
БииурВо
С указ на президенте 

на СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 
ари 1975 г. 
ство 
стоен с 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

14 февру- 
Издател- 

„Братство" е удо- 
Орден братст-

В са»»» Югослжйма

ГОДИНА ХХП * БРОЙ 1П17 » 28 АВГУСТ 1981 г. * ЦЕНА 3 ДИН.

20 ГОДИНИ ИЕОБВЪРЗВАНЕ

Постоянна борба 

за мир
нав ,начелотоПРЕДИ 20 години, 

септември, се
паздт богатството си и своето присъс 

проведе Първат-а конфе- твие в ,отделни части „а света. Съще- 
необвързаните страни

СФРЮ, в
° ствуваще надпревара между двата бло 

надмощие. Тогава се създадоха
.ренция на
Белград — главния град на ка за

чийто народи и народности, ПрИНщ,Л|ИХ€ На необвързаните страни 
героична 

война,

страната,
на необвързване, коиточетиригодишнав неравна 

борба, през Втората световна 
извоюваха против фаш.зма

— политиката 
се записани в 
ференцията в Белград и като корен
ни принципи бяха особено силно пот

върдени на

Декларацията на Кон- Тито, Насър и Неру — основоположници на необвързванетосвободата

социализъм.
всичките Й 

Борбата на 
народнос- 

на СЮК,

СИ и се определиха за 
който равноправно строят 

народности.
народи и

ки порядък* Движението, несъмнено, 
съдействува светът да не 
на два враждебни въоръжени

Шестата .конференция. ко признание за заслуги в организи- 
се раздели ране и развитие на движението на не- 

бло- обвързаните.

народи и 
Югославските ненаме-Борбата за разоръжаване<

чужди работи, признаване на рав
без оглед ка и това е противодействие 

развитие, блоковете. Теза не е трети блок, и

аръков одствоти под 
начело с другаря

са в
нопразие на всички страни, 

историческо
Тито е широко из- на

Величаво посрещнат .на връщане от 
Хавана, другарят Тито заяви: „И този 
път силно беше подчертан антиколо- 
ниалният и антиимпериалистическият 

Като постоянно нараства броят на характер на политиката на необвързва 
страните на движението на 1необвърза- не м нейната насоченост срещу всич

ките, от Конференция до Конферен- ки видове на чуждестранна

свободата е скъпо
човешки 
от всеки

вестна в света, а 
платена

на големина, 
раса и пр., бяха основните цели 
Първата конференция.

намногос цената на 
Като такава я пазим

Нашите народи и народнос- 
за самостоятелен

няма претенции да се налапа като та

къв шо който и да било въпрос.жертви, 
похитител, 
ти се определиха

в изграждане на

свидетел-яркоКонференцията е
борбата за мир и .независи- 

и визията за но- 
който за 20

обществото си,

сътрУДиич€СТВО с
без намеса във вътре-

ство напът
мост. Тогава се роди

необвързан свят, 
стана четири

равноправнопри
всички страни,

намеса,
вия.
години,
в борбата срещу застрашителите 
световния мир.

по-гол ямпъти ция, расте и броят на наблюдателите, господство, политическа 
на „

И тия страни, които по различни при- ка хегемония-

и икономичес-работи.шни
създадоха

Но в света бъР3° се 
два блока държави.

чини до ден днешен се задоволяват 
Политиката на необвързване после- със стату на наблюдател в движе 

дователно и всецяло се изясни срещу (Н)Иет0( са активни в рамките на срещи 
беше единствената социалисти- блоковата политика и чуждестра те на необвързаните и особено в дру-

Рпг>г*пя която при най" господство, против всички облици на
Европа, «оя отРраната Гп°оСли7*ческ’а ИР ико„омическа хегемо- ги международни форуми - деиству 

на Стали- ния< а за правото -на свобода, незз- ваши от позицията на необвързано- 
приобщена висимост и самостоятелно развитие

НеобвъРзаните 
или

Това остава като основна насока и 
по-нататък в дейността на движение

то. И в съвременните международни 
условия движението на необвързаните 
играе важна роля при решаването на 
съществените въпроси за мира м раз

бирателство в света.

1948Югославия през кггорическата 
година
ческа страна в 
драматични условия, успя в 
на своите принципи и устоя 

бъде стта.
опити да 

Източния блок.
новите народ и страна, 

не са ничия
Необвързаността стана реална 
борбата за мир и стабилност

всеки
страни Нашата страна ,всички нейни брат

ски народи и народности, ясно са 
определени към една такава политика 
и приносът й към движението на не

обвързаните е огромен. На (последната 
среща в Хавана през 1979 година, на- 

досетилетия Р° шият президент Тито получи най-висо- 
на движение

трансмисиякъм
Достойно чествувайки 1 септември 

като ден на необвързването, необвърза 
ните страни още веднаж изразяват сил 
на подкрепа и привързаност към опаз 
ването на световния мир.

от 25 страни — държа- резерв.
година, сила в

в света, в изграждането

Делегатите
1961септември на

в Белград с цел да изве- 
и да му внушат 

меж- 
от позиция-

ви, през 
пристигнаха 
дат света от кризата 
чрез договор да 
дународките въпроси,

на нови меж- 
и икономичес-лолитическидународни

ки отношения-се разрешават
а не Борис Костадинов

През изтеклите две
от активността

та на силата.
зултатите

то но
конференция 

епоха —
необвързаните в борбата за мир, 

1И свобода в света са огром

за такава

на нашата
Инициатор

беше великанът 
Тито.

Не- сигурност
Необвързаните страни решително 

миролюбиво

Заедно с Насър «другарят
рУ те положиха основите на

На .Конференцията

НИнеобвър за активно 
(И (Противопоставяне но

се застъпваха 
сътрудничество 
политиката -на 
Великите сили 
товния мир,
пораждат с 
искат.

този бройззното движение, 
взеха участие 
вободеии след Втората 
иа. Всред шефовете 
наймного 6яхв водачи

ос-брой ст.рани 
световна

!на делегациите 
па революци-

.намеса.сила и чужда 
имат влияние върху све 

могат да се раз

голя" вой-
* Филмовите срещи 

Ниш ’81
* Винаги бдителнино не Страница 8Страница 4както СИ 

1не обвърза ните
човечеството,

Движението наите. * Трудолюбиви и възхитени 
Страница 9

* „Градня" — По-добри 
ефекти — през второто

Страница 6

борба за деколони- 
отношения

•обстановка по *ро поведе решителнаМеждународната

подготовката
вравноправни

технология™, информаци- 
. Раздвижи забележи

и провеждането зация и 
не беше благолри- областта на

с миоже те, (културата и пр

полугодиемето иа
иа Конференцията, ★ По следите на нередното 

Страница 11★ Наши села: Долна 
Дисина

обремененаятна, а напротив, Обединен1ите нации
■И М'И|р

тел на дейност И в•заплахи за Страница 7ПОСТОЯННИ
заканващи се

ство опасности, 
мира и конфликти, 
доведат до нова

раз оръж аван ето 
на всички 

съществен принос

до по въпроса за * Злободневна, Бай-Манчо, 
Бай-Онзи

спорни
катастрофа, ного разрешаване 

въпроси ,а даде м
успешното развити-« н

Страница 12световна
бореха Дв за' 
а борците за К'/,1М

внтиколоииалната революция.

сили се изход на 
Раздвижи

Колониалните

част от света,държат
свобода бя*а хвърляни *

ТЪМНИЦИ. &нов икономи че сза с'/,здаванеза- и акциябореха даКолониалните сили се



НАС |И У| ПО СВЕТА

НакраткоВЪСТАНИЕ В НАМИБИЯДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ВЪОРЪЖЕНО

ОГРОМЕН МОРАЛЕН ПРЕСТИЖ ■ На един семинар в Шри 
Лаика, посветен на 
сюия въпрос Афиф 
съветник на Ясер Арафат, из 
носъл предложение 
ленно разрешаване 
ключов В7,Прос в 
ток.

палестин-
Сафиех,

Цели две десетилетия продължава въоръжената оор
раси

необв'Ь'Рзаните

оказват пълна под- 
за окончатол 

и независи

от «март 1979 годийо изв7,нред 
ното положение со провъзглас 
5цво в цяла Намибия.

Въпреки че частите на 
|ОВАПО много по-малко и по- 
слабо 'въоръжени от расистки 
то, народният отпор на расис 
ткия режим и подкрепата на 
намибийците, която оказват на 

из_ своята освободителна армия 
са факти, които <никок не от 
товарят на Претория- Освен 
това цялата прогресивна меж 
дународна обществоност, пре

ди всичко
за лосте- 
на този 

Близкия Из

страни,
крепа и помощ 
на деколонизация

Номибия-

ба на намибийския народ против южноафриканските
окупатори, която организира и води неговият закостки

нен представител — движението СВАПО.
мостта на

Двадесетгодишнината на въ 
ар'1,жената си борба, СВАПО 
посреща с огромен морален 
престиж в страната и 
та. Защото независимостта и

Още от 1915 година, кога- о Намибия избухва генерална 
то южноафриканските войски стачка в знак на подкрепа на 

германската коло освободителната борба. Ра-
власти жестоко ре

В първата фаза, както се 
в палестинското пред 

израелските сили 
от те-

посочва
окупират
ния Югозападна Африка* На- систюте 
мибия се намира под иконо агират провъзгласяват 
мическа експлоатация и реп 
ресивен контрол на Южна 
Африка. Угнетяваното на на
мибийския народ, което про

в све- ложение,
трябва да се оттеглят 
рит орните,
1976 година. След това, тази

окупирани презсвободата са неотчуждимото 
намибийския народ 

освободителна ар-

вънредно положение в север 
Овом право на 

и неговата
ната част на страната 
боленд. От 1973 година Южна

област би се намерила под 
контрол на Организацията на 
обединените нации, докато в 
третата фаза Израел и 
стипците, съвместно с 
лите заинтересовани страни, 
трябва да се съберат на 
ждунар одна конференция/ ко 
ято ще се проведе под по
кровителството на ООН.

Африка увеличава военните и 
полицейските сили в Нами-

мия.
дължава и днес, само е мен
яло облщите си — от потуш бия, а 1975 година ги удвоя
ване на 1народния бунт през 
1920 година с военна сила,

лале-
остана

ва, така че въстаниците про 
веждат акции само в Капри- ме-
ви и Окаванго.

Независимостта на Ангола 
през 1975 година означава 
нов етал във въоръжената 
борба на намибийския народ. 
СВАПО създава бази на тери 
торията на тази стрна, откъ- 

на дето тръгва в нови акции сре 
щу расистите. След няколко 
успешно организирани дивер- 
зии срещу хидроцентралата 
Руакана в Овамбленд, расисти 
те драстично увеличават вой- 

зпочва ските
в Намибия има 45 хиляди 
южноафрикански войника.

От 1976 година войната в. 
Намибия се разширява и от 
личава с три основни белега

до усъвършенствуван военно
политически терор между 
1930 и 1970 година и до на
стоящата действителна военна 
обсада на страната.

През това време намибий
ският народ по различни на
чини се противопоставя 
южноафриканската окупация 
и бруталния терор на расист 
ките войски. Обаче периодът 
на организирана и интензив 
на борба за освобождение на 
намибийския народ 
преди две десетилетия, кога- 
то Освободителното движение 
за освобождение на Намибия 
СВАПО провежда първите ге 
рилски акции срещу южноаф 
рикански военни цели. . Това 
се случва на 26 август 
година и този ден се чуству- увеличават военните части на 
ва като начало на антиколони Южна* Африка, които вър- 
алната въоръжена борба на шат нападения и срещу Анго 
този народ и официално се ла. Според някои преценки, 
нарича Ден на Намибия.

Първите акции на 
предизвикали нови и по-жес 
токи репресивни мерки на 
полицията САП. След пет го
дини' в Намибия избухва ма

Палестинското мирово пред 
ложение е съобщило и изра
елското радио, което се счита 
за своеобразен преседзн.

■ На Ливан са необходими 
най-малко 10 милиарда дола
ра за обнова.на опустошена
та във войната южна част на 
страната и за заселване 
един милион и 250 
бежанци
дения, останали без 

| над главата 
I скидт мин>стър на финанси

те.

