
в ООСТ „Дими

постигат
организация на сдру 

можеЗа най-голямата основна 
жсния труд „Димитровград" в Димитровград 

има установена практика,
Именно в гази трудова 

година,

цел
па работника 
тровград" постоянно се пред 
приемат най-различни меро
приятия, като например: в 
стола за обществено хранене, 
всеки работник има възмож
ности да се храни само за 
1 динар; веднага след девал- 

и поканването це-

КОЯТОда се каже, че 
заслужава само похвали.

началото на всяка делова
стабилизациотпт програма.

икономическа
организация в 
трудещите сс донасят 
Обаче, поради прекадено трудната 
ситуация, през година бяха направени изключител
ни напрежения за реализация на същата. Докъде 
са стигнали ^гумарците" в момента?

Нови съоръжения за нови постижения

вацията 
ните на 
работниците от трудовата ор 
га низания бе заплатена акон 
тация на стойност от 2000 ди 

Също така бяха раз
гледани и предложенията на 
синдикатите, ецоред които ра 
ботпиците с най-ниските лич 
ни доходи да бъдат подпо
могнати. Обаче факатът, че 
през изтеклите 9 месеца ра 
ботпиците от ООСТ „Димит
ровград" не са имали нуж
да от такава помощ, тъй ка
то средният личен доход в 
организацията с 5 558 дина
ра, достатъчно говори за 
високия стандарт на работ
ника в споменатата ООСТ. 
На края трябва да кач

КЪМ НОВ ПОДХОД повечето стоки, на

нигге задачи в този трудов 
колектив?

Изхождайки от идейпо-по- 
л нтичеокIггс определения на 
X конгрес па СЮК, 8 кон
грес па Съюза на синдика
тите Заключенията на Пред 
ссдателството иа 
ОЮК отнасящи се до осъще
ствяваме иа икономическата 
политика чрез изминалата и 
I тдейлючпол итичоск ите о\ I редс 
ления за икономическата и 
социалната политика 
тази година, трудовите хора 
от РОСТ „Димитровград", в 
началото па годината, прие
ха Програма за осъществя
ваме задачите иа икопомичее 
ката стабилизация-

пара.Качеството на работата пр 
ез изминалия период е 
добрепо, обемът на произвол 
ството значително е увели
чен, намалени са разходите 
а износът значително е уве
личен. Когато споменаваме 
износа ис може, да отминем 
факта, че трудещите се от 
ООСТ „Димитровград" с пъЛ 
но право очакват тази дело
ва година да завърши успеш 
по, като при това осъществ
ят износ от около 3,7 мили
она долара, което значител
но ще допринесе, и покрай 
покачването цените на вт>з- 
производствените материали, 
успешно деловата година да 
приключи в което никой не 
сс съмнява. Но ,как всичко 
това влияе върху 
на работника ?

ж- в настоящия срсдносрочсн период тази строи
телна организация 5 пътн е увеличила дохода си 
ж Новата фабрика, която сега е в строеж, ще уве
личи общия доход с Ю пъти.

по-
ЦК па

както п липсата на квали
фицирани кадри.

По думите иа директора, 
на организацията, наскоро 
трябва да бъде започнато 
изграждането на ограда за 
образователен център» чпя- 
то стойност възлиза на над 
15 милона дютра. Същевре
менно в ход е изграждането 
на новата фабрика за про
изводство на глинени произ
ведения. Наскоро пък трябва 
да започне и изграждането

В текущата средносрочна 
развойна програма трудова
та организация „Комуналац" 
е носител на строителните 
работи в Бабушнншка общи
на, а пред 140-те работници, 
колкото сега тук работят, в 
предстоящия 
период предстоят още по-сло 
жни и по-важни задачи. В си 
чки запланувани обекти, ко
ито е трябвало да се завъР 
шат през 1980 година (учили 
щната сграда в с. Звонци, 
жилищната сграда в Бабуш 
шща, кухнята със стол в 
основното училище, мостът 
на Лужница и глания колек 
тор на десния бряг на Луж 
шща) са предадеш! на упо
треба. В настоящата година 
строителите от .ДСомуналац” 
започнаха с работа и 
„дома” — започна изгражда 
нето на нова фабрика за 
производство на керемиди и 
тухли.

Пълен принос КъМ цело
купното развитие

през

средиосрочен

Покрай другото в споме
натата програма, садържа- 

ч ща десет точки, се казва, чс 
първичните организации на 
СК ще трябва да бъдат да
леч по-активни в провежда
нето на акцията, комунисти
те в трудовата организация 
ще трябва да бъдат носите
ли на всички акции.

Докъде се е стигнало в о- 
съществяването на програм-

жем, че трудещите се 
от каучуковата промишле
ност в Димитровград най-се
риозно са схванали и се 
включили в акцията за ста
билизация на стопанството, 
а пък очакваните резултати 
не са изостанали.

на подпорна стена на магис
тралния път над с. Люберад 
жа. Една от предстоящите 
задачи на строителите е и 
завършването на противград 
ни станции в Островица, Др
алите и Студена.

Д. Божнлович

стандарта

И тук „гумарци" (именно 
така ги наричат работници
те от другите трудови орга
низации в града), от „Дими Т. Петров

V

БОСИЛЕГРАД

АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕД СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИЧрез по-пълното ползване 
на разполагаемите .мощнос
ти, увеличаването икономич 
ността на труда и средства
та, както и чрез подобрява
нето организираността на ра 
ботата, строителите в „Кому 
налац" обезпечават по-уско. 
рено и по-динамичено разви
тие на общината. В такава 
светлина тези строители са 
представени и на 25-то засе
дание на Общинската скуп
щина.

Някогашният малочислен 
колектив в периода от 1976— 
—1980 е увеличил общия до
ход пет пъти, обществения 
продукт 5,6 пъти, дохода към 
5 пъти, а заетостта с 50,6 на 
сто. За

Пътническият транспорт в 
посочения период 
също загуба от 63 
ди динара. Единствено 
варният транспорт и бензино 
станцията, са отчели поло
жителни финансови резулта

сния персонал към тях, ко
ето също довежда до уве
личение на разходите. Стаби 
лизационните мерки, които 
трудещите се приеха още в 
началото на годината 
още не се провеждат доста
тъчно.

• Организацията на сдружения труд „Авто
транспорт” в Босилеград има условия да работи 
по доходно и със значителна акумулация. Това мо
же да се осъществи, ако успешно и докрай ук
репне трудовата дисциплина и ако се спазват мер
ките на икономическата стабилизация.

е отчел
хиляди

то-

все
ти.

Трудещите се, в Автотран
спортната организация от 
Босилеград, кодто години на 
ред не отчита добри делови 
резултати, а вследствие на 
това и ниски лични доходи, 
се среща с редица труднос
ти. През първите девет месе 
ца, при сложни условия на 
стопанисване, колективът на 
предприятието е вложил ма
ксимални усилия за осъще
ствяване на по-добри финан 
сови резултати. Макар че 
на деветмесечието от теку
щата година, организацията 
не е изказала дефицит, пред 
трудещите се и самоулрави 
телните органи се намират 
отговорни задачи 
мисване на материал, ефек
тивно ползуване на робтно- 
то време, по-съзнателно от
насяне към трудовите задъл 
женид, а с това и увеличе 
ние на дохода.

лата година с 60 на сто и 
възлизат на 38 429 
динара. От тези показатели 
произлиза ,че разходите са 
се увеличавали повече отко

Ако всички действуват ка 
то един. ако се подобри ка
чеството на услугите, 
зват работното си време, с 
по-голяма трудова дисципли- 
на и икономии на

Пред трудещите се в тази али може да се 
стопанска организация зана по-добри резултати, 
пред е стоят редица отгово
рни проблеми за разрешава
не, за което е необходимо 
по-нататъшно развитие на са 
моуправителните 
но-ижоном I гчески

хиляди СЪВМЕСТНО ДА СЕ РАЗРЕ
ШАВАТ ПРОБЛЕМИТЕ В 
РАМКИТЕ НА ОРГАНИЗА 
ЦИЯТА

пол-

лкото доходът, а това дове- 
ност на организацията- В 
жда до н етш атежоопо соб- 
посочения период, трудещи
те се в тази организация са 
осъществили доход от 13 320 
хиляди динара и е по-гол ям 
от тоя в миналия период с 
30 на сто, а за лично и съв
местно потребление са отде 
лили 10 012 хиляди динара. 
Чистият доход сега възлиза 
на 10309 хиляди динара 
по-голям от тоя в миналата 
година с 34 на сто, пои 
среден личен доход от 4552 
динара. В отчетния период 
тази стопанска организация 
във фондове е отелила 296 
хиляди динара които спо
ред потребите на организа
цията на са

положителното сто
панисване свидетелствуват и матери- 

постигнат 
а тога

ва и личният стандарт ще 
бъде по-добъ.р. Счита 
с по-голямо ползуване на ра 
зполагаемите мощности има 
възможност доходът да се 

отноше- увеличи, 
иия, по-пълно зачитане на
самоуиравителните споразу КАДРИТЕ — ОСНОВА ЗА 
мения и договори. Ведно с ДОБРО СТОПАНИСВАНЕ 
това, в организацията на 
сдружения труд е необходи
мо да се включат всички об 
ществено-политически
а членовете на Съюза на 
му пистите, трябва да бъдат 
в челните редици.

На едно от заседанията на 
трудовия съвет, трудещите 
се от тази организация из
тъкнаха, че има още 
чии спекули, присвояне 
обществени,

и данните след деветмеоечие 
то от настоящата година. Об 
щияг доход от 12 532 263 ди
нара, колкото е възлизал в 
миналата година е увеличен 
на 30 867 964 динара. Доход
ът от 5 337 267 динара е уве
личен на 9 920 930

се, че

общество
динара, а 

чистият доход, който сега въ 
злиза на 8 729 630 динара е 
увеличен с 94 на сто. Сред
ният личен доход по зает въз 
лиза на 337 575 динара.

и е

Кадровиятиконо въпрос в тази 
стопанска организация 
значение за понататъшното 
развитие на организацията, 
ь момента тук работят два
ма раоотника с пол увиеш е 
и виеше образование. Зато
ва самоуиравителните орга 
ни, членовете на СК и вси
чки останали обществено-по 
лшичеоки сили в организа
цията трябва непосредстве
но и интензивно

е отсили.Съпътствуващи проблеми
Макар че определешгето 

на трудещите се в организа
цията е да осъществяват за
дачите от икономическата ст 
абилизация, те в последова
телното й реализиране са 
изправени огтред проблеми. И- 
менно, както изтъкна дирек 
торът Александров, липсата 
на строителен материал (ци 
мент, желязо и прочие) е 
проблем номер едно. Набол
ял е въпросът и за недоста
тъчните оборотни средства, по-големи от тези в

ко

Общият доход на деветме 
сечието .възлиза на 51 749 хи 
ляди динара, който в сраовне

недостатъчни.

От четирите трудови 
ници на организацията, най- 
голяма загуба изказва'

разли-еди-
на

вие със същия период през 
миналата година е по-голям 
с 51

средства от от-авто-
ремонтната работилница, ко 
ято

делни работници, 
рите нередовно

кондукте- да се анга- 
на усло- 

на не- 
кадри в органи-

на сто, но с увеличе
нието на съЩЦя се увелича
ват и разходите, които

е осъществила доход от 
2487 хиляди динара, 
дите възлизат на 3392 хи-

отчитат па
зара от билетите. Броят на

жират за създаване 
вия за обезпечаване 

1Ъ|ТНиците също е намалял обходимите
40 ™яди поради лошото отнасяне

а разхо-
са

ляди динара.мина- зацията.
на автобу М. Янев
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1Комунист
ОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

***

Брой 1237 
Година ХХХТШ 
21 ноември 1980 

Белградпв

брой:
Обществено-икономиче

ският момент на Скопие:

Развитие и 

стабилизация
3 стр.

НАУЧНИ СРЕШИ

Животът и 

делото на
братяСТАНДАРТЪТ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА Вуйович
ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ 

комитет на научната среща 
„Животът и революционно
то дело на братя Вуйович" 
под председателството на 
Мома Марковпч, тези дни 
прие концепцията и утвър
ди датата на провеждане 
— 12 и 13 декември 1980 в 
Пожаревац, родното място 
на братя Вуйович. От участ 
ниците в срещата дагькна- 
ти научни работници, се оча 
ква по-широко да осветлят 
личностите и революционно
то дело, на Радомир. Воислав 
и Гъргур Вуйович и ,ролята; 
която са имали в югослав
ското и международното ра
ботническо и комунистичес
ко движение. Това ще бъде 
и пооадълбочено навлизане 
в организираността и дей-

ленье, „Първа петолетка" в Тръстеник, „Енергоинвест” 
в Сараево, „Елент.ропроент'' в Белград и много други 
са равноправни партньори ма прочути световни фирми, 
обаче техните примери у нас още не действуват със 
силата на действителните им постижения- Не е ли така 
заради туй, че в организациите на сдруженид труд и 
в обществото още ле сме достатъчно подготвени с раз. 
пределението да следим (и насърчаваме) разликите в 

онези, които са делници в производството и 
така да можем да създадсм условия за увеличение па 
стандарта на всички, на всеки според приноса му 1<ъм 
съвкупния резултат па стопанисването?

С право, в последно време, жизненият стандарт и 
стандарта все по-често сс поставят на пре-'На-защитата на

ден план «а политическото внимание и активност, 
рушените световни и национални и кономически проце
си, произтекли най-напред от изкуствения недостиг и 
нерационалното използуване на доминантните видове 
енерШд (нефта), не можаха косвено да не се отразят 
и върху задоволяването на основните потреои и разпо
ложението ка хората. Тук са корените на скокооораз- 
ного увеличение на цените н явяващият се от време 
На време недостиг на известни артикули, поради които 

по-често се говори за стандарта.