началото на 1976
на

хиляди 
от израелските напа 

покриз 
заявил ливзн-

.все по-успешни са акциите на 
1961 СВАПО, същевременно се

■ В Брайтън е открита све
товна конференция за слън
чевата енергия, на която уча 
ствуват към две хиляди спе
циалисти в тази област от 76 
страни. На конференцията ще 
се разисква върху все по-го- 
лямото значение на Слънцето, 
като енергиен източник.

днес в Намибия се 'намират 
над 100 хиляди южноафрикан 
ски войници и полицеи,

СВАПО
Триполи: енергични протести против повреждането 
душното пространство от американски самолети

на въз
а

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
НОВИ САД

ИЗСЛЕДВАНИЯ Всово народно въоръжено въс 
стание. Но условията, 
то СВАПО

■ Изхождайки от досегаш
ните резултати, туристически
те работници в България ечи 
тат, че в страната тази годи
на ще пребивават рекорден 
брой чуждестранни туристи. 
Броят на туристите, които гла 
вно идват от източноевропей

ските страни би могъл 
възлезне на 6 милюна.

в кои 
организира акци

ите са твърде затруднени, по Л~ *“ ■ “ Високото производство няма алтернативарат на територията на Зам
бия, а областите Капри ви 
Окаванго са трудно 
дими.

През първите девет години 
борбата е ограничена в севе

прохо-
Нов икономически порядък— това е единственият начин 

за решаване на натрупалите се проблеми в света — изтък 
на в уводното изложение Никола Кмезич.

процеса за установяване на 
нов икономически порядък, в 
интерес на цялата междунаро 
дна общност, а отделно за 
стратегиите на по-нататъшно 
развитие на развиващите • се 
страни.

Говорейки за акту-алното ра 
внище в развитието на про 
изводството, Кмезич посочи 
все повече изострящият се 
проблем в обезпечаването на 
суровини и енерпия, че- се 
засилва икономическият 
други видове натиск на све

товния пазар и че човечество 
то няма друг избор освен да 
произвежда повече, по-добре 
и по-ефтино.

По време на конференция-

да

роисточната част на страната 
и се манифестирала В Нови Сад в началото на 

седмица започна Шестата ме 
ждународна конференция по 
производствени изследвания, 
в която участвуват над 700 
специалисти от 38 страни в

отдавна е надминато автарк" 
тичното развитие и съществу
ва все по-голяма необходи- 

световна задружнос.т 
■и международно сътрудничес 
тво. При това енеобходимо да 
се уважават разликите в поли 
тическите и обществените си- 
атеми, културните и трудови 
те традиции, спецификите ,на 
'обществено - икономическото 
развитие, >а преди всичко и 
1най-много суверенитетът, не
зависимостта и самостоятел-

чрез

поставяне "на засади и напа 
дения «а полицейски участъ

■ Комисията на ООН за, 
Африка разпределила найиз 
останалите африкански страни 
в четири групи.

отмост
Ц'и, военни патраули и дивер- 
зии.\=па.. шосета и железопът 
ни линии. В тези акщи СВАПО 
още от самото начало се въз 
ползува от пълна подкрепа на

В първата

група с национален доход от 
долара на един жител от 

населението се 'намират Боцу 
ана, 'Судан, Гамбия ^ Лесото. 
Нигер, Централноафриканска 
та уния, Сомалия, Малави, 
Уганда и Танзания представ

ляват втората група с нацио

нален доход от 79 до 100 до 
лара. Национален доход от 75 
до 79 долара имат |Бенин, Пви 
нея, Комори и Чад в третата 
група, а най-б едни, с доход 
под 75 долара, са Етиопия, 
Бурунди, Руанда, Мали и Гор

на Волта. В тези страни жи

вее 30 ма сто от населението 
на „черни континент".

света и от всички наши репу 
блики и автономни области. 
Основен мотив и а

100
участници

те на конферецията е по-ефе 
ктивно, по-качествено и 

на - хуманно производство".

В уводното изложение Ни
кола Кмезич, председател (на 
Изпълнителния съвет на Скуп 
щината на САП Войводина, 
изрази особено задоволство, 
че конференцията се провеж 
да е нашата страна, която с 
подкрепата си на всички про 
прееивни стремежи в

иместното. население.

С години 
СВАПО

освободителна

по-

герилата 
израства а по-силна

армия, към. 
която пристъпва голям брой 
от населението. Акциите 
ват ло-многобройни и се про

ността на всяка страна в из

бора на развойния си път.

Многобройните икономичес
ки и други ■ проблема, какви

ота

та, която ще завърши утре, 
то са енергийната криза, суро ще бъдат изнесени над 200

веждат и в централните 
южните краища на страната.

От 1972 година СВАПО за

силва и политическата си дей 
НОСТчи бързо разширява вли-

яиието си сред населението.таен прогре(. мз>а Кмези% 
В резултат «а тази активност доспилна такива мащаби, че

И

вините, храната, инфлацията и съобщения и доклада, в кои 
безработицата

света
се застъпва за всичко лрогре 
сив но и хуман но.

Материалният и общес-

то се обработват ефективност 
та на производствените систе 

в ми, организацията, самоупра 
влението и партиципацията и 
бъдещето на труда.

според ду 
мите на Никола Кмезич — изи

екват теруктурни реформи 
международните икономичес

ки отношения и ускоряване
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УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
ШКИ РЕГИОН

ПРОМИШЛЕНОТО
ПРОИЗВОДСТВО в ни

II ниш°иЯирЕАгион БЪДЕЩА АКтивност НА °Б|ПИНККИТЕ организации на сстн в

Износът по-го* Тъпей се по-оживена активност 

от вноса Социалистическият
трябва .още

съюз
повече да навля

за по-ефи- 
във фрон 

чрез секциите и 
останалите форми на действу 
ване

председателите .на общински
те конференции на Ооциалис 
тическия съюз в региона. На 
същия бяха изтъкнати об
ществено-политическите 
ции, които се водят и които 
предстоят в общинските ор
ганизации, как тази активност

не са близко 
инфлацията., така 
нието в

до размера на 
че положе 

стопанството не мо
га върху мерките
кае но действувай е 
та., особено же да ни радва.

Дори, второто полугодие, 
с оглед «а преработвателния

(Стопанството на 15-те об ак-ние със 
налата

щи ни на Ниш ни 
преки трудностите 
в ото

същия период 
година.

Сведенията обаче 
до известна 
нено снабдяването
ВИЛНИ и

регион, въ 
през

от ми и Да се застъпва 
въп- 

онези, ко 
нас.то

пър- 
сравнение

характер на стопанството 
региона и тррудностите 
вноса на

за репаване 
роси, отде 
ито са 
ЯЩия момент, 

^ъв всички

вна .всичкиполугодие сочат, че 
затруд-

в във>лно ,на 
найактуални в

със същия период степен е и до коя степен се осъщес
твява, пред ивсичко в иконо
мическата

миналата 
година, осъществи увеличение 
ръстта на промишленото 
изводство с 8,9 на ото.

Увеличено

в ъ з п рои зв о дст в е ни 
бъдесъс суро- 

възпроизводствени
материали, може да 
още по-трудно.

Затова когато се обсъждат

стабилизация, про 
ИЗВОДСГГВОТО, вносът, износът, 
снабдяването, публичното ра
зискване за предстоящите из
бори.

мапро- териали, че са среди това е
икономическата стабилизация,
някъде е 
(нето, загубите

неблагоприят
ни условията за 
стоки

пласмент на 
с трайно потребление 

и останалите стоки 
потребление и

.производство по 
водещите лромишле- 

отрасли в региона. Най- 
фабри-

резултатите в стопанисването 
изтъкна Игич трябва да 
анализират 
преди въоичко огг^ становището 
на качеството на производство

актуално снабдявастигнаха сев стопанството, 
инвестициите, изкупуването на 
пшеницата,

ни с широко всички данни,
рестриктивна-голям ръст постигна енерпийж-те из

точници, подготовката 
ната сеитба...

Когато се касае за делови
те резултати в стопанството 
през течение на първото шес

та монетна политика 
на 11

ПОВЛИЯ

отрасли,
ката за производство на трай
спортни средства, Фабриката 
за електромашини и

за есенпромишлени то.
от общо 28 Имайки предвид, че за Со

циалистическия съюз в наето 
ЯЩия момент, разбира се и 
за в бъдеще, има доста рабо
та бе изтъкнато, че е необхо 
дима още по-голяма обще
ствено-политическа

При това трябва да се из
дигне дейността както в общин 
ските така и в местните кон
ференции на ССТН 
ки въпроси 
ните"

в региона, да на
апарати, малят производството.

Тези услозия се отразиха и 
върху личните доходи 
е ти те. В

тмесечие, председателите на 
общинските конференции на 
ССТН

При това 
си, с

кожарската промишленост, 
след това текстилната и

за всички въпро- 
които се срещат труд е 

щите се и гражданите трябвз 
Да се търсят причини 
дностите и

гра-
промишленост, ка

изтъкнаха, че почти във 
всички общини те са задовол

«а за-фи че скат а
организациите накато И 

фуражна храна.
производството на на тру яващи. От друга пък стра

на и загубите не са малки. 
ЛЮБИША ИГИЧ,

сдружения труд за производ 
ството на стоки с трайно по 
требление доход 
ват 15

решения за пра-
активност.махването им, да се отречем

по-често
председа

тел на Скупщината на МРО
осъществя- 

хиляди работници, от
формализма иотВън ш н отъ р гев с ката 

на на Нишки
размя- 

регион за шест-
Да се намерим сред масите. 

Всъщност покрай 
изтъкна

изтъкна, че реалното състоя 
ние

носно 22 на ото от общия 
брой на заетите в промишле

останало-те месеца също е положител 
на. За

стопанството е много 
по-трудно, отколкото това мо 
же да се заключи въз осно
ва на балансите. Бомбаоттични 
те показатели за повишаване 
на производството ни малко

по всич- 
от „обрннове- 

до по-нататъшното ук
репване на самоуправителните 
социалистически отношения*

то това Дрзгомир 
Милоевич, член на Председа
телството на РК на ССТН 
Сърбия 
говори на 25

полугодието на теку
щата година вносът е 
лям с 28, докато 
расна с 50 на сто

ността, които поради недостиг , 
на парични средства имат тру 
дности в

по-го- 
изнссът на 

в сравне

на
заплащането на ли на проведените раз- 

Ниш счните доходи. т.м. в В. Б.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ (2)20 години от белградската
това днес има извънредно голямо зна
чение".

По време на срещата почти всички 
държавници бяха 
щи. Макар че Тито бе домакин .на 
същата той смяташе че ако не бъде 
председателствуващ ще *ма повече 
свободно време за разговори с пред
ставителите на необвързаните страни.

имаха .огромно значение.

телства на необвързаните страни в Бел 
град изтъкнаха становищата на своите 
страна по всички най-важни междуна
родни проблеми по това време. При 
това са взети доста конкретни, реали
стични и конструктивни становища във 
връзка с проблемите в света, 
щата определи насоката на борбата 
против колониализма, разоръжаването, 
насоката на мирното съвместно съще 
ствуване, укрепването на ООН и т.н. 
Главна преокупация на всички бе да 
се осуети нова световна война. .Необ
вързаните ст.рани в Белград взеха ре
шение от интерес на човечеството. Те 
оцениха съществуването и опасността, 
която носят блоковете, а Тито ясно 
подчерта, че запазването на траен мир 
на плана на блоковото разделение е 
илюзия*

(Като основен документ приет на 
срещата е Белградската декларация* 
Приети са и Апел за мир и Писмо на 
шефовете на САЩ СССР. Белград
ската среща малко се занимава с ме
ждународните икономически проблеми. 
Другарят Тито тогава даде предложе
ние за провеждане .на конференция 
във връзка с тези проблеми и съЩато 
бе еднодушно прието. Министерската 
конференция в Кайро през 1962 годи
на бе посветена на този въпрос.

НЕОБВЪРЗВАНЕТО - СИЛА, 
ВИНАГИ ТЛАСКАЩА НАПРЕД

председател ствува-

Сре-
Пред човечеството, което желае Ангола и масовото избиване от' страна

необвързаните страни в Белград на колониалистите бяха също таоса зеп Те наистина
лаха за човечеството. Колониализмът

мир,
поемат голямо бреме на отговорност

На Белградската среща участвуваха 
ски страни. Съществуваше и тогава кри 25 страни със статут на пълноправни 
за на Близкия изток. Китай не бе членове, а три страни присъствуваха
приета в ООН. Великите сили не дава- в качеството на наблюдатели. Присъс
ха гаранция за мир, а срещата на Хру твуваха и наблюдатели от 24 освобо

народи.е шчоз и Кенеди във Виена не даде з:+з дителни движения, социалистически и 
за мир и равноправни отношения* Тя цителни резултати. Ядрените опити за други прогресивни партии, 
повлия бхР3° Да се разширява идеята страш-заха света. Точно в началото на Като пълноправни членове бяха:
за нови отношения в света, отделно в Срещата в Белград СССР пък извърш Алжир, Афганистан, Бурма, Цейлон

(сега Шри Ланка), Етиопия, Гана, Гви 
Имайки предвид тези обстоятелства нея, Индия, Индонезия, Ирак, Йемен, 

25 страни обсъди- Югославия, Камбоджа, Кипър, (Конго
република — сега

най-лошото. Заир], Куба Ливан, Мали, Мароко, Не
бе толкова сериозна, че пал, Саудитска Арабия, Сомалия, Су

Обединената Арабска

не се изтегляше от ловенето африкан
На Бриони бе сложен печат на уни- 

бъдещата политика и 
необвързването. Тази сра

версалността на 
згродиша на 
ща в историческия път ка движението 

в борбата настана прелом

Латинска АмериАзия и Афр> ка, а и в 
ка. Сукарно, Нкрумах, Сиянук, Сири- 

Баиданараике и други
ставаха съмишлени-

ва нов опит на такова оръЖ1-е...

1-зтък представителите на 
хз обстановката

маво
(Демократичнатастано-1И взехакнати държавници 

ци на

СРЕЩА Б МНОГО ЛОША 
ОБСТАНОВКА

Тито, Нас-ьр и Неру. вища за осуетяване на

СВЕТОВНА Защото тя
бе опасно да продължи и занапред.
В генералната добата по 
Тито изтъкна: „Нашите материални си

скромни, а нашите възможности присъствуваха: Боливия,

дан, Тунис и 
този случай република (сега това са две държави:

Египет и Сирия-. Като наблюдателиедна конфе-свикване на 
неангажираните страни да 

Нкрумах.

Идея за
Бразил, Екли са

са далеч от това да са неограничени, плдор. 
ио нашите морални сили са огромни и

ренция на
Тито, Насър, Сукарно идоха

На подготвителната среща
работи, проведена 

1961 година е взето 
на необвър- 

Белград*

на министри Шофовето на държави или прзви-
в

те на външните 
юни ГОЛЯМ ОТЗВУК В СВЕТАКайро през

решение първата среща
страни да се проведе 

Но'няколко месеца преди ‘Реи^та 
настават, така да се каже, неизвзетн 

Великите

Успехът на срещата бе >над очаква
нията. Тя намери широка подкрепа 
в света, а отзвукът бе голям. Декла
рацията е изпратена в ООН и 'на воич 
ки .държави. Отделна делегация е 
връчила на Хрушчов и Кенеди. Вели
ките сили обаче .и сега .не бяха довол
ни. Повторно показаха неспокойство и 
съмнения да ли „третият свят" ще 
бъде .по-близко до Запад .или Изток. 5 

Нейните документи отговориха на 
интересите не работническата класа и 
миролюбивия свят. Покрай останалото 

■в Декларацията ясно е подчертано, че 
вътрешното развитие >на всяка стрЬна 
трябва да бъде дело на самия народ 
в тази страна. Тя правилно прецени 
общия интерес и хода на междунаро
дните събития и предвести нови отно
шения в света, -които след това се

в
заните

насили въРшат
тиск и всред някои неангажирани сгра

ни се явяве1 колебания- Това н
вече засилва вктизността на Тито, Не 
говите пор7>чения повторно 

по света.

моменти.

отиват на

всички страни паяГя
Въпреки всички трудности льрвата 

необвързаните се състоя
6 септември госреща иа

БвЛГРвй това по време на кулминаци- 
война. Същестеува-

и признаваие-

Все още лродъл
освободителна во- 

освобождеиието 
в братоубийвтве

лоложк

дина*
ята на студената

около Берлинше криза 
то на
жаваше Алжирската

двете Германии

Йна, а ютум кРаЯ ,на 
си Конго бе хвърлен
на война. В Лаос също ок0ло
нието бе трудно. Напрежението окоп

Куба, конфликтът между Туй
борбата за освобождението на

така показват на практика.
(Подготви: Васко Божмлов-

(СЛЕДВА)конференции нанообпързанито о Белград, про 
през септември 1961 г.

От Първата
водена

4ИЯ,
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“"ггаяя г,ззко“"
ГОВОРНО КЪМ ПРОПУСКИТЕ

ОТКРОВЕНО И ОТГОВОРНО 

КЪМ ПРОПУСКИТЕ
ТИТО КАЗА...

Единството - най 

голяма гаранция ллаи на Бо 
в сноб

доустройствения 
силеград, проблеялите 
дяването на населението със 
стоки от широко потребление 
и още някои 
значение

!Жч * Съветите на потребителите, комунис 
и обществено политическите оргаииза

общности трябва да разкри 
пат нередностите в търговията и да полагат 
усилия за ефикасно премахване на същите 
* Работата на инспекциите все още не за 
доволява.

1 .-V намираме, тряб!На ветромитището, на което се 
за да бъдем колкото се може по-единни, за да 'мо- 

по-ускорено да изграждаме нашата страна, н*» 
самоуправително общество.

оттите ВЪпРоси 
за живота в общицип в местнитежем

шето социалистическо 
Защото ако всичко това не се правеше при нас, то
гава и братството и единството би било обикновена 
фраза. Ние -трябва да правим воичко, за да запазим 
големия -престиж, който нашата страна постигна |на- 

Но всеки неблагоприятен процес

ната.
Делегатите на двата съвета 

приеха предложението на Из 
пътн>телния съвет «а ОС м 
изменение на градоустрой- 

план -на града и се 
текстилната фабри- 

от Лес

иливред по света.
(неединство в
ция, или упадък, би било от огромна вреда за нашия 
престиж в чужбина.

ст вения 
съгласиха
ка „Зеле Велкоеич"

Босилеград да открие 
и мъжки чоРа

страната, дори и икономическа стапна-
' Съвета на мес 

Общин
делегатите на 
гнито 
ската
обсъдиха

заседание, 
миналата 

делегатите на Съ* 
-на сдружения труд и

На съвместно
общности към 

скупщина в Босилеград 
измененията в гра

състояло со през 
седмица, 
вета

ковац в
уважават зарад това, което на- 

аъзобновихме
все

В чужбина
след войната. Ние бързо

цех за детски
пи. За целта Й се дава ло- 

ловъРхнина
правихме
онова, което окупаторът разори и продължихме

своята страна. Така, както от 
на война-

от
кация иа 
9400 м2, на коя^о Щ© бъА®

бъде
странно да изграждаме 
нашата
та, така и днес се възхищават

страна се възхищаваха през време
от нашето единство.

сградата на 
цех. Според проектосме 

и оборуд

построена
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР В 

БОСИЛЕГРАД ЩИЯ
тката за изграждане

цеха ще бъдат израз 
140 милиона ди-

придобивка от нашата 
нашите

Да пазим тази велика
братството и единството на

Това е нашето бъдещ®. то 
въРвим по-бър

ване на
революция Винаги бдителни ходвани над 

нара.
ще обезпечи 
ят фонд за насърчаване раз 
витието на недостатъчно ра 

СР Сърбия-

народи и народности, 
ни създава огромни възможности да

прави Югославия страна с огромен

Над 70 на сто от тях 
Релубликански-

зо мтпред, то 
престиж в света.

по(Из разговора с младежите и пионерите 
повод 87-ия му рожден ден, Белград, 25 май 
1979 година)

ДА БЪДЕМ ГОТОВИ ДА ВЪЗПРЕМ ВСЕКИ ЕВЕНТУАЛЕН 
АГРЕСОР

звитите краища в 
Изграждането на цеха трябва 
да започне през настоящата 

е 1982.

бъдат бдителни. На 
нието бе 
всички организации на сдру
жения труд, местните и само 
управителни общности труде
щите се и гражданите изра
зяват готовост и решителност 
да се противопоставят от все 
ки вид евентуални прояви на 
национализъм и всички вътре

заседа 
изтъкнато, че във

Членовете на Съюза 
бойците в Босилеградска об
щина, организирани в седем 
дружества, представляват 
ла, способна за разнообразна 
активност. От особено значе
ние е активността им, в по

нататъшното укрепване и об- 
обществяване на всенародна

та отбрана и обществената са

на

година и да приключи
Също така делегаттите се 

съгласиха и с изграждането
си

на жил> щна сграда за труде 
щите се от стопанството. Сред 
ства от 600 хиляди 
обезпечаза

Нашите настоявания и целокупна -активност на 
международното поле и на вътрешния план са насо
чени против политиката на сила и войната. Ние 

- трябва да бъдем готови да осуетим всекиго от аг- 
посрещнем войната, ако се 

система по всенародна 
отбрана има двойна роля: възпиране от агресия и 
водене на всенародна отбранителна война, 
бъде наложена. Следователно, нашата 
отбрана е инструмент на мира.

(Из доклада пред десетия конгрес на СЮК, 
Белград, 27 май 1974 година)

динара
Републиканският 

оргафонд, а останалите 
низациите на сдружения труд, 
чиито работници ще ползуват

ресия, подготвени да 
стигне до нея- Затуй нашата

квартирите.
ако ни 

всенародна На заседанието бе обсъде
на и информация във. връз
ка със снабдяването на насе
лението със стоки от първа 
необходимост. Информацията 
на ИС бе приета при констан 
таци., че снабдяването 
общината все още не съот- 
ветствува на потребите на гра 
жданите. Според мнението на 
много делегати, жителите в 
селата са много ло-недовол 
ни от поведението и обслужа

в
ПРОТИВ ДУБЛИРАНЕ НА МОЩНОСТИТЕ

-У нас есе още има явлен>Я на създаване на 
двойни капацитети, въпреки че не е обезпечен плас 
мент нитго на вътрешния 1нито на външния пазар. 
До това най-често се идва поради тесни локалистични 
схващания- Когато би се изхождало от интересите 
на югославското стопанство като цяло, когато у нас 
е пълна степен биха действували законите на паза
ра и отделно безпрепятствено се развива циркулд- 
цидта на обществения капитал, безспорно не би се 
идвало до икономичееки недостатъчно ефикасни вла
гания.

ването «а някои магазинери. 
Някои магазинер>', бе посоче 
но на заседанието, се отнасят 
към купувачите така, като че 
пи магазинът

-
е тяхна частна 
Има много слу-собственост, 

чай някои магазинери 
запазват стоки за свои прияте 
пи и роднини , докато. остана 
пите

Изглед от Босилеград да
За осъждане са например стремежите да се 

дадат средства за изгражаднето на нови малки ра- 
ф>нерии на нефт, понеже те не могат да бъдат рен 
табилни. Развитието на 
трябва да се решава така че да се обезпечи всички

мозащита. Именно, политичес 
ката 'активност и по-нататъш
ни-те им задачи тю този въ
прос бе главната тема на 
неотдавна проведеното засе
дание на ОО на

Информация във връзка с 
политическата обстановка, мо
билността на организираните 
о бще ств ен о -п о л и ти ч ес ки 
ли и състоянието в обще
ствения ред е общината из
несе Миодраг Стойкович, ко 
мандир на отдела по вътреш 
ни работи в Босилеград.

Между другото Стойкович 
изтъкна, че политическата об 
становка в общината е доб

ра. Въпреки воичко, пред бой 
ците, както и пред ваички со

циалистически сили, а имай

ки предвид събитията на Ко-

шни и външни врагове на стра 
ната.