полза па

все
по-С едностранчивото подчертаване ма социалната 

литика и с нейното такова „преместване" към сдруже
ния труд, без педвуомислспи политически становища и 
дори нормативно обуславяно ма нейната успешпост н 
с по-високата производителност па труда сигурно не би
хме постигнали онова, в името на което така пзтъква- 

да защитим и постоянно да

Как да се смечкат отрицателните влияния и за- 
пази стандарта за който сме вече свикнали константно 
да расте'/този въпрос оправдателно се поставя в поли
тическите организации, в сдружения труд ,в делегатски
те скупщиии и другаде Неговата актуалнос! се илю 
стрирГс непопулярните данни за относително големия 
бдой работници с лични доходи, които пс са достатъч- 
ни° да^се отстоя на срещу скокобразлото увеличение на 
цените и явяващия се от време на време недостиг на 
известни артикули.

ствувансто на Югославската 
комунистическа партия, Ко
мунистическия интернацио
нал, Балканската комунисти 
ческа федерация и Младеж 
кид комунистически интер
национал по време на рево
люционната дейност на бра
тя Вуйович. Благодарение 
изключителните лични стой
ности и революционни спо
собности, Вуйовичи се изди
гнал!] в самия връх на ръ
ководните кадри на между
народното работническо, ко
мунистическо и младежко 
движение. На всички 
рически кръстопътища бра
тята Вуйович останали вер- 
тш на идеалите на движение 
■то, все до трагичния им 
край в сталинските чистки 
1938 година.

мс социалната нота 
увеличаваме стандарта на хората.

Цялта истина за стандарта, очевидността на не
говата зависимост от производителността па труда и 
качеството па продукцията, преди всичко, е в интерес 
на онези, чийто стандарт ионаме да защитим — работ
ниците. По-добре е, ако трябва и там къдсто трябва, 
па някои може би и да сс даде оюркестия и сами да 
сравняват действително заработеното и платеното от- 
кол кого да ги приспивам с надеждата^ че „някак ще 
минат" и „изкарат до пенсия", под закрилата на уж 
едностранчивата грижа за стадарта. у ..........

Така наблюдавани в своята цялостност, социал
ната политика, опираща сс въРку принципа па соли
дарността, стандартът и производителността се налагат 
зд обсъждано (и заключения) в»организациите на Съло- 
за"на”’комунистите «“колективите. Защото, там може (и 
трябва) всичко да се нарече с правото му име._Без 
това, няма пито по-голяма производителност, 
висок стандарт, към който всички се стремим.

обстановка т.е.
жизне-„,-щислй?иЯя™ Гср^=а —Походи 

ните разходи) социалната нота се актуализира и соци- 
ащщтН.олжгика сс „премества" към сдружения 'ФУД. 
^мавайХ донякъде критериите на икономическата 
““Гт на стопанисването и разпределението спо- 

следователно към критериите на двете ка- 
единствено гарантират запазването и 

стандарт за по»' срок,

на

на труда, като реална предло
зи стан-Производителността

ставка на по-високия стандарт, в разговорите 
дарта не се изтъква сразмерно своята важност, макар 
че ние и в своите пространства имаме примери, че па
шите организации на сдружения труд поешг&т европей
ски н световни рекорди в производителността и успе- 
шно конкурират па световния пазар. Някои фабрики на 
„Плява” в Загреб, „Искра” в Край, „Горен** във Ве-

исто-

ИШО но— в. ч.



2 Комунист
ФЕСТИВАЛИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПЕЧАТ„КОМУНИСТ" НА

ПРАЗНИК НА МЕЖДУНА 

РОДНАТА СОЛИДАРНОСТ
имаме фотография на прези 
„еш а Тито, да пазим ейоме 
ии/е :»а ведимия приятел па 
а-рьпкия народ и миролюби- 
иото човечество*. -

; *..л*
очевидно възбуден, ко 
разглеждаше нашия 
внимателно разгледа 

и изразявайки
ние юго-

от неговия живот и с|юто- 
графираха най-хубавите спи 
мкн на Тито оп 
дни. Колоната ■ от хора тихо 
се движел!е и с почит раз
глеждаше изложбата. Има- 

хора, конто сс прибли
жаваха да отдадагг 
към Титова Югославия гово 
рейки: „Останете това което 

е''. Това признание лотвъР 
ждава л интереса, който се 
чувствуваше за нашата ли
тература, стоки л сувенири 
от домашното ръкоделие,

от щанда.

БРАНКА СТАНИШИЧ рильо
гатоден от фестивала, а го- 

ипторос сс чувствуваше
сюк ■

вия
иоенните лдм

и за ..Програмата 
Органът на КП на Порту- 

„Апапте” поради лот
за парламентарни

щанд 
изложбата
удоволствието, че
славяните сме на техно *ъР* 
жсство кала: „Вески маис- 
типа трябва да оъдс Л> 
леи когато види, че живо ъ 

след Тито про

На празниците на колци ш 
печат всеки дола 

от страната си.
ма

етическия
Титовия 

стои само до
ся понещо 
На всеки щанд, ог снимки
те н плокетитс, се вижда 
част от нейна-та природа, 

постижение. Фесш- 
ко-

— Значката с 
лик може да 
сърдел о...

галия
готовасите
избори е организирал, 
ключителпо, през половина- 

юли фестивал, койгго 
: нарече фес

тивал на акции. Отделен не 
па фестивала даде атмо

ше II изпочит
култура,
валътмуниешчеокнте партии, 
бодни# и оня 8 изгнание, из 
страните на различните 
литнческн системи, богатите 
н бедните, великите и мал
ките, място е за срещи» ра 
зговори, полемически трибу 
ни, но и за забава, игра, ра
дост. Място където съвмест 
но се желае и стрелци

Това е част от изказвани- 
посетителите. А оо-

та на 
би могал да се

п Югославия 
дължана ма същ 
то и по време ма 
живот".

на. печата на начин как- 
неговия

ята на
щата им поръка гласи: дои 
дете па традиционния фес
тивал на комунистическия 

в Атина и идущата

сво ст

чатсферата на непрекъснати ра 
зиоквапня и призивите

сили за

по
па В зеления оазис „Нса сми 

рпи", работническо иредгра 
дис както и много ДРУ1 и, из 
растпали край промишлени
те цемтри, през средата па 
септември т.г. се състоя сре 
ща между представители па 
вестник „Авгхи", орган на 
Комунистическата партия на 
Гърция (за страната;, 
патизьори па партията и гра 

от А ги па и предста-

ко лечат
годила, и дайте ни възмож 
мост за лова среща с

която повече ще 
лриятел-

напредиичаишо 
единствено излизане па лар- 
ламечтар! 11 пе I |збори.

нто „пламнаха ваша-
•• I та страна, 

ни каже за вас; 
ския съссД-

Лрсз средата на юии;( А1*6 
в ликът. ,«Морният стар в 
Иондрн, по повод на фес
тивала си, организиран в 
Лондон ло повод 50-годиш- 
лилата от 
събра около 30 хиляди по- 
сетители.

Тази година фестивалът 
бе възможност за 
откриване фронта на борба
та за свободния и незави
сим печат. На фестивала си 
лно се чу гласът на онези, 
които се застъпват за пре
разпределение на обществе 
ните богатства, за огранича 
ване мощта на крупния ка 
питал, за реформа на обра
зованието, за борба срещу 
надпреварата във въоръжа
ването за меняне на- отноше 
нидта в Европейската ико
номическа общност и още 
цяла редица прогресивни и 
демократически цели.

„ТОВА БЕШЕ МОЙ КОМЕН 
ДАНТ!” Ма югославския щанд но 

сетителите, задържайки со 
пред изложбата за 
пения и революционен път 
на Носил Броз, търсеха че
сто по-подробни обяснения 
за поотдели и моменти из не 
говата дейност, отделно от 
Народоосвобод! пели ата бор
ба. И в Лисабон бяха тро
гателни срещите с хора, ко
ито просто но топло изказ
ваха жал за загубата която 
ни сполучи.

Участието на „Комунист” 
фестивал

жиз-
ТИТО — НАЙ-ЧЕСТО ИЗГО
ВАРЯНАТА ДУМА

на двуседмичния 
„Уните” през половината на 
август т.г. надминава всич
ки досегашни, по това кое
то показахме, но и поради 
това, че фестивалът е орга
низиран в „Червена Бол оня" 
с традиционно силно анти 
фашистко движение, където 
Югославия и нейния леген
дарен вожд са много попу
лярни. Тук нашият щанд 
след изложбата, която орга 
низпраха италияискитс дру
гари за атентата в Болонья 
на 2 август т.г. бе най-посе- 
тен. Около два милиона ита 

изложбата

сим-

из лизаното му,През настоящата година 
на ЛСому- ждапи

вители на двадесетина кому 
вестници в ове-

предс тавнтели 
нист” участвуваха на десет 
фестивали на печата на ко- 
млшисгическите партии (КП 
на Мексико, КП на Португа 

КП на Велико Брита- 
КП на Италия, КП на

пистичесни 
та. Това беше петдневна сре 
ща на работници, студенти широко

от Атина с жи-и граждани 
вота и делото на другарялия,

ния, ,гг_
Франция, КП на Белгия, КП 
на Австрия, КП на Холан
дия, КП на Шпания и КП 
на Гърция), разказвайки на 
хората с думи, снимки, пес 
ни, игра за Титова Югосла
вия. На петдесетина снимки 
в изложбата под название 
„И след Тито — Тито” ка
захме най-значителното от 
живота и делото на нашия 
другар Тито, значи за нас, 
нашата партия, за борбата 
за освобождението, незави
симостта, интегритетът, необ 
вързаността и самоуправле 
нието. Трудно е точно ста
тистически да се изкажат 
заинтересоваността и чув
ството на стотици и хиляди 
посетители. Всички впечат
ления би .могли да се сло
жат в едно единствено из
речение: Тито — това е не
прекъснато изговаряната ду 
ма на всички щандове на 
„Комунисти”. Пред тези ис
торически снимки течеше ре 
ка от посетители, които ги 
разглеждаха с отделно вни
мание и почит, четейки ле
гендите за Тито, работника, 
секретара на КПЮ, револю
ционера и легендарния пар 
тизански комендант, страте
га на югославския път в со 
циализъм, твореца на само
управлението и необвързано 
стта, информирайки ое по 
този начин за неговия жиз
нен път, от къщата в Кум- 
ровец, до Цветния дом.

Тито, югославската вътреш- 
и външна политика. Вна

- А

лиани посетиха 
„И след Тито — Тито”. Ин 

тересът за отделни моменти от 
Титовия живот и развитие
то на Югославия често за- 
вършаваше с открити три
буни на които започваха ра
зисквания и полемики по 
множество исторически и 
особено актуални въпроси 
за състоянието и отношения 
та в комунистическото и 
работническото движение.

VI
Въпреки че „Комунист" за 

пръв път участвува на то
зи фестивал, тей привлече 
вниманието на британците. 
Уважението и възхищението 
към личността и делото на 
другаря Тито доминираха в 
разговорите, които потвър
диха, че нашата страна се 
възползува от безпримерен 
авторитет в съвестта на оби

На щанда на „Комунист” 
всекидневно навръщаха ита
лиански партизани и то по
вече със семействата си. Би 
ло да става дума за онези 
които са се борили на на
ша територия в единици
те на „Гарибалди” или в 
своята страна .всеки от тях 
искаше да каже (и това на 
наш език с цел да се види, 
че не са го забравили) в коя 
единица и на кои места се 
е борил. Бяха дочаквани ка 
то свои с Титова значка и 
с чашка питие. Слагайки Ти 
това значка на ревер с гор 
дост говореха „Това беше 
мой комендант”.

кновення британец, 
посетители в директни раз
говори с преедтавителите на 
наишя вестник тъ.рсеха 
говори на въпроси във връз
ка с развитието на салю\7п 
равителните

Много

от-

тихата колона пред излож
бата за Тито, на лицата 
посетителите се четеше се
риозност. въздишка и възхи 
щение в същия момент. Мно 
зина чувствуваха потребата, 
да питат, да изразд-т своето 
желание и поръка. Ето ня
кои от тях: — Тиловото де 
ло е придобивка на 
ството на нашата 
Рядки са движенията 
ните, които могат да 
нтифицират 
човек,...

ВЪПРОСИ, ПОРЪЧЕНИЯ, 
ЖЕЛАНИЯ

отношения ина
нащата политическа система.

Тазгодишнато тридневно 
тържество „Мундо обрера" 
в Мадрид бе 
живописно от повече причи
ни състояло се в годината 
когато КП на Шпания озна
менува 60-тодишшшата от 
съществуването си, когато 
комунистите в изключител
но сложната и трудната ико 
номичеока и политическа об 
становка влагат сили за съе 
динение на всички лево ори 
етиратщ сили. Присъствува- 
ше и голямо число предста
вители на комунистическите 
партии от целия свят, от 
които някои; като Китай, за 
пръв път.

И от този, както 
чки останали фестивали 
върнахме се, уверени, че мно 
го узнахме за другите 
захме за нас, че сме по-бо
гати с любошттетвото 
ляди хора навред по 
и с нашето собствено.

и от вси
за-изкл юч ител и о

и ка-За два дни, колкото трае 
ше фестивалът „Червено зиа 
ме" в края на септември р 
Брисел, гражданите на Бел
гия имаха удобен момент не 
посредствено да с« докоснат, 
чрез прогресивната литера
тура', с идеите на двадесети 
на европейски и извъневро 
пейски работнически и кому

на хи 
светаЗа органа на КП на Фран 

ция ,,Л'Хуманите” фести
валът представляваше двой
но тържество, понеже през 
половината на септември т.г. 
чествува и 50-годишнината 
от съществуването си. И та
зи година това бе динами
чен фестивал, понеже за са 
мо два

човече- 
планета, 

и стра 
се иде 

с името на един

л
нистически партии и прогре 
сивни движения- Покрай фо 
то-изложбите и съпровожда 
щите експонати (значки, по- 
стери, народно ръкоделие) 
развитието и ориетировката 
йа всяка

Вашите •книги на 
глийски. Френски, немски не 
311 ая Да чета.

ан-дни щандовете на 
„Л.Хуманите” и 83 комунис
тически вестника разгледаха 
около 1,5 милиона посетите-

но с Цялото 
СИ Сърце желая да имам Ти 
тавата биография на кой и 
да е език • .,

Всред интересно обзаведе 
шгге щандове и 
културни, занаятчийски и 
гастроиомски особености из 
различните области на Шпа- 
ния и с богатата художе- 
ствена програма, щандът на 
„Комунист” привличаше от
делно внимание как поради 
личността на другаря Тито 
така и поради начина

ли.
шатри с

На югославския щанд от 
зори до късно в нощта беше 
твърде оживено- Мнозин
ство хора оставаше в разгле 
ждането на изложбата за 
живота и делото на другаря 
Тито. Имаше и такива кои
то сс разпитваха за' детайли

присъстваща пар
тия можеше да се 
ствува. На нашия щанд най- 
много е търсена главно об- 
ществено-политгичеоката

В този състав (дядото 
с внуците си) бях всред пър 
вите в колоната, които на 5 
май накаха пред 
С1СОТО посолство в Атина да 
се запишат в 
га. Оттогава 
лание в

почув-

ли югослав-
тература. Студията на Кар- 
дел „Социализъм и война” 
е разграбена траурната кцш 

имаме общо же 
къща да

—- с ко
ито за него говорехме. Ка-вече на пър-

нашата



Комунист 3
ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МОМЕНТ НА СКОПИЕ

Развитие и стабилизация
УПРАВЛЕНИЕТОЖПДНИТЕ и г^жАеВ1?т?^™гИ СВйЯ МЕТ°Д И ДОВЕЖДА ДО ОПРАВДАТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ НА ГРА ЖДАНИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ТРУД — ИЗТЪКНА МЕТОДИ АНТОВ

Председателят на Град
ското събрание ,на Скопие 
Методи Антов неотдавна по 
сети редакцията на македон 
окото издание ка 
нист".
разговор. Антов отговори на 
редица въпроси. Публикува
ме част от разговора. ПъР 
вият въпрос беше:

Основните насоки по развитие на града са утвърдени в Про 
ектообществения план до 1985. Те са: по-нататъшно развитие на само 
управлението и на социалистическите самоуправителни огноше 
ния, доизграждане на политическата система и по-ефикасно функцн 
ониране на делегатската система; стабилизация на икономическите 
процеси и укрепване на квалитативните фактори на стопанисване 
то; увеличение на износа и съгласуване на вноса с потребите на 
стопанството и платежно-балансното положение; по-съгласувано ра 
звитие на основната инфраструктура (енергийната, съобщенията и 
комуналната), с цел да се обезпечи по-равномерно и съгласувано 
развитие на общите и създаване на по-благоприятни условия за жи 
вота и работата на цялата територия на града;, укрепване на от
бранителната способност, сигурността и обществената самозащита 
чрез развитие и усъвършенствуване на всички компоненти на си 
стемата на всенародната отбрана.

„ Кому- 
Тогава, в по-дълъг

в»ъзна с това Скупщината 
на града предприе повече 
мерки: прието е заключение 
за. изграждане на складове 
за съхраняване 
стопанско — хранителни сто 
ки и магазини за продажба 
на тези произведения; 
се провежда процедурата 
по дриемане на решение за 
създаване ка такива запаси 
за град Скопие и програма 
за използуване на този за 
паси; провежда се шгициа 
тивата за по-ефинасна орга 
низация и съвременна 
нология цо снабдяването и

— Скопие е средище 
на многочислена ра
ботническа класа, на 
числени

на селско

организации 
на сдружения труд. 
интелигенция, младеж. 
Тук се преплитат мно 
жество самоуправите 
лни интереси. Как се 
решават те, как се съг 
ласуват гледано чрез 
призмата на практика
та на Събиранието, 
чийто сте Вие предсе 
дател?

сега

Вс^ по-усцешно ^ ефикасно 
функционират самоуправи- 
телните общности на иите 
|ресите, чрез които се сдру 
жават трудът и средствата 
за съвместните потреби и 
интереси .

ни в практиката и всички 
досегашни позна1Ния от фун 
кционирането на новата ко
мунална самоуправа в Ско 
гше.

в-крху целокупния живот в 
града е по-изтъкнато. Унрсп 
на само-управителната пози
ция на трудовия човек в ор 
ганизациите на сдружения 
тр^д, в 
обшдости на интересите и 
останалите самоуправител
ни организации и общнос
ти. Трудещите се и граж 
даните поведе участвуват в 
решаването по всички въп
роси от съвместен и общ 

а все повече се 
за еди 

осъществяване

тех
самоуправи.телаште

— В целокупното 
преобразование колко т>н* 
се трансформира уп
равлението, колко се 
тя вгражда въ» функ 
цията на делегатката 
система, кол но задър
жа старите инерции?

В Скопие им^ 156.000 зае-
РЕОРГАНИЗАДИЯ НА КО 
МУНАЛНАТА САМОУПРА

ти от които в стопанството 
125.000 (само в промишле
ността 43.000) в 1.773 
вни организации и общнос-

НОВ НАЧИН НА 
ПЛАНИРАНЕВАосно

— Процесът на реор 
ганизацид на комунал
ната сал5^упРава в Ско 
пие е започнал преди 
четири години, как 
оценявате изминатия 
път. и кои качествени 
промени са настъпили 
в отношенията?

ти на сдружения труд; над 
250.000 деца и .младеж, 
които в основните и сред
ните училиттта се школуват 
и във факултетите в Скопие 
следват н^д 145.000; много
слойните библиотени и биб- 

. лиотечни пунктове, музеи и 
галерии, културно-художес
твени дружества и ансам
бли, театри РТВ, издател
ска и публицистка дейност 
научни и други институции, 
вичко
Скопие прави средище 
стопанската, научната обра

— В центъра 
идейно- политическата, 
обществената _и самоу 
правителната 
ност на трудещите се 
в Скопие беше и под
готовката, 
ята и активностите по 
изготвяне на плана за 
обществено 
ческото, 
и социалното развитие 
на Скопие в периода 
1981—1985 година. Мо
же ли да се говори за 
процеси на нов начин 
на планиране? Кажете 
ни колко е имало нов 
подход и колко прнме 
си от стария начин на 
планиране?

на
интерес 
изявява съзнанието

от

Управлението все повече 
се поставя във функция на 

Оба
че. на този план са необ- 

по-нататъшни уси
лия и систематическа рабо
та. Това се отнася до управ

В ПО-ШИРОК

нанцето в 
на тези интереси

актив-
делегатската система.

— Развитието на 
Скопие като специфич ходим 11 

общност на об-
разисквани

чна
щините тясно е свъР

зано с последователно 
то осъществяване на 
делегатската система. 
Колко това единство

икономисми-лението 
съл. Оьшото все офе бав- 

промеця своя метод 
работа, което е повод 
оправдани забележки 

гражданите

От учредяването иа нова- 
самоуправа 
значителни

просторното
та комунална 
са постигнати 
резултати в развитието на 
съвкупните самоуправтелни 
обществено-кономически от
ношения в общините 
града. Преди всичко 
посредствено общуването с 
местните общности V основ 
ните организации на сдруже

нано за
действителнотова отсе изявява в практи

ката?на истрана «а 
сдружения труд.

В контекста на прилагане 
новия закон за дъР- 

управление отдел- 
които ше бъ-

в СКУПЩИНИ-

II В 
по-не.зователната и културната 

активност в СР Македония-
еДелегатската система 

незаменим инструмент, чрез 
който и с който се осъше 

единство в съгласу

то и а 
жавното 
нитс актс/ге,Самоуправителното дого- ствява

ване и решаваце на въпро 
всички области на

дат гласуващи 
те. се предвижда съответна 

и вид на орга- 
в об-

варяне и споразумяване е 
основният метод на съг- 

на интересите.
ния труд всъщност с техни 
те делегации и самоуправи 

Влиянието на 
на общ е

сите от
обществеко-икожьмичеокия и 
политически живот на об 

града. Опитът от
функционира- могат 

система япат

Повече от две години вър 
ви активността по изготвя 
не на новите развойни пла- 

1985 го- 
щото

организация 
ните на управлението 
шините и града, които

по-успешно да изпълн 
своите задължения-

ласуване 
Изразена е висока степен на 
солидарност на 
ите на сдружения труд, тру

тел ни органи, 
основните клетки щеорганизаци щилите и 

досегашното 
не на делегатската

повече изтъкна шеобхо 
ло-голяма отго

кове за периода до 
Настоя^хмественото 0рга1шзиране, на 

трудещите се и гражданите
дина.
трудещите се и гражданите 
при това да се държат ка
то отговорни субекти в оп-

дешите се и граджданите.
ЩЕ СЕ ПОДОБРИ СНАБДЯ 
ВДНЕТО

оцте
димостта от
ВОРНОСТ
ност и съгласуване 
шествените 
всички равнища.

а особено солидар 
на об-

иеделяте на развойната по
литика. Освен, организаци
ите на сдружения труд, в 

на тази активност све повече 
.се включват местните обцт 
пости н всички самоуправи 

снабдяване тел ни общности на интере 
сито, деловите банки и зае 

общности

— Как да се стигне 
до по-добро, по-органи 
знраио снабдяване 
града?

наинтереси

— Колно са оправда 
ни иснанията за по.го- 
леми права, задълже
ния и отговорности на 
общините?

Проблемите в
то 'по града са израз и на 
недостатъчната организира- трахователннте 
пост н осаособеност иа на- п града. В настоящия етап 

снабдители цялостно. ,на подготовката е включен 
доходната по голям брой от онези Факто

шито
Покрай това
свързаност н.0 ироизводство- 
то, преработката " търгови

несъгласувапнте
регионалните потреби допринасят плановете да бъ 

явлението чат оеалки. Досегашните ре 
зултдтч най-добре показват, 
чс по-бъозо се преодолява 
инерцията на стария начин

Не се касае за ло-големи 
права, задължения и 
вориости иа общините, 
шото това са техни монети 

права. Общините

опо ри конто в периода на съг 
лаоуването и 
ма развитието

договарянето
значителнобал а п-ята, 

си па 
и възможности, 

иа местна

ТУЦИОШШ
договорно една част от тези 

които са съвсвои права, 
местен интерес са поверили 
на града. В практиката, оба 
че, често се явяват недора
зумения, .които цс са реезул 

•па елементарната липса 
на политическо-правите рс- 

статут.ите иа общи 
преди

затвореност
дпепариетптоиа пазара

иа изкупвателните и продам*
цени, дребната прода и,а плаш-доше. 
мрежа, остарялата тех 

всичко това в

ните 
жиа
НОЛОГИЯ
затруднените условия 
стопанисването влияе вър
ху нередовността в снабдя

Във всичко това особено 
е важно, щото всички субе 
кти в общественото 
производство, 
гаиизацин.

тат
на

шения в
иите и града, то и 
всичко са последица на при 

инерция

въз-
оргати и ор 

трудещи се инането.
С изключителни

всички обществени субс граждани да изострят отно- 
•и републиката шението си към потребле-

IIсъствуващата 
работата на органите 
управлението в общините и 
града. Затова е раздвижена 
инициативата за изменения 
на статутите на общините и

усилия
и а и а

кти. в града 
се настояваше щото времеи 
иите нередности в снабдява 
пето на населението да се 
превъзмогват колкото 

-по-бързо.

особено да развива-иието
ме отношението си към пес 

във всички сфери иана града в които що бъдат 
вградени решения ндовере- възможно

е тенето 
Във труда и живота.



А Комунист________________________
СОЦИАЛНИЯТ СЪСТАВ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Издигане на доверието
1Илс^ К8ЙЙВ»
IX) НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

:ш развитието 
отно

организации 
на самоуиграиителиите

•Vкроииането на ма

Актуалипят общвс/лело- 
иодотичесни Аломенг н ха
рактерът проолемпте, с 
които днес се среша Съю
зът на комунистите налагат 
потребата от подъя&ок Ш1а 
лиз на проблема за раоотни 
ческо-кяасовото улфед та I ю 
на Съюза на комунистите, 
лози въпрос, няма съмне
ние, може съдбовно да вли
яе върху осъществяване на 
водещата идейна и попити 
ческа роля на намVпистите 
в обществото.

Най-напред да погледнем 
цифрите. Преда две годшш 
в Съюза на комунистите на 
Съроия имаше 7/2.948 .чле
нове, а към. края на 1979 го 
дина — 821.боб. Днес Съю 
зът на комунистите на С'ъР 
бия има общо 837.063 чле
нове. Съществена характери 
стика на този период пред
ставлява активността «а ко 
мунистит» върху въпроси
те на нашето социалистичес 
ко самоуправптелно разви 
тие и необвързаната полити 
ка. Това даде принос за 

. по-нататъшно издигане на 
доверието, предимно на ра
ботническата класа и мла
дежта, в програмните цели 
и политиката на Оьюза из 
югославските комунисти. 
Практическа изява на това 
доверие е самото укрепване 
на редовете на Съюза на 
номунисите на Сърбия. Та 
ка, към края на миналата 
година всеки единадесети 
жител на републиката и 
всеки четвърти зает бе член 
на Съюза на комунистите.

с някои интереси, ноито но 
много легна се отбиват от 
интересите иа работническа 
та класа и нашето социално 
тическо общество”. Това е 
и причината — подчертава 
трй. — щото СК бдително 
да гледа за него да не се 
, заловят такива общество 
ни и политически тенденции, 
които биха искали да сс из 
тласкат правите и автоптлч 
ни интереси иа трудещите 
се”.

шепня,
термалната основа ш сдру
жения труд и издигането уа 
и ко1 юмиурско-содиалч Iата по 
ЗНЦ11Я И ролята па работни 

,в оалюуправнтелцото ре 
Обаче ие е неиз-

Богдан

Танкосич

ка
шаваме, 
вестпо, че един брой органи 
кацни на Съюза па комуни 
стоте нъ»м въпроса за соди 

се обръщат
политиката на Съюза на ко
мунистите — се стига До за
ключението, че идейно-поли
тическата диференциция не 
сс осъществява по организи 
раи начин. Същата ие е ви
наги израз на съДъРжанието 
на вътрешния живот на пър
вичните организации на СК, 
огпосио пя отговорността и 
ангажираността на членове
те на СК, в осъществяването 
на съвкупната политика на 
Съюза на 
Почти и няма изключени от 
Съюза на комунистите, зара
ди това, чс не провеждали 
неговата политика.”