Също така бе изтъкнато, че 
бойците имат огромна роля 
в по-нататъшното развитие на 
всенародната отбрана и обще 
стаената самозащита. Особено 
от голямо знчение е действу 
ването им е местните общно 

си- спи и организациите на сдру
жения труд.

Делегатите
СУБНОР взеха решение за
изменение и допълнение на
Статута на органи защяата и 
на становище са, че новият 
отбор трябва да има 27, вме
сто досегашните 35 члена. 
Също така те взеха решение 
изборите в дружествата да
се проведат до края на де
кември т.г.; а в ОО на
СУБНОР

сово, стои задачата винаги да 1982 година.

хора остават без същи
те.

петрохимияга е Югославия

В предстоящия период, бе 
подчертано на заседанието, е 
необходимо по-откровено 
по-отговорно отношение 
пропуските е 
ветите

при еднакви условия да идват до нефтовите дерива 
ти. Опитите за изграждане на нови рафинерии про
изхождат от сегашните високи цени на дериватите, ко 
ето е последица на митническата защита, 
рафинериите извличат

СУБНОР.
и

КЪМ

търговията. Съ 
на потребителите, ко 

му нистите и обществено-поли

от което
значителна печалба. Това е 

един вид ,монопол. Обаче оня момент, 
вол^ по-свободен внос на нефтови деривати със 
.тоянието на сметките из основи ще се измени. Про 
изводителите на нефт >и деривати трябва да знаят 
това. Тези въпроси могат да се решат чрез договори 
и с интеграция на заинтересованите, което ще доведе 
до приближаване на нашите до световните цени. Този 
пример посочвам затова, защото „случай (на рафи 
мерии" в нашата сирака има повече.

когато поз-

тическите 
тните

организации в 
общности трябва да

мес
ООна на

посвещават
внйманю на проблемите 
снабдяването и ефикасно да

много по-гол ям о
в

се борят срещу всички нерв 
дности и лоши поведения. Не 
обходимо е също да се заои 
ли действу ването ма общин 
оките инспекции, чиято дей-

(Из доклада пред IX конгрес на СЮК, 12 март 
1969 год., Белград)

ност засега не задоволява.
до края 'На януари

М. Янев
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МЕСТНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ и
в босилеградска община и 
НА деиствуване щина и

ПОДРУЖНИЦИ
СЕКЦИОННИЯТ на ССТН 

НАЧИН ДИМИТРОВГРАД

САМИ СЕ НАКАЗВАТ
Във внедряването

отношения
все повече стават

ОЛИО Н ЗАХАР ИМА, 

НЯМА КАФЕ...
на деле- 
секциите 

главна опо- 
ра на делегатската система в 
Босилеградска - община, 
ките на ОК

Налице е 
гациите

гатските фактът, че деле- 
В летните общности 

не осъществяват
'Тати, които
Имайки

онези 
обективно

резул
могат.В рам

па ССТН Дей- 
секции и

пък
и значението 
ганизации ,на ССТН 
гатската

предвид ролЛта 
на местнитествуват девет

координационни
циите все

Потребителският

димитровградските
ор-шест 

съвети. Сек-
наплив в 

магазини
Ето сега мнозина наши съг 

раждани се чудят и 1се пи
тат какво

— В магазина ,/Бурел", соб 
„ Ангропромет ", 

също така имаше и олио и 
захар, но нямаше кафе...

в деле- 
и числото стшеност насистема

полей оби'',ната. въпросът за подо6рявте на двйс на_

° им не търпи отлагане В 
ооратен случай 
Ще има нежелани

повече отпреди десетина 
не съществува. Да 
•мим: точно 
Дни на заседанието на Изпъл 
нителния отбор н,а Общото 
сдружение на

стават дни в ечаМа-
сто за раздвижване, обсъжда 
не и взимане на 
с което се облекчава 
тек ото 
налите 
чески 

Докато 
укрепва и 
чителен

ще правят с лит
рите олио и килограмите за
хар!? Цените оа същите ка- 
кто

си припом
становища, преди единадесет

делега- и преди, а пък олио и И така, да не редим всич
ки други магазини в 
можем спокойно 
че и този път

съгласуване и 
обществен

все повече 
последици.

в оста- 
о-полити-

захар — колкого щеш.
Направихме кратка „разход

ка" из

прадв, 
да кажем,

селскостопан
ската 
вия бе приета 
специалистите 
ли на

и делегатски ст индустрия на Югосла- 
сюгжестията но

РУктури. 
секционната работа 

става все 
фактер в

Безспорно,

мо Да се
димитровградските ма дими тро в гр ад 

чани паднаха на „изпита", за 
щото както ни

че е необходи- 
извърши анализ, на 

целокупната
конференц> 

подружници на ССТН и — 
от името на

газини:
производите В „Овощар",по-зна- 

делегатска
магазин

собственост на „Ангропромет" 
от Пирот току-що докарваха 

количества олио, а за
хар има в изобилие, липсва 
кафе;

въпроса, на 
бота на местните

осведомиха
продавачите единственото 
Що, което наистина го ням 
редовно това е

Да напомним, че няма ну-

мляко, захар и олио, 
за увеличение «о цените. Из 
пълнителния отбор ,на Общо
то сдружение на 
пан ската 
славил бе

ра-
■не

та и демократична 
местните

система, в 
организации на Со- нови КАФЕТО.

внедряването на 
система да се 

конкретни мер- 
по-ефикасно действува

ако се има

селскосто- 
индустрия на Юго-

циал и етическия
този начин

съюз
на работа не се 

достатъчно внимание, 
от факта, че

върху Делегатската 
предприемат 
ки заобърща - 

Изхождайки 
повечето

приета сюгжестия 
произво

В магазин „Червена зве 
зда", собтсввност на „Търго 
кооп" от 
и захар и олио, няма кафе;

— В магазина на самообс
лужване в момента (на 24 
густ, около 12 часа) нямаше 
олио > кафе;

жда да купуват непотребни
нз специалистите

количества стоки, защото 
захар и олио има достатъчно 
и то

ив дители не 
олио, за 
те. Изглежда, 
ски ментелитет 
можа да издържи и

не. Още повече 
в предвид, че от укрепване
то на делегатските отношения, 
покрай останалото, 
осъществяването на целите 
на икономическата стабили-

мляко, захар Димитровград, имаиместни организации 
този

увеличение на цени 
че нашия еснаф

по цени, които си бяха 
и до преди слуховете, че те-' 
зи стоки ще поскъпнат.

и подружници на ССТН
действуваменачин на 

ществува, то у
н-з съ-

местните об-
и тозу път независи аз

гражда
щности с неправилни 
вища и решения 
въпроси се наказват. По 
начин те се 
обстойни, 
по-демократични 
ния и решения и от нови ме 
тоди но действуваме 
гатската

стено- 
по отделни 

този

ните тръгнахо към магазини
те. Купуваше се

Т. Петров
зация- и какво тряб 

ва и кеквото не трябва. Ку-отричат от БАБУШНИЦАИмайки предвид ролята и 
на въпроса, както 

и на останалите проблеми, ко 
ито се обсъждат в цяла ме
стна общност, сигурно е, че 
покрай
ССТН трябва да се ангажират 
и всички останали обществе
но-политически оли 
бено значение ще бъде ан- 
г&жирснето на Съюза на ко 
мунистите и Съюзз на син
дикатите 
оира се, ще изиграят важна 
роля в онези месни общно
сти, в които същз:твувзт.

по-
пуваха димйтровградчани 
по десетина бутилки

по-съдържателни и изначението
предложе оли о, и

по десетина, па и повече, ки 
лограма захар, правеха Да отворим вратата 

на стажантите!
в депе

сесистема.

от страна нз ОК 
са раздвижвани ини

циативи за по-пълко 
ционирсне на делегатската си 
стема и за формиране на сек 
ции. като нов метод нз дей
ствуваме. Всичко тозз 
не бе достатъчно да се пред
приемат по-сериозн> 
и в рамките на местните об 
щности да раздвижат 
ите.

организациите опашки пред вратите на всич 
ки магазини в града. За кра

тко време магазините бяха 
празни, въпреки, че в складо 
вете тази „поскъпваща" сто

ка ,,чакаше" купувачите си 
от дълго време и то в коли

чества които са достатъчни 
да задоволят потребите на 
гражданите дори до идуща

та гад*не.

на
Неистина 

на ССТН

функ- От осо

С Обществения договор на 
Междуобщинската 
на общност в Ниш от декем
ври на 1979 година, органи
зации на сдружения труд, на 
брояващи над 30 заети са 
длъжни да приемат и ста
жанти. Най-малко по един 
стажант на следващите 40 за-

от приемането ма стажан
ти под претекс, че нямат 
оредства за откриване на та
кива работни места, но с 
малки изключения, тези ис
кове са отхвърлени, а срещу 
въпросните трудови организа
ции са възбудени следствия-

регионал-
обаче последни/е, раз-

крачки

сз.чци-
В. Б

От подадените заявления 
от страна на инспекциягз по 
труда ' срещу неизпълняващи- 
те обществения договор за 
при-емане на стажанти 
едно не е изпълнено, 
това време са установени ня
колко случая на 
на извънреден труд мли при
лагане на други форми, а 

няколко сто-

ети. Според този договор в 
Бсбушнишка община през из
теклата година е трябвало да 
бъдат приети ма работа 55 
стажанти, а приети са 38.

СЛЕД ЛОШОТО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

- нито 
ПрезЩети от град 12 444 350 динара Според извършения 

трол, съгласно Закона за тру 
Закона зс. и-Ч

кон-

въвеждане
доустрояване и 
спекцмята то труд*, през ап
рил тази година, е констати
рано следното състояние. Спо 
ред броя на работниците ос

скупщина. След пълна прецен
ка и поаисвано «-а всяка то 
страдала от лошото време 
'площ, което иска да бъде за 
явен а от страна ма домакин
ствата, компетентните органи 
ще го освободят от данък 
върху дохода.

Освен това, необходимо о 
навреме да се обезпечи семе 
за есенната и пролетно с-зитба 
на ония стопани, чмито доби 
ви са напълно унищожени-'.

Б. К.

На 27 юли тази година Босилеградска 
община захвана лошо време. Град и буря 
нанесоха щети. Най-много работа търсят 

тин души, всред които мнози 
на изпълняват

пострада село 
Дукат. Всички селскостопански производи
тели трябва да заявят причинените щети.

предвидените
новната организация на сдру 
жения труд „Вътрешна гума" 
в Бабушница е трябвало да 
приеме в течение ма

14 —а е приела само* 
„Балкан“

Велико Бонинци е тряб
вало да приеме 4, а е прие
ла само 1 стажант; конфек
ция „Лисца" — 3, а е прие
ла 2, „ Текстил кол ор" 3 — а 
е приела 2, химическа проми
шленост „Лужница' „Църни 
връх' са приели предвидения 
брой стажанти, докато ООСТ 
„Таламбас" вместо 4 
ела 6 стажанти-

условия.
Затуй се налага инспекция

та по труда в съдействие с 
обществено-политическите су 
бекти в организациите на 
сдружения труд и общината 
изобщо, да подеме широка 
акция за отваряне врата на 
стажантите, като по такъв на
чин се подобрява и неблаго 
приятната 
■структура на заетите.

Общинската скупщина би 
трябвало всяка година навре 
ме да разглежда подадени 
искове за освобождаване ча 
организации на сдружения 
труд от приемане на стажан 
ти, както и да се погрижи 
за въдворяване на ред при 
извънреден труд и даването 
на работа на пенсионирани 
лица.

Милевци — 1 457 050, Долна 
Любата — 1 101 050 -и Долна 
Лиокяа — 883 850 динара.

Според досегз известните 
данни, съобщени от страна 
на общинската комисия 
специалисти по преценка на 
щетите от природни бедствия» 
и след обработката им, по 
указанията за единната мето- 

преценкз на ще

ти, излиза че съЩите възяи 
12 444 350 динара. Съ 

валеж иа 
иа 27

1980 го-
от дина

2 стажанти. ООСТИ'3-Щети са претърпели 
частните селско- въвключително 

стопански производители, 
формацията е приел 
телният съвет на

И н
Изпълни

Общинската
дология з а

квалификационна
ДИМИТРОВГРАД

зат на
щите е предизвикал

град през нощта 
юли тази год*иа, когагто зах 

Милев-

Гложй®, Д°

Кратки новинисилен

седмица релионарният път Суково
се използува, поради строител 

Влашкото ждрело.
самото 

.месец, така че

при-
☆ Вече една 

Звонци не може да 
И,ите работи в май-тясната част 

Както бяхме осведомени

ОС, представители .на ОС,
об щ е ст в е н.о-п о л ит и ч е ските

основното -и средното учи- 
ред бе само една

решение
община

ще бъДвт при

етите ти селата:вокал
ци, Долна Лиси иа,

Любата и Дукат. Градът
големината на с-рех и

бил придружен от 
Най

Изпълнили са своето задъл 
жение по отношение прие
мането на стажанти и земе-

работителна
е имал 
лешник, и кооперации „Будучделените 

ност" в Бабушница „Ерма" в 
Звонци и „Любераджа1 в Лю- 
бераджа, докато „Слога' във 
Велико 'Бонинци не е приела

силен вятър-Дъжд и 
големи щети са

предизвикани

полевъд07* °в ов ощзретв от о,
то И зеленчуковите градини.

дж ликовите
овеса,

заседание 1на

тут и тпредпиелния
лредста.в1'тели на 
зации и представители на

г: в6еГ:зГ:г0дпредГжеТ 

;;;р„0.‘гро4ииска^ «сия«*. ^ т,.

мест.но По въпроса на приемането 
ча стажанти досега малко са

към о.ргани-Повредени са и 
сливи,
ечм-нка и пр.

.нито един сттжант.
Това важно задължение не 

са изпълнили изцяло >мякои 
други трудови организации и 
ведомства в общината. Кя- 

от тях са потиска
ли да бъдат освободе

те ангажирали самоуправите- 
лнито органи в организациите 

труд. Широм

зелето, фасула, 
Доходът 

всички култури» 
70—90 на сто.

от
На дневш-я

за из- на сдружения 
да отворим вратата на стажан-

площите, от 
е нам.алеи със 
Най-голвми щети са претърпе 

село

Ди

гите.кои М. А.ли производителите от
дуквт _ 5 945_000 «е;

Село Гяожйе СТРАНИЦА 5
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ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО вКАКВО СПИРА РАЗВИТИЕТО НА
ДИМИТРОВГРАД

Няма ни майстори,
ни помещения

бъд^м много повече ако <моразвитие наВ стопанското
обекти заобщина Димитров град, жахме да получимвече

занаятчийски радълго време се чувствува по откриване на 
треба за откриване на ня*ол ботилн-иЦи.

работилни- могат хората да работят 
обикновени „шупи"

Не иокат и не
взанаятчийскико каяци, както в самия Димитров

МашинниятединствеРашко Алексов,така и в някои околни ваград
града. парк ночасовникар *_ниЯтсела.

№ - ;„Грпдня"С неговото мнение е съглаСтопанското и обществено
то развитие, динамичното ра сен и 
звитое на самия град м окол 
ните села, все 
ведените домове, 
кацията, а с нея и купуване 
то на т.н. бяла

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИВасил Васоп, завеждащ
занаятчийство към 06 ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 

скупщина в Димит 
КОЙТО по този повод

отдел
по-богато обза щинската 

електрифи ровград, 
каза:

— Вярно е, че в града не 
повече съществуват подходящи

техника и
по-прочие все повече и 

изискват и съвременен занаят ' мещения за откриване на за 
за поправ наятчийски работилници, но 

не трябва да се забравя, че 
май сто

ването на материалните разхо 
ди само с един процент мо 

донесе на трудовата 
спестява 

8СИЧ

В „Градия" е приета ста
билизационна програма 
по-рано. Мерките на 
зацията о1аче трябва да 
съгласуват с дейността на оо 
ществено-политическите 
ганизации, преди
първичната организация 
СК, за да
на неоснователните отсъствия- 
Това от своя страна ще доп 
ринесе за подобряване на об 
щите делови резултати, 

и и за нарастването на личните 
доходи 1ка заетите.

чийски сектор
ка на уредите, които прите-

вся*а къща в също така липсват и 
Покрай това ри като например 

ци, часовникари, 
ханици, шивачи, радио 
специалисти и много 
което също така е проблем, 
който ще трябва в «аи-ско

(Строителната трудова орга- 
„Градня“ Димит- 
завърши полугодие-

още 
стабили-низация же да

организация големи 
ния- А това значи преди 
ко съгласувана и синхронизи

жава почти 
Димитровград, 
и все по-бързото развитие на

ровград
го с положителни делови ре 

Веднага обаче тряб

сеавтомеханч
електроме 

и ТВ— 
други,

зултати. 
ва да се

ор-селото и селскостопанската те 
хника също така изисква от 
кривене на занаятчийски ра 
ботилници за поправка на сел 
скостопански машини и т.п.

За да отстранят и най-мал

отбележи, че се оча 
по-добри ефекти

труда,рана оргагнизация на 
премахването на „празните хо 
дове", както и порационално

навсичко
квагт далеч 
на стопанисване през второто 

когато главно се

на
се пресече пътя

полугодие, 
и реализира дохода от завър 

обекти.

ползуване на наличните и под 
ръчни матер> али.

Полугодишното столанисаа- 
както не ще бъде обект на разиск 

ване в трудовите 
бригадите и на всички труде 
щи се в тази стопанска орга 
низация- Тогава ще бъдат на
белязани и най-добрите ре
шения, та деловите резулта 

Друг важен резерв е „Град- ги в края ”3 годината да 6ъ- 
на ня" е икономията на матерна дат още по-добри. 
е ли, горива, енергия- Намаля

ро време да разрешим.
Ще се опитаме това 

скоро да разрешим, 
не е лесно ма мито един ди 
митровградчаюн 
за май-дребни поправки

по-
ш е ните

През първото полугодие на 
год>на, въпреки

защотою--я недостатък на телевизор, 
перална, бойлер или пък да 
потърсят услуга от химичес 
ко чистене,

и стопанската 
в доста

липсата ма някои основни стро 
ителни материали, „Градня" 
успя да приключи

добри показатели. Осъще 
е общ доход на стой

ност от над. 21,5 милиона ди-

единици,да ходи
нестабилните ценидимитров градча-

съседните градове.
Занаятчийството в Димит- 

община е пряко

ни са принудени да отиват в 
Пирот или в Ниш! Не ряДко 
се случва автобусният билет ровградска 
или изхарченият бензин да Потребно и тъкмо заради то 

ва трябва да му се даде пре 
потребите

ПО-ГОЛЯМА ИКОНОМИЯ НА 
МАТЕРИАЛИ

с относите
пно
ственструва повече от самата /ус

луга.
— Има занаятчии, обаче ня 

ма подходящи помещения- 
Сигурен съм, че щяхме да

димство, защ
от занаятчийските стоки и ус

ото
нара. След лодмиряване 
задълженията по дохода 
останал чист доход от 
17,5 милиона динара. Средст 

■вата за личните доходи са до 
стигнали сума от приблизител 
но 14,4 милиона динара, 
че средният, личен доход въз 
лиза на 5273 динара срещу

Ст. Н.
луги с всеки ден стават все

Т. Петров надпо-големи. ИЗ ООСТ „СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД

ДОБРИ СТОПАНСКИ 

РЕЗУЛТАТИ
БАБУШНИЦА

такаНамалено потреблението 4078 динара за същия пер*1 
од от миналата година. Сред 

бележиф Поради прекомерното покачване на це
ните на някои произведения, както и 
поради нередовното снабдяване в пър
вите месеци на годината — значително 
намалено потреблението. 

ф И по-нататък расте изразходването на 
строителен материал

Оценявайки преди извест
но време положението по 
снабдяването Общинската кон 
ференция на Социалистичес
кия съюз в Бабушнишка об
щина констатира, че в първо 
то шестмесечие на годината 
значително е намалено лотре 
блението в общината, сравне 
но със същия период на ми
налата година. Така например, 
в първите два месеца на го
дината консумирането на све 
же свинско месо е по-малко 
с 10,9 процента е сравнение 
със съЩйя период на мина- на цимент, докато в същия 
лата година; намалено е съ- период на 1980 година — са- 
що и изразходването на бра мо 178 тона; продадени са 
шно, свинска маст и захар; 112 000 керемиди, докато 
Увеличено е обаче лотребле- през миналата година —' оа- 
нието на олио от 13,2 — на мо 20 000.
18,6 тона и така нататък, на 
ориз от 7,6 — на 8,3 тона в 
първите шест месеца на годи 
ната и така нататък.

Значително е увеличено по 
треблениегго на прах за пра
не: от 19 — на 23 тона, как
то и на кафе и някои дру

Съ«сем оправдателно е, 
ако кажем, че Основната ор- 

за ганизация на сдружения труд
е „Слога", в чийто състав рабо

сравнение на миналата година 
са потолеми със 17 511 хиля

ният личен доход 
увеличение от 29 на сто.

През отчетния период 
деловия фонд „Градня“

ди динара и възлизат 
68 429

на
хиляди динара, то ест 

показва увеличение с 34 нати и гостилничарската трудова 
единица
•тно с Горската секция“, 
че няколко години наред

милионаотделила над два 
динара, а за резервния фонд 
към 538 хиляди динара.

, Ки н—стан ", съвмес сто.
По- ве- Сп оред думите на директо

ра на организацията Васил 
Такев, изразходваните средст
ва показват по-гол ям ръст, 
вследствие на все още нерез 
решените проблеми във връз 
ка с транспортта,- печалбата 
от разликата на набавната и

есочим ли, че от купувачите 
се търси сума от приблизител /най-рентабилната стопанска ор

ганизация Д Босилепрадска 
ще община. Тази трудова органи

стоки. Това явление веро
ятно е последствие на нере
довното снабдяване в първи
те няколко месеца на годи
ната, като по такъв начин е 
довело и до създаване на не 
нужни запаси.

И покрай значителното по
скъпване на строителния ма- 
терал, изразходването им в 
Бабушнишка община показва 
тенденция към увеличение. 
Така например в първите шест 
месеца на настоящата годи
на са продадени над 400 то-

ги
но 17 милиона динара, ясно
е че второто полугодие 
бъде по-резултатно. зация, при своето стопанисва 

5 не не знае за загуба.
За успешната й работа, до 

принася добрата организация 
на труда, начина на договоря- 

В „Градня“ изтъкват, че и не и решаване по всички въп 
занапред отпуските по болест роси из дейността. В двете 
до голяма степен намаляват трудови единици, в търговия

та и гостилничарство, имат 
стабилизационни планове, за 
чието реализиране ,се застъп 
ват всички трудещи се.

'■ Че наистина тази стопанска

ЗА ПО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ 
НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА продажна цени и други проб 

леми отнасящи се до търго 
вията. Това нещо се отразява 
и върху осъществяването 
дохода в орган и зацията, /кой 
то сега възлиза на 12 517 хил

на

резултатите на стопанисването.
През първото полугодие об
що е имало 28 470 трудоча- 
са отсъствия срещу 25 517, 
колкото са били през първо
то полугодие на миналата го- организация стопанисва добре 
дина. С други думи, трудова
та организация за отсъствия 
по болест е заплатила 430 хил

ЯДИ динара и в сравнение с 
ми н ал о годиш ния 
с 11 на сто. След 
на обществените облаги, тру 
дещите се в организацията за 
личен доход са 

полугодишна равносме 6127 
тка е положителна. Общият 
доход на шестмесечието въз 
лиз на 80 946 хиляди дина
ра, който в сравнение с тоя 
от миналата година е по-гол- 
ям с 18 770 хиляди динара, 
т.е. показва увеличение с 30 
на сто. Но наред • с увеличе 
нието на общия доход се уве 
личават и разходите, които в

се увеличил 
отделяне

говори и факта, че тазгодиш- осъществили 
хиляди динара и са лоната

големи от тези в миналата го 
дина със 7 на сто. Средният 
месечен личен доход възлиза 
към 6055 динара и показва 
увеличение с 47 на сто, а за 
разширяване на материалната 
основа на труда и резерви са 
отделили 2721 хиляди динара.