Критериите трябва да се за 
строяват еднакво във всички
организации,

И още едно интересно све
дение, Вески трети член на 
Съюза на комунистите 
Сърбия е младеж. В СК на 
Сърбия към края на 1979 
год. Имало 275 668 членове 
до 27-годишна възраст (33,5 
на сто). Най-много от тях са 
работници (33,8), до като ча-

алнля състав 
само по инициатива на вие 
шите органи на СК.

БРОЯТ 11А ЧЛЕНОВЕТЕ 
СЕ УВЕЛИЧАВА паОткрит е и въпросът 

(приемането в СК на частни
те селскостопански произво
дители. Сведенията 
ват, че в периода след кон 
грес и те броят иа тези кате 
горни трудещи се

за

През споменатия 
числото на работниците 
СК се е увеличил с 45.980 
или почти за една четвърта 
част; числото на жените

период
показ-I!

в СК _■за
комунистите...

.РАБОТНИЧЕСКОТО МНОЗИНСТВО, ЦЯЛОСТНО ГЛЕДАНО, А СПЕЦИАЛНО В 
ОТДЕЛНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ЦЕНТРОВЕ НА РЕПУБЛИКАТА БАВНО СЕ ОСЪ 
ЩЕСТВЯВЛ ОСОБЕНО СЕИЗОСТАВА В ПРИЕМАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАНИ 
И ПОЛУКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ, А ЗНАЕМ, ЧЕ ТЕ СА НАЙ-МНО 

ГО МЕЖДУ ЗАЕТИТЕ. КРИТЕРИИТЕ ТРЯБВА ЕДНАКВО ДЛ СЕ ИЗОСТРЯВАТ 
ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ. Следователно, не е толко

ва съществено, макар че и 
това някои измерения е важ 
но/ дали има малко или мно 
го членове на СК, но как са 
те ангажирани, относно кол
ко са отговорни пред собст
вената работническа класа 
и народа. Но, и въпросът, 
че сме лрекалено много не 
е съвсем за отхвърляне. Тол 
коза повече, ако се има 
пред вид факта, че комунис 
тите в поотделни среди не 
са на равнището на правото 
идейно определение. Ако ко 
мунистите и в най-компли- 
цирашгге положения не се 
покажат такива каквито са 
същински борци за само уп
равителни социалистически 
отношения, всеотдайни дру
гари, съзнателни тружени
ци — трудно може и да се 
замисли успешността на тях
ната обществена и политиче
ска радя. Ако не се показ
ват такива в-ь-в всекиднев.

48.912, на .младежта за 
64.384 и на селскостопански 
те производители за 6.447. 
На сало днес има 
членове на СК, между кон 
то оамо «малко повече от 
една трета са селсностопан 
ски производители.

стни селскостопански произ
водители само 7,6 
Най-голямо увеличение в СК 
е било сред студентите и сре 
дношколците.

само незначително увели
чен. Това е значително пре 
дупрежденис. понеже не 
се знае., че частните сел
скостопански производите
ли в СР СъРб.ия представ
ляват една от пай-големлте 
групации (36,3 на сто) д?-:«а 
то в Съюза на комунистите 
са сведени на символично 
число (6,2 на сто).

Следователно, с право се 
питаме: дали динамиката в 
приемането в Съюза на ко
мунистите отговаря на об
щоприетите изисквания за 
работничеоко-класово заяква 
не и акционна способност на 
Съюза на комунистите. „Въ
преки че броят на работни
ците в СК се абсолютно у- 
величава ,трябва да кажем, 
че относителното съгноше- 
ние се влошава”, коментира 
Танкосич, а сетне добавя: 
,,Работническото мнозинство, 
цялостно гледано, а специ
ално в отделните индустри
ални центрове на републи
ката се осъществява бавно. 
Особено се изостава в прие

ма квалифицирали 
работници, а знаем, че те са 
най-много между

на сто-

180.401

ИЗКЛЮЧВАНИЯ И 
ОТГОВОРНОСТИ

Спирайки се върху някои 
явления при приемането 
СК, Богдан Танкосич изтък
ва: „Получава се впечатле
ние, че органите на Съюза 
на комунистите, отделно 
общините, недостатъчно сле
дят тези явления и не пред
приемат практически крачки 

тяхното

В общия брой на члено 
вете работниците в 1978 го 
дина участвуваха с 31,4 на 
сто. Макар че се стигна до 
абсолютно увеличение на 
бро<г на работниците в Съ 
юза иа комунистите все 
пак още не е постигнато 
работническо мнозинство. 
Незадоволяващият процент 
на работниците в Съюза на 
комунистите, предимно в 
индустриалните среди, и 
помпай положените усилия, 
показва че не се постигат 
очакваните резултати в кла 
сово-работническия състав 
на Съюза на комунистите. 
Към това трябва да се при
бави и следното: Опитът по 
казва, че интересованието 
на работниците за влизане 
в СК се увеличава пропор
ционално на непосредстве
ния принос на първичните

в

в„От партийните конгре
си до. днес”, изтъква Богдан 
Танкосич, .станаха значител 
ни промени в социалния съ 
став на Съюза на комунис 
ите. За две и половина го 
дини броят на членовете 
се увеличи със 150.114 или 
за 21 на сто, Това говори, 
че имаме организация, коя 
то е в състояние да изпъл 
ни задълженията и успеш 
но води идейно-политическа 
та акция за осъществяване 
на идейно-политическите оп 
ределения”.

Обаче, не е тайна, че на 
комунистите не е леко и 
просто да се справят в .,мно 
жеството самоуправителни 
интереси”. Затова нашият 
събеседник изтъква обсто
ятелството, че „се срещаме

за преодоляване. 
При приемането се случава 
да се озовем под натиска на 
кампанията, вместо да се тъ 
рои организирана и трайна 
активност по последователно 
прилагане 
Формализъм

на критериите”. 
се забелязва 

пои приемането в СК в 
отделни училища и факулте
тите, в които цели класове, 
относно завършни години са 
приемани в Съюза на кому
нистите. На такова 
не не предходпла, както ка
зва нашият събеседник, поч
ти никаква подготовка, 
то ангажираност на члено
вете.

Съюзът на комунистите на 
Сърбия в този период 
пуснали 10.628 
това число само 
върта част били

ння живот, тогава не е слу
чайно че за тях се формира
хшението, че ги има — 
калено много-

пре-

Когато се касае 
костта, а същата

за отговор 
сигурно 

никога не наврежда, ще при 
ведем мнението 
Танкосич. За

приема

на Богдан 
този проблем 

„Провеждането 
на договорената политика 
търси във всяка 
ЦНя на СК да се 
въпросът за личната 
ктивната огтворност на 
вете на СК за

мапето нп-
той казва:

заетите.
организа- 

изостри 
и коле 

чле

на-
членове. От 

една чет-Комунист изключени, 
между които най-много би- 
ли работници (47,8 на сто). 
Интересно е и сведението 
че между изключените най- 
много са членове 
етаж от три до 
Също е

осъществява
не лолитината на Съюза на 
комунистите и обществото. 
ьърху тази основа трябва да 
се засили —
ференцияция
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Председател на Издателския съвет 
на ННРО „Комунист": Доброели Чула- 
фич. процес-ьт на 

в органите и 
организациите на Съюза на 
комунистите ’'.

ди-с партиен 
пет години, 

меж- 
от еви- 
има чле 

с партиен стаж до две
ЖходИ„МоаКаР Че б>‘ било 
Целесъобразно да 
причините

На Издателския й,вегг (редакцион
ни* отбор) на всички издания на вест
ник ,.Комунист”: д-р Антон Врегуша 

Директор н главен и отговорен ре
дактор на всички издания иа „Кому
нист”: Велко Мнладинович.

Редакция на изданието не „Кому
нист” аа Сърбия: Саво Кдокавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо 
РОД Джорджевич (заместник главен и

характерно, че 
д\- отчислените 
лекцията найтмного 
нове Наистина това е същнос

тта: диференциации на дело 
в конкретната борба заосътн ествяване на ясно пос°^п
ГекЦ“И На нашето обацес- 

СТално е яСН°. че кл асовото укрепване на Съюза 
на комунистите не може да

' толкова взвееши- 
на д*1®1 за лика на члс.

Из : Издателска трупове органи
зация „Комунист".

Печата с* ка сърбохърватски, от- 
носио хърватскосръбски (кирилица и 
латиница), иа словенски, макешжеки И 
«бански и в съкратени на
български, упарежи, 
ски и руеннеки език.

и политически 
се знаят 

за своеволното
напускане ,на Съюза на кому 
кистите стои Фактът че това
зръзкаТтГвГБо^Гта,^

^заявява: „Трябва К°'

аггоаорш редактор), Бояна Ангуноеич, 
Велимир Филшювич, Раогко Иовегич 
Сиободзи Клукич, МнхаАло Ковеч, Об
ред Кокич, Йово Маркович, Зорнца 
Сгеиншрович и Мнлентив Вуксанович.

Председател на Издателския съвет 
Изданията ка „Комунист” за СР 

Сърбин Марш Тодоровзгч.

словашки, румън-
И в петък.

к.т.СоГ5
м^цвст е отличен с Орден народно ос
вобождение, , с укяз т 22
1974 с Орден братство 
златен шешщ.

Да се 
ако въ- 

отговорността се 
мерките 

които бе- 
се Държат в 
ка определени 

провеждането на

открито, че —
просът за 
иабл,юдава през 
срещу членовете 
зотговорно 
п-т.лнявапето 
задачи

■ ВДЖЧСТИО със
из-

РазговощаII В ---. води:
Мнлентие Вуксанович



в СМИЛОВСКО ПОЛЕ
ГОРНА РЬЖАНА

Ще се строи микро 

язовир
Липсва организраност на работа

ГОРНА РЪЖАНА, типично 
планинско село, пръснато по 
северозападните склонове на 
Весна кобила, 
коло 20 километра от общи- 
ната е едно от средните 
големина села в Босилеград, 
ска община. * Селото е бога
то с гъсти букови гори, бис
тра и студена вода и прос
транни ливади, които лятно 
време дават .красива гледка. 
На северо-исток се издига 
местността „Вильоколо", от 
където - се вижда цялото се
ло, на север е местността 
„Боровец”, а на запад „Чу
ка”. В селото има над 60 
домакинства, пръснати в ма
халите: „Пиперковци”, „До- 
линци”, ,,Вадим” и други с 
около 250 житела. В 
на селото се намира 
лшцната сграда, където уче- 
ниците ежедневно получават 
нови знания. И тук както 
много босилелрадоки 
миграцията са чувствува, ос
тават къщи с по един или

помощ и съвети от специа
листите по селско стопанст
во. Тази постъпка на ООСТ 
„Напредък” предизвиква не
доволство и недоверие на 
производителите към органи 
зацията — напускат земеде
лието и отиват във вътрешно 
стта на страната, като майс
тори — строители или ками 
рат работа във фабриките.

към селото, но и тук мест
ната общ ност не е изпълнила 
задачата си. Едва сега, 
след голяма интервенция на 
общинските ръководители е 
отпочнат пъ.тдт от Долна 
към Горна Ръжана. В село
то има магазин от където се 
снабдяват селяните с най- 
необходимите токи, но със 
същото населението не е до
волно. Често пъти тук няма 
брашно, захар ,ориз, газ, и 
някои земеделски сечива.

отдалечно о ■На неотдавна проведеното 
заседание на Изпълнителния 
съвет на регионалната само 
управителна общност на 
тересите за водно 
ство .между другото най-об- 
стоино бе разгледан 
кта за строеж на микро-дзо 
вир в Смиловско поле.

Изхождайки от необходи
мостта и оправдаността за 
строеж на един такъв обект, 
а имайки пред вид предна
значението му (регулиране 
на водите, които се сливат 

река Нишава, наводнява
не на обработваемите

и огромни възможности 
развитие на туризма, особе
но ако се има в пред вид 
факта, че в непосредствена 
близост на бъдещото ~ 
се намира една от наи-хуба 
вите пещери в нашата стра
на — Петърлашката 
ра, за която 
не веднъж са казвали, че е 
уникална.

за
по

ин-
столан- езеро
и прое

леще- 
опециалистите БЕЗДЕЙСТВИЕ НА МЕСТ

НАТА ОБЩНОСТ

Горна Ръжана е едно 
редките села в Босилеград. 
ска община с много неразре 
шени комунално-битови про 
блеми:

Въдещото изкуствено езе
ро край Смиловци ще бъде 
изградено на повърхнина от 
4 хектара, а в него ще се 

вода, от над 
построяването

ПРОБЛЕМИТЕ ТЪРЯТ 
РЕШЕНИЯ

от

Натрупаните проблеми в 
тази местна общност могат 
да се разрешат ако за тях 
се застъпват всички общест
вено-политически сили в се
лото, а особено комунистите 
както трябва да бъдат носи
тели на всички акции. Не е 
достатъчно комунистите са
мо да заплащат членскияси 
внос за да бъдат активни, но 
от тях се търси организира 
ност и реализиране на всич 
ни акции.

в електрификацията, 
пътища, телефон и проче.

Макар че общината и - 
палите обществени структу 
ри влагат усилия за разре
шаване на проблемите в се
лата, «местната общност в се
лото като че ли не иска да 
съдействува с общината. О- 
ще през 1976 година в село
то е построена «мрежа, 
високо напрежение, но отто
гава насам

акумулира 
100 000 «мз. За 
на езерото, освен селскосто
панските производители, 
тенциалните туристи и про- ■ 
чие, проявяват интерес и 
хората от общинската орга 
низация на опортните риба
ри, които както ни осведо
миха, са готови да порибят 
езерото, за което вече 
обезпечени

пло
щи край бъдещото езеро и 
прочие) Изпълнителният съ 
вет отпусна
стойност от 3 милиона дина 
ра. Според проекта посоче
ната сума ще бъде достатъ
чна за работите, предвидени 
за построяването на 
обект.

С построяването на ми- 
кро-язовира в Смиловско по 
ле, освен 
предзначение. ще се открият

цеитъ.ра оста
учи-ЛО-средства на

в
села

този
двама възрастни хора, а има 
и такива които са вече на
влезли в дълбока старост.

заимат
средства, а ше 

имат полза и онези вън об
щината.

«местната общ
ност, като организирана си
ла в селото не е превзела 
почти нищо за обезпечава
не на средства, за 
етап на електрификацията. 
На едно заседание 
чуха сс думите, „общината 
е длъжна да пи доведе ток”. 
Вместо, «местната общност 
Да организира 

акция, за събиране на сре 
дства, тя като че ли не се 
интересува за това.

И останалите 
битови проблбми

споменатото му
Главният поминък на насе

лението в селото* с животно
въдството и зе«меделието, за 
което има добри възмножно 
сти, но за съжаление напъл
но не използувани. От годи
на на година животновъдни
ят фонд намалява- Селско
стопанската организация „На 
предък” от Босилеград, коя
то трябва да бъде носител в 
развитието на селокото сто
панство в общината не влага 
сили за осъществяването на 
този важен отрасъл, 
че селскостопанските произ
водители остават сами без

Изправени пред разглежда 
нето и осъществяването на

Т. Петров
втория досегашната развойна прог

рама в общината и местните 
общности, местната общност.

ИСКРОВЦИ
в селото

Частна „Електроцентрала“ комунистите и останалите о- 
бществено-политически сили
в селото, трябва да извлекат 
поука от досегашната 
бота, да се организират и 
всичко което са пропуснали 
досега, в новата средносроч 
на програма да реализират.

населението
Б

МЕЖДУ .малцината си ра-Йевтов обикновен но 
за цяла седмица, но ток за 
който не се плаща, защото 
„електроцентралата” е тяхна 
собственост и тъкмо затова 
Йевтови не притежават елек 
тромер.
Собственикът и изобретател 
ят на единствената в община 
(а може би и в региона), 
„мини-електроцентрала” дру 
гарят Йевтов е работник в 
Индустрията за вълна и ко
жа от Пирот.

Напускайки къщата, му 
която в Искровци представя 
ява един ..цвят -между тръ- 
ки” Йевтов поръча:

— Недейте да пишете, че 
съм доволен от собствената 
си „електроцентрала”. Напро 
тив едвам чакам кога в къщ
ата ми ще светне права, ис
тинска 220 волтова крушка...

нее-
лектрифицирани села в Дими 
тровградска община е и се
ло Искровци. Излишно е да 
се говори, в днешно време, 
какво означава къща 
ток... Но макар че електри
ческият ток все още не е 
стигнал до Искровци, макар 
че все още в селото няма е- 
лектрически стъбове, макар 
че така наречената бяла те-

има ток
комунално- 

в селото 
бавно се разрешават. Някол 
ко пъти са вършени подго
товки за изграждане на път

така

без
М. Янев

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

По - стабилно производство на храна, хника все още не е 
по домовете на едно от най- 
отдалечените села в община
та, въпреки всичко — в ед 
на искровска къща 
крушки, свири радио и рабо 
ти ТВ, разбира се на ток.

влезла

СПдЮЗЪТ НА комунистите 
и останалите субективни си
ли трябва ло-организирано 
да се противопоставят сре
щу подценяването на проб
лема в развитието на селско 
то стопанство. За актуалии- 
те Въпроси на обществено- 
икономическото развитие па 
селското стопанство 
ро ще разисква ЦК.

Развитието Как да се подобри положе 
нието в селското стопан
ство?

..*Г"
На заседанието е изтъкна

то, че за неблагоприятното 
движение в производството 
на храна, причните трябва 
да се търсят и в несъответ 
ните мероприятия, които са 
взимали обществените общ
ности. Изтъкна се, че на вре 
«ме не се регулират цените 
на основните селскостопан
ски произведения- Нужно е 
по-ускорено да се премах
ват посочените тенденции на 
етапи гране в производство
то, както и премахване на 
дефицитните 
ски продукти. Вече сега е 
известно, че ако не се взе- 
«мат определени мерки, съще 
ствува 'опасност дефицитни
те продукти и производство 
то на храна да станат огра 
иичаващ фактор в целокуп 
мото развитие.

Съюзът на комунистите и 
останалите субективни сили 
трябва организ1грано да се 
противопоставят срещу под
ценяването на пробле«чите в 
развитието на селокосто сто
панство н срещу всички тен 
донцтш конто задържат съ
ществуващото състояние.

на селското 
стопанство в СР Сърбия от
чита всекидневно 
ние. Значително

светят

увеличе- 
е разшире

на «материалната и икономи 
ческа база в обществения 
сектор на производството. 
През последните години все

В къщата на Витомир Йев 
тов, вече няколко години 
тъмнината на нощите проби 
ват светлините на крушките, 
а пък вечната тишина на
рушават радиото и единстве 
ният телевизор в този край.

киднвено укрепва и проце
сът на сдружаването на тру 
да и средствата както и про 
изводството в 
пия сектор. Това са само 
Някои
процеси в селокото стопаи 
ство които бя^з разглежда 
ми ма заседанието на Пред
седателството на ЦК на СКС, 
проведено на 17 т.м., посве
тело ма актуалшгте въпроси 

обш узотвено- и коиомичсс- 
кото развитие на селското 
стопанство и по-нататъшшг. 
те задачи иа СК в тази об
ласт.

наско-
Т. Петров

иодивпдуал-— Тъй като акцията за е- 
лектрифициране на 
все още не се провежда на 
дело, аз реших сам да си 

„електроцентрала”, 
започна своя разговор наши 
ят домакин- Именно миния- 

„електроцентрала", 
си построи бай

ПРИБИРАНЕТО НА ЦАРЕВИЦА В БАБУПРИКЛЮЧИ 
ШНИШКА ОБЩИНАселото от положителните

Високи приносинаправя

Домашните сортове в то
зи край са дали добъР нри- 
нос. Специалистите

общинаВ Бабушнишна 
приключи прибирането 
царевицата и обща е оцен
ката’ че приносът е добъР. 
Но ако само с 10 на сто с 
тпият бе увеличен 
<рите в лужнишкия 
ш яха да 67,дат 
със 77 вагона зче. за

динара. Да ли е това

турната 
която сам 
Вито от Искровци не с ни
какво чудо, но тя,
./ГОЛЯМО откритие” да съсе
ляните на нашия събеседник, 
защото искровският „Нико
ла Тесла” в очите на стари
те искровчани е прав магьос 
ник. А пък тя — 
централагга” се състои от 

акумулатор от 12 вол- 
ти (180 амлера), далеко, ди
намо и други основни чести, 
които всеки електротехник 
би могъл сам Да си напра
ви. Интересно е да се каже, 
чс искровската „електроцеиг 
рала” произвежда много 
тина електроенергия, наисти
на само за една къща, защо 
то след двучасово зарежда
не се«мейството на Витомир

селскостопан-яа отзаигсш-
все пак е ред препоръчват сортово 

те 46 — А и ,,Югославия” 
след като се знае, че опи
тите са твърде положител
ни. Царевицата,казва Славо 
люб Тодоровим техник по 
селско стопанство, макар и 
С7,с закъснение на вогетаци 
ята и недостатъчната вла 
жност, съзря навреме. Това 
е П7,к достатъчна гаранция 
за преориеитировка па про 
изводртедите Н7,м тези соп 
тове. Пред специалистите 
пък стои. задача още по- 
осеспрамно да помагат това 
производство.

хамба
край

— Положителните тенден
ции в производството на 
храна, колкото и да са зиа< 
чилгелни, в последно време 
ме могат да изпълнят, и 
хцан, все тю-лххпелште шие-, 
квания па пазара. Постиг
натото равнище иа произ
водството е по-малко от за-

ло-пълни 
5 ми„електро-

лиона
възможно да се направи и 
постигне потв7,рждават са
мите селскостопански цроиз 
водртелн. Прнмер7,т на Час 
лав Станкович <зт Горно К7,р 
нино, който е произвел 52 
метрически центнера но хек 
тар и който стана рекор
дьор в това производство. 
иай-Добре овидетелствува за

един

плануваното, изтъкна в уво
дното изложение Слободан 
Милмвоевич,

ев-
републикам- 

ски секретар за селско сто
панство.

Д. Божилович (Д- д.)това.
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РЕД ВИКТОРИНА ИА ВК
ИЛ 13 НОЕМВРИ В ЗВОН ЦИ СЕ ПРОВЕДЕ « ТА ПО 
СТИИК ,,ДРУГАРЧЕ" И „ДЕЧИЕ НОВИНЕ

В ИЗРАВНЕНА БОРБАетзхлваж™и с™,№
С изискванията на 

общия интерес
училищеосновно

'М. Пият" и Димитровград 
и па трето — Снежана Ива 
нова от 1 
Г. Лисипа.

Редослед7,г на 
то ПО история е следният: 
Деян Ма пич, „М. Пият . Ди 
митровград, Иван Иванов 
оси. училище в Д- Люоата 
и Иван Готсв оси. училище 

с. Бистър

отваБратство", колективът 
основното училище и др. оо
., |сствем0"11юл,итически Дс'и-
ни от района. Покровител 
ма никюрипага беше „Лис- 
ца"(,т Бабушпица 

Колсктиц-ьт

С финалните състезания 
бъл гцрая I, сърбох-ь рват- 

и музикално
но основно училиш« вски, история 
възпитание па 15 ноември в 
Зпопни в помещенията па по 

основно училище ..Бра 
гето" сс проведе 8-та 
ред викторина па „Другар
че” и „Дечйс новине”. На

класиране
вето основно

||ШЕда5яг1
Сътрудничеството на стопанските организации п 
Образователния център „Бук Караджпч е добро 
вее до момента, когато завършилите ученици тряО 

да постъпят на работа.

папо
училище „Братство' като до 
маким направи много, та/и 
кторипата па ,Дру,аРчс и 
„Дечйс новипс" да мине е 

\\ мри добро пасгрос
вик тор и м ата _ пр исъст ву ва х а 
и Досимпр йович, предсе
дател

Влахович" вЛ.датсл па Междуобщиноката 
конференция на Социалисти 
чсск-ия съюа 11 Нишки регп 
оп, Йордан Милеикович, пре 
деецател па Общинската ко 
пференция па СК.С, 1оми. 
слав Ста посипи, секретар на 
ОК на СКС, Новина Тодор* 
вич, председател па Общи 
мекия синдикален съвет, Не 
тьр Ристич, секретар па <>б 
щшкжата «образователна об 
щиост в Бабушпица, Борис 
Косггадц шов ди рок тор

успех

ва
обезпечи малтериалии а! ор
ганизационни условия 11 ире 
подаватели-спсцнал I 1сти 
качествено обучение па уче 
ницнте, съобразявайки се е
изискванията на съвременн
ото производство :да получи 
кадри, готови да произвеж
дат висококачествена продук 
ция.

И през следван ди я средно- 
срочен планов период, както 
и през изтеклите пет годи
ни недостатъчно развитата, 
Бабушншнка община осно
вава развитието си върху 
просперитета на •промишле
ността. А за да сс постите 
стройно развитие на проми
шлените организации необ
ходимо е да се разреши, по
край другите, проблемът във 
вързка с производствените 
кадри,

Ето защо в Бабушншнка 
община съществува пълна 
едннодушност на обществе
но-политическите субекти ре 
шението на този, за всяка 
малка среда наболял проб
лем да се търси в свръзва- 
нето на сдружения труд и 
средното насочено образова
ние.

за

ма

Госта от 

Ншотондал 

в Боомлеград

Сълтрудннчество без
финал

— Нашият център проявя
ва пълна готовност за съвме 
стно и комплектно разреша
ване на кадровия проблем в 
общината — казва директо
рът на Образователния цен
тър в Бабушпица. Колко го
лял! ще бъде нашият принос 
в това до голяма степен ще 
зависи и от съдействието и 
помощта, която ще ни ока
жат стопанските и общест
вено-политически организа
ции. А възможности има — 
стопанските организации им 
ат добри перспективи, а на
шето училище никога не е 
имало повече ученици.

от викторината
И всред изпълнителите на 

народни песни владееше съ 
що изравнена борба. Все 
пак. Весна Станозва, учени- 

училшце

мис, за който най-много до
принесе струнецият оркес
тър при основното учили
ще.

В рамките на граничното 
сътрудничество между Боси 
леградока община (СФРЮ)

ОК-^ъГ
(НРБ), миналата седмица в 
Босилеград, гостува Драма
тичния театър „Крум Кюля- 
вков” от Кюстендил — На
родна република България.

Гостите от Кюстендил се 
представиха с комедията от 
Бен Джонсън „ВОЛ ПО НЕ 
ИЛИ ЛИСИЦАТА”, в поста
новка на Минчо Мойсеев 
Събев, сценография на Гали 
на Ангелова и музикално 
оформление на Розалина Ди 
митрова.

Любителите на театрално
то изкуство от Босилеград 
останаха твърде доволни от 
изпълнението на гостите, ко

основноКюстендилски чка от
„Братство” а Звонци надми
на своите съперници с пе
сента „Седете, моме, преде 
те”. Второ място зае Душа 
нка Виденова 
училище „Моша Пияде" в 
Димитровград с песента „Ко 
гато бях овчарче", а на тре 
то мясго се пласира Милко 
Апостолов от основно учи
лище „Иво Дола Рибар" от 

Клисура с песента „Нава
ли се Шар планина”.

На всички състезатели във 
викторината Мирослав Пет
ров! гч, секретар на ,Дисца" 
предаде скромни награди. 
Награди на участниците във 
финалните състезания връ
чиха и Милан Величков, гл.