ЯДи динара, което представля 
ва увеличение от 43 на сто 
в сравнение със същия период 
на миналата година. Очевид 

първите ме- но, касае се за остра проя- 
това ва на не съзнателност, защото

много от отсъствията са без 
нередовното причина т.е. са лродуктува* 

ни от лични интереси.

Значително е повишено по
треблението 
торове — от 240 тона 
1980 — на 327 в I 
сеци на 1981 година. И 
явелние се тълкува като по
следствие 
снабдяване.

на изкуствени 
през

на
М. А. м. я.
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Брой 1278 
Година XXXVIII 

28 август 1981 
БелградСЪРБИЯ

Натиск върху
енергийната реалност

Специалистите са все повече загриже- 
ни поради нашата енергийна 
СъЩата, когато

ствително се увеличи (1979 
45 на сто 
ление на

възлизаше на вноса на нефта положението е най-слож-ситуация. 
се сумират републикан- 

ско-покраининските баланси, дефицитите 
и отчетите на електростопанството,

в целокупното наше потреб 
енергията), та миналата година 

разходите за нефта и неговите

но, отделно поради това, че републиките 
и покрайнините 
нирзно обезпечават

недостатъчно десципли- 
валутни средства задеривати 

мил^ -на ми
да достигнат износа от около 3,45 
арда долара, относно половина от стой 
ността

ните внос на нефт.
По-обширният списък 

които трябва да

за въглища и нефтната промишле 
ност, е твърде сложна. Така я квалифици 
рат хората, които имат най-пълен 
глед в енергийните обстоятелства, 
чертавайки при това,

на условията, наот свъкупния износ на стоките и се разчита при осъще 
ствяването на тези мероприятия дава за 
право на онези, които изхода, 
голямо производство ,на

пре- 
под-

че същата ще по 
лучи още по-сериозни признаци ако 
неотложно не се изнамерят съответни ре
шения.

Пред обикновения потребител се на
лага въпросът: как е можало до всичко 
това да дойде, когато вече с години 
се знае какви енергетийни неволи н+- 
натискат, къде са ни, именно, най-слаби 
те точки в енергетиката и къде, пък 
най-големите шансове. Каква е ползата

услугите.

Бавното 
покрайнините 
гиен баланс на

договаряне на републиките и при по- 
въглища и ток, 

на енерпията.
и още неутвърдения енер- 

страната до 1985 година, 
по свои начин ,илюстрира събитията 
нашата

виждат в икономисването

•ш в
За разлика от индустриално развития свят, 
у нас в 
нит.о

енергетика. Договорът за подтик
тази насока не са 

начални крачки. Предстои да 
върдят трайни форми

направени 
се ут-

ване на развитието на мините за въпли 
ща и производството на нефт и газ, кой- 
то трябваше да се сключи най-късно до 
31 март, поради несъглаеу ваните станови 
ща на републиките и покрайнините, е от 
срочен, подобно е и с енергийния 
баланс, който не можа да се приеме, 
защото републикте и покрайнините запла 
нуваха прекалено високо потребление на 
енергия- Следователно, нереално.

на икономисване
то и рационалното потребление в цяла
та страна. Нашата енергийна реалност
ни принуждава на това. Югославските ре 
сурси на необновяващата се енергия уча-от това, че на въглищата е предназна 

чена ролята на най-гол ям субстктут, ко
гато на мините се дават минимални сре 
дства за развитието им. Освен това, це 
ната на въглищата е деприсивна за смет 
ка на развитието на мините. Нито реше 
нието на Скупщината на СР Сърбия от 
миналата година, според което част от 
данъка на оборота на нефтните дерив- 
ти да се насочи в развитието на мкните, 
не мина така както онаквхме

ствуват в съвкупните 
общо с около 0,06 на сто, обаче за 
в потреблението сме
равнище в света. Нашият енергиен по
тенциал по жител шест пъти е по-малък 
от световния, а дори 18 пъти от средно 
то в развитите страни. Ако са ни далеч 
ни сравненията от този вид, имаме и по- 
близки. Сложните енергетични обстоятел 
ства непосредствено се отразяват върху 
жизнения стандарт или причиняват недо 
стизи и ограничения.

резерви на света 
тоза

/над средното

В такава сложна обстановка, очевидно 
са /необходими бързи и реални решения. 
Поучени от лошия опит, да се обърнем 
към собствените енергийни 
и да ги използваме по-най целесъобра
зен начин. Зз това най-широко се рази
сква на най-отговорните места в Съюз
ния изпълнителен съвет, преди 
работната група на 
лен съвет, на която е поставена задачата 
до края на годината да конкретизира за 
ключенияггв за осъществяване ,на енер- 

баланси /на страната дава пре- 
- на краткросчните мероприя- 

Ще се въведе прековременна ра-

потенциали

после
да се провежда.довтелно и нзвсякаде 

И така, нашият голям „адут" се превър 
проблем, чиито

всичко: 
Съюзния изпълни те-

Няма съмнение, че всички ще трябва 
по-другояче да се поставяме, когато ста
ва въпрос за потребление на енергията, 
а отделно най-големите потребители, ко 
ито не може да се похвалят, че нещо 
повече са направили по отношение /на 
субституцията на течните горива. Рацио 
нсллното поведение става неминуемост, 
обаче никак не бива да останем върху 
принципните определения и полудогово- 
рите. Организираното, обществено направ 
лявано икономисване на енергията и ико 
комическата относно енергийната поли

тика, която всекого задължава — това 
са, /всъщност, предусловията и за рацио 
налното производство и за съответното 
потребление на енергията.

после-на в наш голям 
дици все повече се чувствуват.

на летошните опаш 
в които хората прекарва

Не мислим само гетичните
ки за въглища, 
ха дни и 
зимата, 
ацията е 
които сега се, 
гат на

ДИ/МСТВО

тиЯ.
бота в мините за въглища, при което до

нощи да осигурят гориво за 
нито за ситуНе се касае само

Словения, къяето гражданите, 
записват за въглища сти- 

половина

това горивопълнителните количества на 
би били с 30 на сто по-скъпи от оново 
от редовното производство. Ускореното 

на отдавна или неотдавна
ред едвам във втората

Говорим за обща зав-ьршаване 
започнатите
копроводната мрежа и 
по-бързото завършовоне на 
по-голямата двигателно готовност на еле
ктроцентралите, съща така са условия за 
нормализиране на еноргетн-.чната ситуация. 
Толкова повече, понеже по отношение на

на следващата година, 
та енергийна ситуация» 
кги потребители в страната 
висят. Парадоксално е понастоящем да 

90 електроцентрали (с мощност 
две

източници на енергия, дело- 
останалите обокти,

всич-от която
жизнено за

ремонта и

се строят
ОТ 20000 мегавата), а в последните 

в действие само
възлизада са пуснати 

чиято съвкупна мощност 
„а 300 мегавата. Десетина термоелектро 

на течни горива стоят днес по-

години 
две,

Слободан Куюнджич

ради^недоетиг на мазут или поради 
комически причини. Строени са ™ »Р.м 

енергийната криза вече бе 
започнала, преди всичко нефт- 

а изграждането им се оправ 
интереси' на репуо 

Колко тези /ин

В този брой: По повод слуха за поскъпване 
на олиото, захарта и млякото

то, /когато 
нашироко

Съюзът на комунистите и юго
славският Федерализъм 
НОВИ ОСНОВИ НА 
ЕДИНСТВОТО

УМИШЛЕНА АТАКА ВЪРХУ 
СТАБИЛИЗАЦИЯТА Стр. 3иата криза, 

даваше ,<с отделни
и покрайнините. Новият международен иконо

мически ред: причини, мотиви, 
досези
НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
СТВЕН ФАКТОР НА ПРЕО
БРАЗОВАНИЕТО НА ЧОВЕЧЕ
СТВОТО

лик* те 
тереси 
лесно може да

Стр. 2основаниедействително 
се заключи,

са имали особено се- 
се въвежда 

на по
отделни среди

на ограничение 
на електроенергията

по-големи рестрик 
че в .перно-

Загуби в стопанството на 
Сърбия
ВСЕ ПЪК — СУБЕКТИВНИ 
ПРИЧИНИ

СЪЩЕ-га, когато в 
и „втора 
треблението
то 'ни престоя7 °Ше
ни и Ла добавим КЪ* това,

-Лзв=г- =Г5--;
степен"

,и кога-

Стр. 4



2 Комунист
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ И ЮГОСЛАВСКИЯТ ФЕДЕРАЛИЗЪМ |1|

I НОВИ ОСНОВИ НА ЕДИНСТВОТО
зависимост от нелред- 

обществото —юзи на републиките и покрайнините, стввно^Полит1ическа роля на работниче- възможни
които чрез своите „делегации1' -на за- ската |<ла<;0 и сдружения труд, °™ос- видяните ^ „реклами

Понеже Съюзът «а комунистите се седанидта не -съюзните партийни ор- но самоуправлението, което се стре- „изненадите , отс ги 
организира, принципно, по образец на гени взимат решения — Централния м.и д„ «тане основно „редукционно от раното -и подооно, 
държавна организация (но и Съюзът комитет и Председателството на ЦК на ношонио. 
на комунистите със структурата си СЮК и поемат -върху себе си едн-а-к- 
„произвежда" облици на държавна ор ва отговорност за техкото роализи- 
ганизация), то като първо -се задава роне. 
въпроса — какви са последиците за
Съюза от учредяването според нови- Значи, -в организационния смисъл, толиа демокрация

федерални облици »а обществото; Съюзът на югославските комунисти не 1На работниците и сдружения труд в 
Федеративното устройство на о вече една единствена организация обществото, в -самоупров.ителнгте интс 

неговите съЩестве в класичния смисъл на думата, каква- - реси на трудещите се, в равноправни 
то беше комунистическа партия на то, демократични отношения между 
Югославия. Тези разлики стават оче- н,аШИТв народи и 'народности. Поради кратичното

това действителното, а не формално- ния в сам0улравителен смисъл? Вме- 
то единство на СК>К се реализира в сто сговор трябва да се каже, че не 
степен, в която' се осъществяват и могат да се правят механически срав 
развиват социалистическите самоупра- нения измежду ролята и отнасянето

®т” на иелегалната ЮКП, или между ней

се вИВАН ПАЧА

БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯосновата на единство 
може да

Следователно,
СЮК о и единствено

бъде е социалистическата самоупраз
положението

в7,прос: кой 
иа СЮК, 

този върху

Може да се зададе
единство отговаряII вид на

на неговата роля, дали 
базата на класичния демократичен цен 

който „силно" задължава, 
базата на демо-

те
как

трализтум, 
или оня върху

договаряне,

Съюза влияе върху
принципи: единството на комунис- 

цектрализъм;
ни демократич-
тите н демократичния

~мдитпАпигим и видни когато се сравняват от станови- дали демократичният централизъм м <-> г м
действуванв на Щето на решаването, т.е. от станов-и- 

и щето на прилагането на демократич-
занапред е условие за 
Съюза на югославските комунисти

какво се мени в неговото съ ния централизъм.дали и
демократични отношения*

/изследването на този историчес- 
комунистическа ^ нов |ВМД единство трябва да

тръгне от само-управителната демокра самоуправително

такова учредяване 
ко-

вителни 
там в

държание; дали
превърща Съюза на югославските

някаква хлабава федератив

Националните комунистически 
тии в Югославската

пар- държавиияната роля в периода на 
се социализъм и СЮК днес, в соци-алис- 

общество.
мунисти в
на или конфедеративна коалиция «а
шестте републикански и двата покрай- «а ЮКП. Измененията е 
нински съюза?* са извършени само а организационно- Върху какви основи днес се обо-

то устройство, докато вътрешните (съ за всяка революционна политичес- сноаават вътрешните отношения в съ- 
С това свързани е още един въ- ществеки) отношения останаха неизме ,ка орГанизация нейното едгнство е юза на КОй4унистите „ републиките и

поос- върху какви всъщност принци- -ени. Изграждането на политиката, ста въпрос на съществуването й, т.е. той покрайнините? В тези организации от-
’ изграждат отношенията между новгщата -и решенията е обосновано е от фундаментално значение и без

Съюза на югославските комунисти и върху принципите иа демократичния алтернатива, но с това, в унисон
републики- централизъм, които представляваха ос развитието на обществото да 

нова на целокупния живот и действу- 
се ването на Партията.

партия бяха органически съствне
ЮКП тогава

част

ция.

ношеннята, становищата и решенията 
с би трябвало, по принцип, да се обо- 

на висок сте

ли се

се ме си овав ат, също така 
пен на демократичните отношения, ка 
квито съответствуват на природата на

Съюза на комунистите на
покрайнините, какво е качество- 

отношения, на какво
нят основите на това единство.те и

то на тези 
•мисли когато се каже За СЮК идейно-политическото един 

Чрез еволюцията «а федерализма ство днеС( Както и вчера, е от предим-
нейна

политиката нашето социалистическо самоуправ> - 
телно общество и федералното устрой 
ство на нашето общество.

на Съюза на югославските комунисти, 
способност, кога се 

един-

СЮКвърху самоуправителни основи, но значение за осъществяване 
та водеща роля* Сега то се изграж
да и развива

неговат аакцюнна 
изтъква иск за укрепване на 
стаото на СЮК и т.н.

не можеше да остане повече на по
зициите на надминатите традиционни 
организационни отношения* По-радикал на 
/но реорганизиране на СЮК започна 
след /Брионското заседание на ЦК на 
СЮК (1966), а найзначителн-и проме
ни настанаха през бурните години из
между Деветия (1969) и Десетия кон
грес на СЮК (1974). Основната харак- 
теристика на най-новото реорганизира ,йачини на оойоваване. В периода 
не на СЮК е укрепването н афирми-

свързано с развитието Както повече пъти е изтъквано, Съ* 
юзът на комунистите в своето си ор-като основно

продукционно отношение и с развитие ганизиране тръгва от становището, че 
то на социалистическо-самоуправител- със СВОЙТе си на действува-
ния федерализъм.' На всеки етап в са- 

единството

самоуправлението,
Основните насърчения за начините 

•и облиците на организиране и свърз
ване и държавния и партийния орга- не, вътрешните отношения и целокуп

ната организационна структура трябва 
да даде възможност за ло-безгтрепят- 
ствено развитие на социалистическата 

до самоуправителна демокрация* Очевид 
но е, че класично разбраните прин
ципи на демократичния централизъм 
не могат повече да състветствуват на 
новата, изменена роля на съюза «а 
комунистите в републиката и покрай
нината. Затова се и задава въпрос:

моуправителното развитие 
е, до известна степен ново, с извест-

•низъм получава от един и същ източ 
ник — от обществено-икономическите

иелементинови съдържателнитечения* нии политически отношения и 
И покрай най-тясната свързаност, те
зи политически организми не са иден 
тични. Съюзът на комунистите и дър-

реформата на федерацията единството 
на СЮК главно е развивано и осигур-рането на все по-само стоя* елшите ре

публикански и покрайнински съюзи, тя явано на класически принципи на де- 
сно което е свързано с усилието на мократичния централизъм. В настоя- 
новия самоуправителен характер на щИя етап, изхождайки от промените 
нашата федерация* Реорганизацията на в сам ©управителната действителност и 
Съюза на комунистите е това не е 
завършена. В' условията на самоуправ

лението Съюзът влиза в етап на ло-

жавата /имат своя автономия, своя ин
дивидуалност, своЯ отделна роля на 
„посредник" и специфични задачи, 
своя собствена вътрешен динамика.

от същината на политическата система, 
единството на СЮК и неговите вътре
шни отношения вече не израстват вър 
ху предишните основи. Сега е нужно 

демократичния

дал!*’ днес, и до коя степен, принци
пите на демократичния централизъм и 
сами са доживяли еволюция,

Какво е Съюзът на югославските 
комунисти в организационния смисъл? 
Според статутите определения, СЮК 

. представляват комунистите на Югоспа-

КОЯТО
да отговаря на развитието на самоуп- 
равителните отношения, дали сега ак-

стоянни промени, чиято динамика е в 
зависимост от възходите и застоите 
(падения) на социалистическо-<амоупра и 
вителното развитие на обществото.

самото понятие на
централизъм да се меня в ун+сон с 
факта, че днес в ръководните органи 
на СЮК имаме практика на договаря' 
не на „делегациите" на съюза на ко
мунистите от републиките и /покрайни 
ните във взимане на решения* Те по
емат пълна отговорност за осъществя 
ване на съвместно формулираните 
идейночполитичеоки становища, за осъ би могли 
ществява-не на единствената политика,

вия и техните съюзи в социалистичес 
ките републики и покрайнините; съю
зите на комунистите в републиките и 
покрайните /равноправно са застъпени 
в Централния комитет на СЮК Пред 
седателството на ЦК на СЮК, /Коми-

ценгьт е повече върху демократичния, 
а по-малко върху централистическия 
характер на това понятие, особено с

ИДЕЙНО И АКЦИОННО ЕДИНСТВО оглед на делегатския принцип на ре
шаване на всички равнища на обще-

Понеже самостоятелността на съю- ствения живот и т.н.
сията за статутни въпроси и Надзира-
телната комисия и избират членове на 33 |ла к°мУнистите в републиките и по 
тези органи; всички съюзи са обеди- кРаИнините съдържа елементи на ово 
нени В СЮК в общата програма на еобразна „федерализация", какво то-
борба за осъществяване на истори- гава и ^ФЯбвало да се подразбира за укрепване на единството на СЮК. риално и обществено /развитие с лви 
ческите и непосредствените интереси сю™.*!!“0. “ обсто°тел° Следователно за «Динството от опре- женията на обществото като цяло, ка-
на работническата /класа и социалис- А ° н,а сюк? Как в обстоятел- двЛено значение съвместната, наистине кто и без проучаване

И 1На *ЛЛ€раЛН,ите отношения на единствената, идейно-политическа
' може да води ефи- форма на по-нататъшното разв-итие на

каона борба за -реализиране -на дей- самоуправ-ителната демокрация, плат- 
интереси на работническа- форма изградена върху соц-иалистиче- 

’и сдружения ТРУД* Обаче, ско сам.оуправи-елн>те отношения- 
става дума дума за тов-а, че върху ос 
новите на самоуправителната демокра- 

но организационно цялостно е учре- 4иЯ израства едно по^инакво разбире- 
ден в републиканските и

Всичко това са въпроси, които не 
да се разлеждат без пряка 

връзка със спепента на нашето мате-

!на вътрешна те 
партийни отношения и практиката.тическите стремежи на народите 

народностите ,на Югославия * * *
плат

В ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СМИСЪЛ, 
СЪЮЗЪТ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУ

НИСТИ НЕ Е ВЕЧЕ ЕДНА ЕДИНСТВЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ В КЛАСИЧНИЯ СМИ

СЪЛ НА ДУМАТА, КАКТО ТОВА БЕ
ГаШНИя натн «а изграждане, издигане ЮГОСЛАВСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА 

покраинин не н/а същинско еди/нство в общество- 1И ук/репване в СЮК е единствено въз ПАРТИЯ ТЕЗИ РАЗЛИКИ СТАВАТ ОЧЕ
можем и че «ействително единство ,ня ВИДНИ 'кОГАТО СЕ СРАВНЯВАТ ОТ 
ма без развитие на демократичните от СТАНОВИЩЕТО НА РЕШАВАНЕ Т.Е. 
«ошения 1В Съюза на комунистите, без ОТ СТАНОВИЩЕТО НА ПРИЛАГАНЕ 
инициатива и самостоятелност на съ- НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ

ствителните 
та класа

Изхождайки от такава политическа 
практика произлиза, че СЮК е един
ствена организация и че същевремен-

Политичеокият опит показва, че се-

орпанизации. Ръководните органи т0* От тези основи 
на СЮК -се учредяват според „феде- 'Моуп,рав,ителния федерализъм 
ралния" принцип . (условно си служим страна върши постоянен натиск 
с този конституционно-лравен термин), ху Съюза на но/му,шистите

ски развитието /на са-
от своя 

и вър'
в смисъл -на юза на комунистите в републиките и 

неговото действува- покрайнините. Сегат.е. според принципа на паритет: все- видоизменяне на 
ки Съюз на комунистите от републики 
те и покрайнините е застъпен с опре-

,н<а -новите,
отношения, отно- кратичн-и, самоуправителни

демо- 
оонови се 

предпоставки 
п о-ед ии ств е н ото ,действу в ан е 

на /ръководните органи на -СЮК. Разби

не, съгласно новите
* /Приложението на Иван Лача „Съю

зът на комунистите и югославският 
федерализъм", който поместваме 
в този и следващия брой, част е 
ют по-широкия труд, подготвен за 

следващия брой на списание 
„Марксистка мисъл"

„ но в св°иге редове да развива нов придобиха и
делен брои свои представители в пар- вид |на единство. Основата и 
тийния «ърх на СЮК, без оглед броя

значителни
на ед и за все 

— в обще-ного и другото единство 
ств ото -и /в Съюза

политика на СЮК образуват всички -съ осъществяването на
-ка членовете си. Значи, съвместната

се сЪ'Аържа /в ра /се, в (политическите отношения ед- 
водещата обще- но са нормите, е друго фактите, т.е.



Комунист 3ПО ПОВОД СЛУХА
ЗА ПОСКЪПВАНЕ НА

_ олиото, ЗАХАРТА

У мишлена
И МЛЯКОТО

атана върху
стабилизацията
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така, защо ние с години 
запазвахме

и (десетилетия 
такъв диопаритет на це- 

ните, успоредно с подържката 
за зликите в

на ра-
условията «а стопанисването,. 

на 1ко|ито не може да.. се .намери (ко
релация нито на световния пазар, ни- ст.вени, а преди всичко официални 

нашите собствени развойни инте- реагирания, всъщност казаха само по- 
досе- ,реси? Ако не беше 

гове "

ТРОСКОК

меР' то в

така, заадо в „кръ- ловина от истината, оставайки на по
ло частичен начин и — вери- връхността на явленивто и насочвай- 

жен начин бихме

несамо- 
еле- 

логика, но
начин и противна на 

от- ментарната икономическа 
по ад- чиЯто същност докрай ,не 
Общо- досегашното обществено 

Понастоящем

не искаме да до ки вниманието към второстепенни въ* 
нови цени, при което до „удар" идва проси, като че ли цялата неволя е в 

разоткри отделно: вчера в енергетиката и суро- това, че самите потребители „прера- 
поправо всичко???0 тНте' ут,ре' а селскостопанските арти- но" узнаха, че нещо се търкаля зад 

как уж е винов^ к^ли' а ка Арупия ден в преработва- планината. Напротив, елементарно пра-
докато съществени»?^ ТеЛНа™ "Ре«ишленост, и така - ре- в° на трудовите хора и гражданите е 

възможният и наме ен т Д '*аЩ° нашите цени произтичат от да има тпълен преглед за работата на 
енормното зидане навени" "СреА*ОТО"' а не °т върхната стопан- всички обществени органи (и 

те ,у нас този път не е и 0 ка есРикасност. а да не говорим за процес ,на решаване, пък така и за це-
част Тъкмо такова зидане което Л°К°СНаТ' силното влияние на работещите със н»те, докато средствата на -масова (ИК-

д голя- загуби върху покачването на цените и формция и източниците на информа-
не от (икономическа- инфлационните 

та логика на нещата, ,но от политичес- 
ката

идвали винаги
речем квалификациите, -------
рее на Изпълнителния отбор 
то сдружение

казани
на

на земеделието и хрз-
налротив ние тикителната 

бихме
промишленост; 

пи още
около това

и изострили поради съобщаването, 
политическата дивер- прос — 

направи и като отгово- начин на

икономическата, и 
сия, който той целия
рен орган на Стопанската камара на
Югославия и като представител на
от сдруженя труд, чиито 
ка лошо застъпва. Колко 
отг ов орн а и л обистк а

интереси та- ма степен зависи 
неговата не - 

„подкрепа" на

циите са длъжни да и<м дадат възмо-- 
най-продук жност за това. Защото когато проце

сът ма решаването би текъл самоупра-

спирали, които са по-
решаващи от влиянието на 
тивните части наи икономическата мощ на заин 

които във все-
— чрез то на

славските интереси показа, между дРу говори и решения на сдружения^руд

сдружения труд?
С ^ пренебрегването и премълчаване вително, а информирането за неговия 

други възлови проблеми, Х°Д би било редовна практика, тога- 
нерешаване постоянно

новия скок на цените на основните тересовните центрове, 
хранителни артикули изпадна късогле- ки случай по лобиотки 
да и антистабилизационна за общоюго натисци и под воала

начин тези и
чието

под въпрос осъществяването
ва случайни „пробиви" ма информа-: 
циите, какъвто бе този, не .би предиз
виквали такава потребителска треска 
и сътресения ка пазара.