и След приветствени слова 
от страна на главния реда 
ктор на в. „Другарче" Ми
лан Величков, Миладин Три 
фунович от „Дечйе новине" 
от Горни Милановац, като 
съорганизатор на викторина 
та и на Мирослав Петрович, 
представител на конфекция 
„Лисца" в Бабушпица запо
чнаха съсезанията.

След равноправна и осло 
рвана „борба" по съРбохъР 
ватски език победи Валенти 

Васева, от 
улце ,,М. Пияде" от Дими
тровград, на второ място се 
класира Ясмина Станулова 
Ог Смиловци и на трето — 
Калина Стоянова от Долна 
Любата. По български език 
първо място спечелп Зори- 
ца Михайлова от основно 
училище „Иво Лола Рибар” 
от Клисура, на второ място 
се класира Оливера Никодо

Да се материализира цел
та на реформата

Колкото повече планиране
то на развитието през след
ващите пет години (от 1981 
— 85 г) достига връхната си 
точка, толкова повече разре 
шаването на кадровия проб
лем заема място в центъра 
на политическата активност. 
Неотдавна на тази тема обс
тойно, конкретно и откро
вено разискваха делагатите 
в Съвета на сдружения труд 
на Общинската скупщина и 
членовете на председателст
вата на Социалистическия 
съюз и Общинския синдика
лен съвет, а очаква се кон
кретните заседание на Об
щинската конференция на 
ССТН, насрочена през среда 
та на декември. И сега се 
оказва решителна подкрепа 
на насоката, приета в кача 
лото на реформата на сред
ното училище: организации
те на сдружения труд тряб
ва редовно и реално да пла
нират потребите си от кад
ри, а обществено-политичес
ките организации начело 
със Съюза на комунистите. 
Общинската скупщина и Об 
разователният център 
помощта на по-широката об
щественост, да изнамират 
възможности за школуване 
на необходимите квалифици
рани кадри.

В равносметката на постиг 
натото досега на този план 
централно място безспорно 
заема изключителното внима 
ние, което се посвещава на 
проблема, но налице са и 
конкретни резултати. Име
нно, през изтеклите три го
дини Образователният цен
тър, по инсистиране на тек
стилните организации „Тек- 
стилколор" и „Лисица" — 
ООСТ „Бабушпица" и цеха 
на „Тигър", е изшколувал 
две паралелки -квалифицира
ни работници от по дваде
сетина ученика (трета стенен 
на квалификация), а и оста
налите специалности са от
крити при съображение с ка 
дровите потреби на община
та. Освен това, трудовият ко 
лектив на „Вук Караджич" е 
полагал големи усилия да

от основно

об-Досегашните опити в 
щината показват, че главно 
звено в свръзването на сред 
ното насочено образование и 
сдружения ЛРУД е сътрудни
чеството на отговорните су
бекти. А оценката на това 
сътрудничество през изтек
лия период найлсъсо гласи: 
добро, но без финал. Име
нно, организациите на сдру
жения труд са се активно 
включили в договарянето за 
откриване на паралелки по 
нужните специалности, 
сетне са обезпечили усло
вия учениците да имат каче
ствено практично обучение 
в непосредственото производ 
ство. Значително число тех
ни специалисти са препода
ватели по професионалните 
предмети.

Сътрудничеството обаче се 
прекъсва, когато трябва да 
се реализира договорът (и 
обещанията) за приемане на 
работа на завършилите уче
ници. И докато съществуват 
известни изгледи ООСТ „Ба- 
бушиица" да приеме обеща
ния брой квалифицирани те 
геетилни 
тилколор 
не. В момента котато учени
ците завършиха школуване
то си ,в тази организация 
са приети неквалифицирани 
работници (наистина, с из
вестен опит).

Както бе изтъкнато на за
седанието на Съвета на сдру 
жения труд, тези нереднос
ти ще се премахнат ако 
ООСТ приспособят норматив
ните си а/кти, така че завър- 
пшилите ученици да 
предимство на конкурсите. 
Впрочем, това е и основно 
условие учениците да се оп
ределят за производствените 
специалности-

с.

основнона

ето ведно подпомага за по- 
добро запознаване на съсед 
ните общини и укрепване 
на добросъседските отноше
ния между двете страни.

и отговорен редактор на в. 
.Другарче" и Миладин Три 
фунович .редактор 
.Дечйе новине" в Горни Ми 
лановац.

ВъВ в.а
М. Янев М. А.

СРЕЩИ Гайдате ценен нмсщгссйт
В книгата за гайдата г 

то неотдавна публикува Ра
дио телевизия Белград е вне 
сено и името Милорад Чи- 
Рич от село Вава в Бабуш 
нишка община. По този 
вод беседвахме с Чирим.

коя си с изпълнение на гайда. 
Канят ли ви и днес да сви
рите на разни тържества?

— Вярно е, но 
нът е на по-голяма цена.

— Заучвате ли младежи 
да свирят на този хубав на 
роден инструмент?

акордео.

по-с

Вие др. Чирич сте сел 
производител.скостопански 

Кога 
музика?

- Да.намирате време и заработници, с „Тскс- 
има размишава- Кое е най-любимото ви 

изпълнение?

Лужничка бос ара. То
ва е песен | когато 
се извежда на вода.

— Има време. Аз обичам 
гайдата и свиренето на гай 
да ми доставя голямо удово 
лствие.
когато се прибера от поле
то, след уморен труд, взи
мам гайдата...

невяста
Обикновено вечер,

М, Чирич Тези дни Млорад Чирич
— Кога сте научили да 

свирете? ще замине с група югослав 
ски

жница гайдата беше на гоим ат
гайдгурджии за Белгия. 

За пръв път
лдма цена ... По сватби и 
веселби— На гайда започнах да 

овиря, когато бях на 15 го- 
Бях овчарче 

пасех стадото — по цял ден 
свирех. По това време в Лу

свирех ,;катанка", 
„чачак "...

ще пъува със 
самолет, за да може в дале 
чна Белгия Да засвири »Лу. 
жнишка босара", да покаже

„пешачкото’’,
дини. и като Гайдата е на цена и 

днес. Три пъти Радио-теле-
К. Г. какво знае и умее.визия идва да заснеме запи Д. Божилович
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Iлдшш о годни ]\
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЬЮ. 
ЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВГРАД
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕ
РЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
МЛАДЕЖ В борбата за по-нататъшно разонтне 

на самоуправителния социализъмМладите да допринасят 

за стабилизацията л ; ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД, ИЗБРАН ПЕНЕ ДИМИТРОВ
и В БОСИЛЕГРАД миналата ДА СЕ ПОДОБРИ РАБОТА

ТА НА МЛАДИТЕ В ОБЩИ
НАТА

делегат — селскостопански 
производител от с. Гложйе 
подчерта, че селската мла
деж има големи трудности 
в работата си, а останали
те обществено-политически 
организации на преден план 
членовете на СК не оказват 
помощ. Затруднение е и то
ва, че няма помещения за 
работа каза Стоименов, а 

образова- селските домове са превър
нати в магазини, а не за 

икултурата, в ре- културна дейност.

• ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
С ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ ИЗБРАН ДИМИ 
ТЬР ВЕСЕЛИНОВ, А ЗА СЕКРЕТАР НА ПРЕД 
СЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ ИВИЦА 
МИХАЙЛОВ

седмица се проведе отчетно- 
изборно събрание на Обацин 
ската конференция на Съю
за на социалистическата — Една от основните за- 
младеж. Освен делегатите, дачи пред младежките орга 
на конференцията на заее- низации в общината е соци 
данието присъствуваха и пре алистическото самоуправи- 
дставители на обществено- телно образование и възпи- 
политичеоките организации тание на младите, 
от Босилеград-

Общинската конференция 
на ССМ в Босилеград, прове 
ждайки на практика иници
ативата на другаря Тито за 
колективно ръководство, ра
бота и отговорност, избраха 
Председателство от 11 чле
нове, и то: Пене Димитров,
Славчо Миланов, Любен Ги 
гов, Сладжаиа Ристич, Слад 
жана Трайкова, Миле Цве
тков, Борис Тасев, Елена 
Стойнева, Винко Захариев,
Райко Стаменов и И овче 
Якпмов.

МЛАДИТЕ рт Димитров
градска община; които при 
съствуваха на заседанието 
на О бандитската конферен
ция на Съюза на социалис 
тическата младеж на 12 но
ември обсъдиха работата си 
през изминалия и приеха ак 
ционно-политичеоката прог
рама за предстоящия пери_

инициативата на другаря Ти 
то за колективна работа, ръ
ководство . и 
и провеждането на икономи 
ческата стабилизация.

отговорност

Маркоисткото 
■ние, дейността в областта на 
науката 
дица акции: социалистичес
кото преобразоване на се
лското стопанство и селото, 
в провеждането на икономи

Спирайки се върху бъде- 
СК в ССМщите задачи на 

Зорица Кръстева, между дру 
гото каза: , — Ос 
ча на комунистите 
трябва да бъде по-организи 
рано отколкото досега, а съ 
що така по-енершчно аце 
трябва да се премахват про 
пусклте, които досега се яв 
яваха в' работата. Особен 
принос за това трябва да 
окаже последователното про 
веждане инициативата на 
другаря Тито за колективна 
работа .отговорност и демо 
кратизация на обществено- 
политическите отношения. В 
центъра на събитията на 
ССМ ще трябва да се 
мерят конкретните въпроси 
на дадена среда. В после до 
вателното ангажиране 
младите особено задълже
ние трябва да имат млади
те комунисти. Ангажиране
то и активността на комуни 
стите в работата на ССМ и 
обществените организации, в 
които младите намират свое 
то -място, е едно от основ
ните условия за превърщвне 
политиката на Съюза на ко
мунистите в масова дейност 
на младежта.

Драган Йованович, деле
гат от ЮНА в Босилеград 
говори за сътрудничеството 
между войниците и младеж
та, в града и местните об 
щности. Макар че и досега 
такова сътрудничество съ*це 
ствува, то все още не е до 
статъчно.

новна зада 
в ССМод.

На заседанието освен де
легатите на Конференцията 
и обществено-политическите 
дейци от общината присъР- 
твува и Миле Костич, секре
тар на Председателството 
на Междуобщинската конфе 
ренция на Съюза на соци- 

младеж

Щщт От името на обществено- 
политическите организации 
в общината, младежите при 
ветствува Симеон Григоров, 
председател на Общинския 
комитет. Между другото той 
изтъкна, че младите много 
повече отколкото досега тр
ябва да се включват в об
ществено-политическия 
стопански живот. Младежи
те в своите организации тря 
бва да разискват по всички 
въпроси и да се застъпват 
за тяхната реализация, осо
бено сега при приемането 
на новата средносрочна раз 
война програма- Същност- . 
та на колективната работа 
и отговорност е 
да се включат в работата на 
организацията.

' Г,Я
........

цията и Председателството и.Г.аДЯ 
акцнонно-политическата про 

^—работа па Общин-

валистическата 
Ниш.

На края на тазгодишната 
изборна дейност общинска
та организация на Съюза на 
социалистическата 
от Димтровград отчита твър 
де успешни резултати 
всички области на обществе 
но-политическия живот. Из
хождайки от резолюциите и 
задачите, 
конгресите на 
както и останалите доку.мен 
ти и закони,
ССТН от Димитровград, уча 
ствувайки в много акции и 
изпълнявайки поставените за 
дачи се доказаха като исти 
нски обществен субект, го
тов да изпълнява своята об 
щеетвено-политическа и въз 
питателна роля.

На заседанието делегати
те приеха отчета за досега
шната работа на Конферен-

младеж на- грама за 
ската конференция и младе 
жките организации.

във
ина

— Съюзът на социалисти
ческата младеж в Босилегра 
дека община в изминалия

които поставиха 
ССМ и СЮК,

отпериод от една година, 
въвеждането на колективна
та работа и отговорност на 
председател с едногодишен 

постигна забележи- 
това

младите на

Пене Димитров е роден 
през 1954 година в с. Г. Ли- 
сина, гимназиален учител е 
по български език в Средно 
школския образователен цен 
тър ,,Иван Караиванов” в 
Босилеград. Член на СК е 
от 1978 година. До момента 
на избирането за председа
тел на Общинската конфе
ренция 11а ССМ е бил акти
вен младеж и ръководител 
на драматичната 
училището, делегат е на об
ществено-политическия
вет при Общинската скупщи 
на и делегат в СОИ за об
разование и възпитание в 
общината.

мандат,
телни резултати. С 
ССМ в общината дава свои 
принос в съвкупните резул
тати на организираните со
циалистически сили 
ло със Съюза на комунис
тите, за поннататъшн°то Ра 
звитие на самоуправителния 
социализъм- Младите от Ьо 
силеградска община в 

- _ период, взеха актив
но участие в съкРните ^ла 
дежки акции: автоптдя и®Ра 
тство и единство 79 в Смс- 
дерево 80” СМТА „Власи- 
на”, откъдето се завърнаха 
с 27 ударничеоки значки, 2/ 
грамоти а 15 младежи са 
предложени за приемане в 

на Съюза на

всички

Делегатите на заседанието 
приеха и бъдещите задачи 
на Общинската конферен
ция, според която пред мла
дежите занапред стоят от
говорни задачи; сдружава
не на младите селскосгопан 
ски производители, създава 
не на младежки организа
ции в основните организа
ции на сдружения труд и 
в онези местни общности, 
където сега не съществуват.

Накрая Председателството 
избра нов председател и 
кретар на Председателство
то с едногодишен мандат.

За председател е избран 
Пене Димитров, а за секре
тар Винко Захариев.

наче-Взимайки участие в разис
кванията, новоизбраният пре 
дседател на Председателство 
то на ОК на ССМ Димитър 
Веселинов, който до момен 

избирането му рабо-' 
теше в СО „Градня” в Ди
митровград изтъкна, че във 
всеобщата обществена акция 

икономическа отабили-

Прилагането инициативата 
на другаря Тито за 
тивна работа и отговорност 
и въвеждането на едногоди
шен мандат на председател 
дават подтик за още по.ус- 
пенгно организационно и^ак- 
ционно укрепване на Оощи 
нската конференция на ССМ, 
нейните органи и тела.

На заседанието бе изтък
нато, че основна задача на 
младите и за в бъдеще оста 
Ва _ провеждането на дело

колек-

изми
та на налия

секция в

съ-
по
зация ССМ заема твърдс от 
говорно място.

Т. Петров ко-родовете 
му!гнетите. Младежите в ме 

общности, съш° та- 
били активни през от

се-
ческата стабилизация и дру 
го, също така са една от 
първостепенните задачи на 
младежите от Босилеградска 
община — изтъкна Митко 
Рапгслов, делегат от Г. Тлъ 
мило.

Взимайки участие в разне 
кпанията Райчо Стоименов,

ст.1 ште 
ка са
четния период в разрзшава- 

комуналпо-би тови- 
те проблеми в своите среди 
— изтъкна Асенов.

мето на

ДЕЙНИ И В ОБЩЕСТВЕ
НО ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
ЖИВОТ

М. Янев

Съюзът ,,а социалистич:с-
младеж в Босилегрпд- 

общпиа е дейно пклю-
ката
ска
чени в осъществя ва1 юто

отбрана и об- 
самоза/щита. От

ла
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ, 

работник в ОСТ ,,Градня . 
Роден е през 1954 година в 
село Смиловци. В ССМ е 
приет през 1968 година. 
Член е на СЮК от 1976 го 

Изпълнявал с следни

ИВИЦА МИХАЙЛОВ, уче. 
_ Образователния ден- 
„Йосип Броз Тито”

Роден през 
Пирот- В ССМ 

1975 година.

всенародната 
ществената •_ 
особено значение е, че бро
ят па младите в редовете ма 
СК тук непрекъснато нара
ства. В момента повече ог 
една трета от съвкупния 
брой на комунистите в об
щината са младежи. Повече 
от 100 младежи и девойки 
са дейно включени в деле
гациите, сам оуп равитсл 1 [ гп е 
органи ,и ръководствата 
местните общности и орга- 

ССТН.

ник в в
ГърДимитровград.
1962 година в 
е приет през 
Член на СЮК е от тази го 

бил
дина.гс обществен0 политически
функции: председател на ОО 
ССМ на село Смиловци, 
член на Председателството 
на ОК на ССТН в Димитров 

иа Председател- 
ОК на ССМ, пред 
на ОО иа СС в

досега е
иа първичната

ССМ, пред 
УК ССМ, член на 

иа ОК на 
ОК на СКС,

дина.
председател 
организация иа 
седател иа 
Председателството 
ССМ, делегат на " 
член иа училищния 
ЗаВ7,ршил е 
та школа.

наград, член 
ството на 
седател 
ОСТ ,,Нишава' и Др.

съвет, 
и Политическа- От отчетно-изборното заседаниеиизациите на
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СПОРТЕН СЕЗОН В ДИМИНА КРАЯ НА ЕСЕННИЯ 
ТРОВГРАДРАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШКЛ ОБЩИНАСРЕДНОСРОЧИОТО

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

НЕОБХОДИМОТО ВНИМАНИЕ От футболистите 

се очаква повечемоли заболяването и смърт
ността, като постоянно (Ра 
боти върху продължаването
на човешкия ис,к-

Здравеопазването щс има 
за цел да стдад« оптимални 
.условия за развитието и ра
бота на младите помоления 
да издига здравното просве
щение, Естествено целокуп
ното развитие па здравеопа 
знамето щс се насочи към 
установяване и развитие па 
доходни отношения въз ос
нова па свободната размяна 
па труда.

1М01П1О МСДШДШКЖО оборду- 
ванс за болштио-диоиааьсср 
оките служби, изграждане и 
обзавеждане на иеуро-лсихи 
атърско отделение при заво
да за лекуване от ТВС.

Лредвшкда се, освен на- 
банката на медицинско обо
рудване, да се набави обо
рудване за аптеката, както 
,и да сс подобри работата 
на здрашпгге станции в ра
йоните. Целта с да сс дейь 
ствува превантивно по отно 
шепне па здравето на пасс- 
леннето, относно да се па-

ЗДРАВНОТО дело в Сур- 
дудншка община 00 нами
ра на относително високо 
равнище. Въпреки това в 
средноерочг юто 
Ц981—1985) на общината на 
здравеопазване ю се отделя 
необходимото внимание.

предстоящия 
здравната защита трябва да 
се развива към полататъш- 
пи количествени и качество 
ни промени. Тези промени 
трябва да допринесат за съ
здаване на условия за по- 
ефикаона, по-качествена н 
по-рациоиална здравна защи

на „Асен Балкански"

футболният отбор на „Асен Балкански" се срещна 
С отбора ма „Побода” от Държииа и сс '^сюжн св№ 
резултат — 8:1 в полза иа димитровградчани. Какго и 
през целия есенен се:юп така и този път,, футболистите 
<гт Димитровград идмаха достоен противник. През пър
вите 48 минути „балканците" без много ангажиране вка
раха 5 гола и вяма да бъме препалено ако се каже, че 
имаха възможност да вкарат още 5—6 гола., второто 
полувреме представляваше почти „съща песен , тъй ка- 

от село Държина успяха само веднаж да 
улучат вратата па домакините. Димитровградчаии лък 
без много труд вкараха ощи три гола и така постигна
ха още една висока победа.

Какво може да се каже за играта и резултатите 
на „А. Балкански" през току-що завършилия сезон? Ди
митров град чани се намират на трето място в класира
нето в Лиротска лига и не е нескромно ако се каже, 
че през пролетната част относно на края на първен
ството може да бъде и втор, дори и шампион. Всичко 
това хубаво звучи, обаче ако се имат пред вид възмож
ностите па димитровградския футболен отбор и отлич
ните* условия за работа (извънредно хубав терен, събле
кални, баня. всички необходими реквизити), за които 
другите отбори в лигата .могат само Да мечтаят, тогава 
можем да мажем, че добрите резултати, които се пости
гат в най-нисшия ранг не могат да задоволят любите
лите на футбола в Димитровград. Всички те очакват 
„Асен Балкански" през пролетта да играе още по-хуба 
во и по-резултатно и да се класира в ло-висш ранг 
на състезание.

развитие

т - *. .V

В период

Ст. И. *го гостите
та.

Изхождайки от установе
ните дългосрочни цели 
здравеопазването и необхо
димостта да се обезпечи съо 
тветна отелен на способност 
на здравната служба тя ще 
ое развива така, че да об
хване целокупното 
ние — всички възрасти и со 
цнални категории.

За обезпечаване на мате-

в
ДИМИТРОВГРАД

ПРОДЪЛЖАВА ДОИЗГРАЖДАНЕТО 

НА СТАРЧЕСКИЯ ДОИ
населе-

риалнп условия за по-пълно 
провеждане на плана за за
дължителните видове здрав 
на защита в предстоящия пе 
риод в обекти, оборудване п 
.мощностите на здравната 
служба се предвиждат инве 
стиционни влагания в раз
мер от 41,4 милиона динара.

Капиталовложенията ще 
за' създаване

Преди около два месеца в 
Димитровград започна до 
изграждането на старческия 
дом, в който ще квартиру- 
ват около 90 стари хора и 
пенсионирани лица от Дими 
тровградска, Бабушнишка и 
Пиротска общини.

Тези дни посетихме стро
ителната площадка и увери 
хме се, че строителите от 
„Градня" не спират с рабо 
тите, въпреки лошото време. 
Напротив, може да се каже, 
че работниците са решили 
да изпълнят даденото обеща 
ние; Старческият дом ще бъ 
де готов до идущия Ден на 
освобождението — 8 септем

ври. Ако се знае, че до по
сочената дата щс бъдат из
градени 16 гарсониери, с по 
едно относно две и три ле 
гла, тогава може да се кон- 
стаитира, че времето от 10 
месеца и не е дълъг период. 
Да добавим, че построяване 
то на старческия дом ще 
струва 17 милиона и 900 хи
ляди динара. Средствата са 
обезпечили Републиканската 
самоуправителна

За разлика от футболистите. димитровградските 
хантбалистки загубиха с 10:20 срещата си с ,Дубочи- 
ца" от Лесковац, но се представиха с добра игра. По
ражението обаче никой не счита за неуспех, понеже 
тази есен е първ сезон, в който се състезават дими
тровградските хантбалистки, а отборът на „Дубочица" 
е много по-опитен и с него играят хантбалистки от цял 
Южноморавски регион. Към това трябва да добавим и 
факта ,че хантбалистките в Димитровград работят при 
лоши условия, а резултатите постигат благодарение на 
спортния си ентусиазъм.

допринесат 
здравна мрежа, която ще да 
де възможност за по-голяма 
ефикасност, въвеждане 
съвременна медицина, което 
ще допринесе за 
на по-качествени здравни ус

общностна
по индивидуално и пенсион
но осигуряване и регионал
ната и общинската самоуп
равителна общности по со
циална защита.

оказване

луги.
Между другото предвиж

да се набавката на съвре- Т. Петров
Т. Петров

ВРАНСКА БАНЯ: „ЖЕЛЕЗНИЧАР" — „МЛАДОСТ" 3:0
НА ЗДРАВНИ ТЕМИ(2:0)

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И КАН ДА СЕ ОТСЛАБНЕ?1ШРШНИЕ НА .ШОП“
ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО се смята за за

боляване, тъй като се придружава от 
увреждане на редица органи и систе
ми. Повече от 2/3 от лицата 
затлъстяване (без други заболявалия) 
се оплакват от понижена 
слаба работоспособност, 
задъхваме сърцебиене. При 
лице обективни промени —

е затлъстелите да започват обеда си с 
чиния салата без подправки и след 
това да прелшнават към второто ядене, 
без^супа и без десерт. За осигуряване 
на белтъчините да се използват нетлъс- 
ти .меса — говеждо и телешко, нетлъс- 
ти риби и птици, прясно и кисело .мля
ко, сирене и извара. Добре е млякото 
и изварата^да са обезмаслени, а сире
нето ооезсолено. Месата се приго
твят варени или печени и се поднасят 
оез сосове и бульони, които засилват 
апетита. Разрешават се 150—250 г черен 
или ръжен хляб дневно. От храната се 
хмт,“*51“’1 ВС1СЧК“ тестени и сладки 

В ТОВа ЧИСЛо и захарта. Мазнините силно се намаляват до 20__30
Г за цял ден (препоръчва се’ олио)

Към трите основни яденета затлъсте- 
в Ш м . ^ Да "Р“®3311 Две закуски —

л^Тв"Тр^наПР Н ЖВа КЪМ 
Дост^^а- ~Но само диетата не е 
,, с • Необходимо е увеличаван** 
а Двигателната активност. Много важ

сеч^а^Те^осГ^ат"0 ~
Да изминава отиачдаЛ-ТТп ТрябВа

~-
ле^Гфиз^ул^ ^™Ви дГа
жима пра„ ,е "Ре
ване. степени на затлъстя,

•п.т^бРе"РГаНт,Гранз«т Физически ак- 
” съчетен с диета, непре- 

К1№т,я т?5® ЯО отслабване. При оон 
“'У!™ Домашни и работни теглото не бива 
3—4

дадоха още няколко голови 
положения, но не успяха да 
ги реализират. Към края на 
първата част на мача фут
болистите на „Железничар" 
успяха с гола на Д Манаси 
евич да увеличат резултата 
— 2:0, с който и завърши 
първата част на мача.

Във второто полувреме го 
стите заиграха по-добре, но

В двенадесетия кръг на 
футболното първенство във 
Вранската „А” група, в не
деля във Вранска Баня, по 
хубаво и приятно за игра 
време, се състоя футболна 
среща, между първите и к>- 
ношеоките отбори на домаш 
ния „Железничар" и „Мла
дост" от Босилеград.

Пред главния мач се срещ 
наха юношеските отбори, ко 
ито се представиха с добра 
и коректна игра, в която 
младите футболисти на ФК 
„Младост" бяха по добри и 
се изявиха с по-хубава иг
ра. Особено с добра игра на 
зрителите от Вранска Баня 
се представи Славко Цвет
ков, който бе автор на два 
гола в полза на гостите. 
Третия гол за гостите от Бо 
силеград отбеляза Стеван 
Стойков. С малко по-добра 
игра, младите футболисти на 
„Младост" можеха да се за
върнат с две точки от тази 
среща. Инак мачът завърши 
наравно — 3:3, полувреме

с чисто

жизненост, 
лесна умора, 

тях са на-
увреждане 

на дихателния капацитет и др. Доказа
но е, че затлъстяването предразполага 
към Други заболявания. Пълните хора
Два пъ.ти по-често развиват атероскле
роза, по-често получават високо кръв. 
но налягане, имат камъни в жлъчката 
пиките в прешлените и ставите. При
чините за това заболяване 
бразни. Най-често

и този път показаха своята 
неефикасност. Отборът на 
„Железничар" обаче не им 
позволи да се размахнат и 
почти целият мач премина в 
полето и пред врата на 
„Младост". При такава об
становка М. Илич

са разноо- 
е т.н. просто или хра 

нително затлъстяване, на което 
дат 98% от всички случаи. То е резул
тат на преяждане и намалена физиче
ска активност. Установено е че 75__
80% от

ее па.с един
силен удар успя но трети 
път Да вкара топката във 
вратата която защищава 
Младенов.

Отборът на ,-Младост" 
ра в следния състав: Д. Мла 
денов, В. Ивков, В. Ивко- 
вич, Д- Владимиров, Г. Геор 
тиев, С. Крумов, Р Венков, 
Б. Тасев, Д. Златков, В. За
хариев и М. Цветков.

Да добавим, играта се про 
веде съС спортсменско поведе 
ние на всички футболисти, 
а зрителите останаха тврде 
доволни от играта и резул
тата. Най-добри при домаш 
ните футболисти бяха В. Пе 
трович и М. Илич, а при 
гостите Г. Георгиев и Б. Та 
сев, който бе и най-добриат 
на терена.

Съдията Имери Бейтуши 
от Прешево добро 
футболната

затлъстелите системно 
ДДт — имат повишен апетит и 
ждат с пикантни 
До повишен

преяж-
си ута- 

ястия и лакомства, 
апетит нерядко води нере

довното хранене (лишаването от заку
ска или обяд). Прекомерната употреба 
иа хляб, тесте™ и захрани храни има 
решаващо значение за затлъстяването. 
Белег на днешната цивилизация е все 
по-широката консумация на захар и 
сладки храни. Тези храни, разбира се 
не са отрова. Те са полезен 
иа енергия. Но застрашително 
та им консумация е вредна 
стелиге те са враг № 1.

Вторият важен момент, причиняващ 
затлъстяването е заседналият живот 

Нам.вамшото условие за лечение' е 
намаляването иа калориите в храната
ре^им^п Р®™5413'™6 в хранителния режим на растителни продукти — 
ленчуци и несладки плодове ™ 
задоволява чувството

иг-

Във футболната среща на 
първите отбори, домашните 
заиграха силно, редеха 
атака след атака, а футбо
листите на —„Младост" се 
защитаваха с по няколко фу 
тболиста. В една такава ата 
ка, в която участвуваха по
вече футболисти на „Желез 
иичар" Д. Стоянович, откри 
резултата — 1:0 за домаки
ните. В тази част от играта 
домашните футболисти съз-

източнмк 
раогяща- 

<а за затлъ-
се

условия
ДД намалява повече от 

кг месечно. Постигането 
лно тегло е възможно 
тял и това |- 
и Дълголетие

на норма- 
за всеки затлъс- 

е Въпрос освен на здраве
*■> а Добро саГю^уветш^ ™

делеше зе-правда. тях се 
на ситост. ДобреМ. Янев естети.

Д-р с с.
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР

Щ 19 НОЕМВРИ 1933 — Излезнал ат печат първия 
брой на „Неделни новини" в Лесковац. В нача
лото вестникът излиза в 5 000, а по-късно в 3000 
егземпляра Вестникът бил организиран от гру
па млади прогресивни интелектуалци. Особено 
бил популярен всред учениците в гимназията. 
Въ» вестника сътрудничили голямо число съ
трудници, между тях и Трайко Стаменкович, Бо 
са Цветич и др.

< '

*
V . НОЕМВРИ 1938 — В Лесковац обявен афиш — ли

ста на Коста Стаменкович, като кандидат за 
изборите на представители.

ЙОСИП БРОЗ ТИТО^^ 
г СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В ЮГОСЛАВИЯб

19 НОЕМВРИ 1939 — В Лесковац е проведено съ
брание на жените от Лесковац и околността, на 
което говорили жени от всички професии за 
тяхната борба за равноправие. Жените в този 
смисъл гласувли и резолюция.ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ИЗДАНИЯ НА 

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"
НОЕМВРИ 1940 — В Печеневац е формиран ак

тив на СКОК): секретар е бил Тихомир Ракич, 
а членове Бранко Цветкович, Тихомир. Станко- 
вич, Новица Димитриевич и Власта Стоянович. 
На заседанието присъствували и Станимир Вел 
кович — Зеле и Живоин Илич — Жика Жути.

— През време на ,,Месец на книгата” можете да получите книги в изда
ние на .Братство” с намалена цена 20%. — Издателство „Братство” разпола
га и ви препоръчва следните свои кни- ги:

1. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУ 
ПРАВЛЕНИЕ В ЮГОСЛАВИЯ.
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книгата е втора 
от тематичната поредица произведения 
на ТитО. Съдържа негови текгтове ин
тервюта и под., в които той разглеж
да въпроси за социалистическото самоу 
правление V нас като 
начинание и практика, с която за пръв

нейните специфичности. Книгата се че
те на един дъх и 
волствие за читателя да гледи съдба
та на пластично обрисуваните герои в 
амбнента на Тримеждието.

Цена на книгата 100 дин.

автор. представлява удо- *
ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА НОЕМВРИ 1941 — Във

Враня е формиран Народоосвободителен отбор 
на фонда в състав: Реля Стошич, Драгиша Не- 
делкович, Душан Стоцкович и Мита Стойкович> 
шивач. Задача на отбора е била да събира сред 
ства .за Вранския НОП отряд.

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

Цена на книгата 20 дин.

революционно

пъ-т в историята на човечество се осъ
ществи един от основите революцион
ни девизи на марксизма ,Ф,абриките на 

земята на селяните”.

от

работниците 
Книгата е особено полезна и необходи
ма на всеки човек, а специално на чле
новете на Съюза на комунистите ССТН, 
членовете на Синдикатите. Съюза 
социалистическата младеж. Сдружение
то на бойците, просветните работници

НОЕМВРИ 1942 Направено е съединение на 
партийните организации във Враня. Секретар 
Душан Стаменкович — Браче, а членове Дра
голюб Стоянович, Миле Антич и Станиша Ми- 
тич. Чеда Стаич се ангажирал изключително 
като секретар на МК на ЮКП за Враня и ка
то член на Окръжното поверенство за Врана 
а Бранко Ташкович заминал в отряда. Заседа
нията на организацията се провеждали всяка 
събота в къщата на Станиша Митич.

6. СВЕТЛИ БРЕГОВЕ стихотворе- 
автор МИЛОРАД ГЕРОВ. Въпро- 

цялостна
на ния

сната стихосбирка е първа 
в която той
Виг.ок, селският бит и своята 
към родния край-

Цена на стихосбирната 25 дин.

описва прелестите на
любовучащата се младеж и др.

Цена на книгата 80 дин.

2. БОРБАТА И РАЗВИТИЕТО НА 
ЮКП МЕЖДУ ДВЕТЕ ВОЙНИ, автор 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книгата съдържа 
лекциите на Тито изнесени пред кург- 

на партийната школа ,.Й. Б. 
Тито” в Кумровец. В нея Тито

участник и революпио-

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

Авторът течно и увлекателно раз
казва за различни случки из живота 

нашите краища. Героите
сантите ДИМИТРОВГРАДкато на хората в 

му са обинновени хора най-често ле
ча лбари—строители шги селяни. В ня
кои разкази реални глучки и легенди 
се преплитат и правят разказа още 
по-интересен.

непосредствен 
нен деец и ръководител прави преглед 

на ЮКП между двете Филми през седмицатана историята 
бойни, като се спира върху възловите 
моменти от този период.

Цена на книгата 20 дин. 22 НОЕМВРИ. „ЕМАНУЕЛА БЯЛА И ЧЕРНА" — 
ИТАЛИАНСКИ;'

25 НОЕМВРИ, „СПОМЕН ЗА БЛИЗНАЧКАТА” — 
БЪЛГАРСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ, В КОЙТО ГЛАВ
НАТА РОЛЯ ИЗПЪНЯВА ИЗВЕСТАНА БЪЛГАР
СКА АКТРИСА НЕВЕНА КОКАНОВА;

27 НОЕМВРИ, „РЕШМА И ШЕРА" — ИНДИЙ
СКИ;

29 НОЕМВРИ, „ЧЕТРИ ДНИ ДО СМЪРТТА" — ПО 
ВРЕМЕ НА ПРАЗНИКА ПУБЛИКАТА В ДИМИ

ТРОВГРАД ЩЕ ИМА ВЪЗНОЖНОСТ ДА ВИДИ 
И ЕДИН ДОМАШЕН ФИЛМ ЧИЙТО РЕЖИ

СЬОР Е МИРОСЛАВ ЕЛИЧ.

Цена на книгата 30 дин.
3 ШЕСТДЕСЕТ ГОДИНИ РЕВОЛ 

ЮЦИОННА БОРБА НА СЮК. автор 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО. Книжната съдър
жа познатия доклад на Йогип Броз 
Тито изнесен по повод юбилея на на- 
шата партия- ..

Цена на книжката Ю дин.

8. ОСМИ КОНГРЕС НА СКС съ
държа всички по-главни документи от 
Осмия конгрес на СКС. Книгата е ин
тересна и необходима на Врички граж 
дани, а за комунистите оредставля ос
новен наръчнин за ежедневната им ра
бота като членове на СК в осъществя 
ването на програмните задачи, опреде-* пролаг„тиржте0й

втоп по ред роман 
творчество на бълтар 

Югославия, авторът

лени от нонгреса.роман, автор 
СОЙСКИ. В този Цена па книгата 50 дин.
в литературното 
сната народност в 
описва на инерееен и увлекателен на 
чин гъбитията .през лятото на послед
ната година от войната, по-точно пар
тизанската борба на Тримеждието с

Т. П.Посочените книги можете да си по- 
Ръчите от Издателство „Братство", Ниш, 
Кей 29-ти декември №8 или да тп по
търсите в книжарниците в Димитров
град и Босилеград.

БОСИЛЕГРАД

Репертоар 

на кинотоИздателство „Братство”. (Ако няко# от 
я.) Необходимата сума изпращам —посочените горе книги от 

книги не желаете — зачеркнете
пратиата(ненужното зачеркнете).

Поръчвам 
въпросните 
при приемане на — 25 ноември, „Място 

пъкъла” в производство 
САЩ, в главна роля на К 
Мсднсон.

— 27 ноември, „Трен”, ; 
машен филм, режисьор . 
топне Исаковнч. Глави 
роли изпълняват: Бата >1 
воинович Павле Вуйна 
Борио Дворния, Светл 
Кнсжсвич и други.

Ч К АПОР

(Презиме и име} 
...... . (професия)

Пълен адрес:

паспорт (карта)Номер на личния

СТРАНИЦА 11
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— Л мо«т баща пък с м«Р 
офицер. Ти да си чувал 

за Мрътво море? — попитал 
с«ой ред „юнгата”.

— Да. _
— Е, моят баща го уби!

ски

па

— Една жена е на толкова 
години, на колкото наглеж
да, господин Кауфмаи!

— Мила госпожо _ 
иис непременно правите из
ключение от това правило!

Янсен,

Войник казва на приятеляЯЗЪК ЗА 

ШКШЬУТУ
си:

— Слушащ, искаш ли да 
подлудиш старшината?

— И ек а ли иитаиис. Как 
но предлагаш?

— Знаеш ли, той постоянно 
слуша какво говориш за не 
го насън. Довечера, като си 
легнеш, не говори нищо, са
мо се усмихвай.ДОБИ ючера писмо од пекчладотота сипа. Ода- 

млого се зарад у на. Ар-вна ни не беше ппсувал и 
но. ама радоста не беше за Дълго. Щом га отво
ри и поче да га четпм жмарцп ми нондоше уз 
■Рьрбннуту. Човеци ме рачунаю за ниемепога,^ ка- 
жу ми алал ти вера Манчо и у военнцн нисуйеш. 
Писмен съм. верно, ама писмото не разбра. ВъР- 

прайпм. Надигнем сс та на Перу 
при детето. Оно нали йе завршило вакултет, ама 
чека работу та йош си седи у село. Те реко 
му-да лш растълюу-йеш кво ми пише син. Ом се 
позачуди. Незнайе дали се шегуйем или съм се. 
риозан, ама узе и поче да чети:

Един човек пожелел да си 
купи къщичка извън града 

— Единственото, което ме 
спира — казал той на соб- 
ствсвннка — е тази 
сграда отпред. Тя ми закри 
ва цялата гледка к/,м поле

те, сука кво да грозна

то.
казал собствени 

кът. — за тая сграда хич да 
не сс безпокоите. Това е 
едни завод за барут и може 
всеки момент да хвъркне 
във въздуха.

Л

..Драги тата, у гадно] сам фкиансщско] були. 
Ако ми одмах не утрчиш нску лову, каешце ме 
не извади лш сам Рокфелер. ВеН дуже послушам 
на ивици рентабилнтета, али сада су ме нске не- 
предвиЬене инвестншце ставиле пред свршен чин, 
Мо) поздрав ]е С.О.С.”

— Тражи ти пара Манчо — рече ми Перилият.
А-а-а, теквая ли йе работа!? Колко далеко 

отишъл, синдрак! Порано си убаво напишеше ис- 
прати .\ш малко парица. Дорихг Ьи окаше ПАРИ- 
ЦЕ, а са... Обясни на Перинатога горе-доле кво 
очу да напишел! на синатога и он узе та иаНити:

„На]дражи сине, банка из кеца си узимао мно- 
ге краткорочне и дугорочне бескаматне и беспо- 
вратне кредите, док си био студент постала )е 
неликвидна. Изгледа неБе ни дочекати дан да 
средства потеку у обратном смеру."

Я узо та додао: „Сине това ако не си разбрал, 
овова че разбереш — ПАРЕ НЕ ДАВАМ. Моят по
здрав йе язък и за онейе паре що ти дава та 
учи ка не умейеш на бащу си ни късветно писмо 
да напишеш."

Млад мъж влиза в канце- 
ларията на директора на 
цирк.
_ Вижте, аз се специали 

зирах в точно приземяване 
чрез забавено отваряне на 
парашута. Това, което ви 
предлагам, е да скоча без 
парашут От купола на цирка 
в бирено шише, поставено в 
средата на пинга.

— Да, да изглежда интере 
сно — казал директорът по
разен. — И все пак каква е 
тайна на номера?

— На шишето предварител 
но се слага фуния — обяс
нил младият мъж.

НАРОДНИ МЪДРОСТИ
*

За сърце, коего иска. няма нищо невъзмож
но.

АНГЛИЙСКА

Ако нямаш 
ва, което имаш.

това. което желаеш, желай то-
*Л'1с1цл/сС/ АРАБСКАж *

Всичко забранено е желано.
АРАБСКА

В пансион за благородни 
девици се провежда гласу
ване за избор на най-хубава 
та от тях. След преброяване
то на гласовете директорът 
възкликва:

— Станало е нещо край
но интересно. Една от 
има два подадеш! гласа!

Двама малчугани се хвалят 
с бащите си:

— Баща ми е инженер и 
всичко може да направи. Ти 
чувал ли си за Алпите?

*

БРЯТСТЛО Голямо желание — голямо 
БЕНГАЛСКА

разочарование.

*вас
Където отива желанието, там и краката вър

вят по-бързо.
-Да.ВЕСТНИК НА БЪЛ
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