В този смисъл и съобщението на 
Съюзния изпълнителен съвет остави,на 
общественастта да налучква за изхода 
на конкретното решение за прекомер
ните искания- Препорката на Предсе
дателството на Стопанската камара на 
Югославия „да разгледа" отговорност
та на своя орган, също така е недо- 
изказана, защото много е очевидно, 
че решението, което така жестоко раз 
търси пазара е готвено и сготвено' 
много по-рацо и на други места, в 
центровете на технобюрократскатамощ, 
които застъпват делегатите, събрани в 
Изпълнителния отбор на Сдружение-

- поставя 
на полм- 

цените, досегашните обще-
задкулисно диктират. Ако не бешегото, по драстичен начищ и самият тиката на

ЗАГУБИТЕ В СТОПАНСТВОТО НА СЪРБИЯ

ВСЕ ПЪК - СУБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ
бавно подготвят ч приемат закъснели- та работа й неотговорността. Че 
те мерки, неоправдано дълго задър' най-добре свидетелствуват 

Резултатите на шестмесечното сто- жат завареното състояние, което пре- Че при едни и същи условия- н? сто 
панисване «едвусмислено предупреж А-извиква дисперитет в цените и за- панисване в отделни стопански отрас- 
дават че в стопанството на СР Сър- ли и групировки, едни организации

и покрай увеличението на про- Основната причина дето в отделни постоянно правят загуби или .стопани- 
мишленото производство - загубите организации загубите се натрупват и сват на ръба на ретанбилитета, дока- 
и по-нататък се увеличават. В сравне- УД=°Яллт очевидно не са „обективни- то други .работят рентабилно и теплят 
ние със същия период на миналата те фантори но слабостите «а отдел- напред целокупните си стопански дай' то 

_ бе изтъкнато на неотдавнаш- ни *°Ра и Ръководни екипи. Затова е Ности. Следователно, винаги трябва да 
година _ необходимо да се прави ясна разлика
ното заседание на зпъпнителн>я Ъ_ между неблагоприятните влияния
вет на Скупщината на ЪР ИЯ страни и — неорганизираността, лоша

по-големи г

х ОБРАД КОВИЧ е така
фактите,

Централният комитет на Съюза ка 
търсейки за 

антистабилизационно поведе- 
ясно поиска

се изхожда от познанието, че не съ-
от ществува така добра икономическа по югославските комунисти,

литика, която може да покрие неорга- този вид
лентяйството и липсата ние пълна отговорност,

още през пролетта да не остава вър
ху обобщени и анонимни критики, но 
да започне да се посочва всеки, кой-

загубнте в стопанството са
94,6 на сто; те общо възли- 

почти чегтири милиарда динара.
така, че загубите 

стойността

низираността, 
ма самоуправително 
труда и средствата.

дори с 
зат на

сдружаване на

Характерно е също 
не са увеличени само по Как в такива условия да се премах- то е отговорен — по име и презиме, 

нат причините за създаване ма загуби- Ние тук може да именуваме номинал-
Изпълнителкия отбор, 

Изпъл

и броят на организа- 
по шестмесе-

си; увеличен е 
щ^ите, които ги отчетоха 
чнйте си баланси.

те и по спокойно да се дочака края ните актжори в 
на деловата година? Изпълнителният пък открито ще кажем, че в

Скупщината ма СР Сърбия нителния отбор е председателствувал 
неговият председател Божидар Тепав- 
чевич и че обосновамията за шреко

отбеляза най-голя* 
загубите. В сравне 

•на минала- 
облаот са 

загуби

Промишлеността 
мо увеличение «а 
ние с първо™ полугодие 

тази

съвет на
от своя страна, предложи редица спе
шни мерки. Между другото, решено е 
в рамките на Стопанската камара на мерното поскъпване на основните х-ра 
Сърбия да се поведат разговори с тру нителни .артикули са изнесли Радован 
довито организации, които „произвеж- Бакоч за захарта, Стеван Тадич 
дат" загуби. Такива разговори ще има за олирто и Томислав Гитарич за 
и с железницата, защото се показа, че млякото.. 3,а настъпилите 
отделни организации, поради застоите те трябва да понесат пълна отговор 
и дългото чакане при изтоварването на ност, обаче това в никои случай не 
вагоните, нямат достатъчно суровини и би било достатъчно, особено когато 
ропроматериали, пък работят с нама- се знае добре, че те не са единстве- 
ле<на мощност. Изпълнителният , съвет ните и действителни .актьори и ^носите- 
предложи и това чрез .законни мерки ли на тази немила „подържка , само 
да се подобри маггериа(лното положе- 6 проблем, че имената на остамашите 
нио на миньорите, което ще доприне и може би на по-важните актьори още 
се за увеличение на 
на въглища.

загубите в
а най-голем^

та го-дина
дори удвоени, 
имат производителите осна въглища,

производителите на 
хранителната 

метал ообр аб от

химия.нови ата ■последствиясредства,транспортни
промишленост, части на 
вещата промишленост, древната про- 

строителотвото. Храктер 
загубите са увеличени и в

миш леност и
но е, че
извъистопанските дейности.

Особено загрнж ава факта, че .от 
постепенно се усга-година на година

теиденцияте първото полугодие 
по-големи никъде не се споменават, пък и от 

Страна на официалните фактори.
Затова, как понастоящем стоят не- 

Но главната битка предстои в ор- щата, на потребителите и обществе- 
ганизациите, които стопанисват със за- ността остава и понататък да чакат 
губи. Време е комунистите и трудови- същинските отговори, пък и най-насъ- 
те хора да извлекат от .чекмежджета- щия .момент: Кога истински и ефикас 
та помалко забравените акционни шро- но ще се повикат всички действител- 
грами за стабил(изацията, в които така ки актьори на обществена, .политичес- 
хубаво е записано, че основната зада- Ка и партийна отговорност за извъР' 
ча на- борбата за по-висок доход, ка- шената най-нова диверсия върху един

повява производството
настоящата да донасяна

. полугодие )На лред- 
В сутдепни среди то- 

загубите

загуби от първото 
жоднага година.

сазначи:
„нормално" явление.

ва практически
постоянно, почти
Защо е така?

Върху увеличението 1на- загубите в
влияеха така 

Пора"
значително

наречените обективни фактори, 
ди нерв нулираните отношения ■> п^- 
вичното разпределение, отделните р 

. системата и мероприята на 
политика, труд рейте ор 

стопански от

стопанството

чествано стопанисване, по-рационално кид югославски пазар, и така да се 
използвано на суроивните и енергията, постъпи съгласно общоприетите ста- 
увеличението на износа .и намалението новища, ка>-то и Централният комитет 
на вноса — и критически да съгледат на СЮ.К, и Председателството на 

главните източници на загуби- СФРЮ взеха във всички досегашни, а

шения 
•икономи ч ескат а

в основнитеганизации 
расли, каке иго са 
•ъгпища и
обект* ей о да влияят н‘а 
загубите, които се отчитат в 
и тогаеа, в крайна линия, 
субективните слабости и

производството на
не могат

къде са
те .Пък и време е да се потърси кон- специално в юлските разисквания, за 
кратна отповорност от кадрите -за сЬст- отговорността на последователното осъ- 
оянието « орга1Низациите, който създа ц^вствяване на нашата стебилизацион- 
ват загуби.

основната химия,
намалението на

тях. Дори 
се касае за на политика.

коитооне1и,
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Необвързаните — съществен фактор на 

преобразованието на човечеството
В преразпределението на световния и обществен продукт трябва да со търси коренът на идейните основи и единението на 

бата им за нови международни икономически отношения

необвързаните в бор-

В преразпределението на световния ност на необвързаните страни е насо- 
въвличаното на дадената страна обществен продукт в полза на разви- чека към реализация на концепцията, 

възпроизвод- вещите се и неразвитите страни и чиято същност бе и
ма идей- делението на света на блокове, сло- 

страни- род идеологически, политически, ико-

ДУШАН ПИРЕЦ са се мапластвали- съгласно интензите

та ма
остана против

Наличните международни икономи- е световния процес на
отношения постоянно възпроиз- ството на капитала и чуждито им кул- трябва да со търси .коренът 

и турни импулси и технически влияния- ните основи и единението на
а Успоредно с това, издигаше се съзна- то членки на движението на необвърз номически у други критерии, против

в борбата им за нови между- раздробяването на цялостта на светов
ната икономика и световния пазар, про

чески
веждат отношения на изостаналост 
зависимост на икономически план.
блоково разделение — на политичес- името 1»а тези народи за правото на ването
ки. Борейки се за пълно унищожение развити-е и собствени развойни възмо- народни икономически отношения, пък

същевременно -със съзнание- и на историческият динамизъм на дви- тив такова регионално групиране, кое-на жности,на тези отношения, движението
необвързването от там същевременно то, че за относително асо по-големия жението, и покрай политическите, иде то ст.щевременно значи и затваряне, 
представлява и генератор на премахва бент в развитостта между техните и олопическите и 'икономическите .разпи- Затова за установяване на качествено

Следователно, тези ки между тях. нови отношения в световното стопен-мето ма основните противоречия в све развитите страни
ство и международното разделение на 

Тъкмо тази борба за ново в цяло- труда са необходими .изтрайни и ко
стта на международните отношения ординирани съвместни усилия и дей- 

солидарността на развива- ствуване на всички прогресивни сили

та днес, противоречията между разви- процеси получаваха първо импулси от- 
тата и неразвитата част на света.1 вън, преди тези импулси да почнат 

да лъчат отвътре. От там и конфликти 
на и вътре и около себе (т.е. и (Процесът укрепва иВ своето развитие активността 

движението 1на необвързването в обла на промяната -на дадените между на- Щите се страни, колкото тази сол идар в съвременния свят. 
стта на международните 'икономически роди икономически отношения и про- ност да изглежда — наблюдавано през 
отношения се помереше от осъждане цеса ма изнамиране вътре в себе съот европцентристката призма — мъглива Още в Белградската декларация

ветни обществено-икономически разво и неизвестна, пък и противоречива. 1961 година на Първата конференция
Йни стимуланси). Затова с 'Определена Затова 1на тази солидарност трябва да на необвързаните, в политиката нане 

развитието на развиващите се страни, вероятност може -да се предпостави, се пристъпи с познанието, че нещо обвързването бе съдържано и покане
на юкания 1на съответни ка тях кон- че развойните -процеси в необвързани качествено се е променило в света. то за издигане на сътрудничеството
кретни решения на развойните лроб- те и други развиващи се страни ще Благодарение точно на това единение, между страните, което цялостно важи

и днес, но бе дадена и конзистентна

на съществуващите отношения в све
товната размяна и искане подкрепа на

леми и по-тясно взаимно сътрудниче текат, в течение на предстоящите го- 
ство между необвързаните и другите дини, вътре в тези процеси, 
развиващи се страни. В първия пери- х 
од в политиката на движението на не
обвързването най-главното бе получа вътре в страните и във взаимните 1им
ването и укрепването на политическата отношения- Тук, вероятно, трябва да нението на самкте квантитативни отко- 
независимост на развиващите се стра- се търси и обяснението за поведен-ия* 
ни. В последно време, обаче,
план идват отношенията между необ- страни. С оглед на това, премахване-

на тази солидарност, израстнала вър

ху основите на действителността, поли 
тиката на необвързването стана обек-

програма за изменение на съществува
щите политически и икономически от
ношения в света. (Затова движението 

тив на сила, която влияе върху изме- на необвързаността е и фактор на
прогресивните промени в света). От 
Белградската конференция на необвър 
заните не мина много време. Кой то- 
газа изобщо е

Оттам и възможността за кипеж, и

шения в света, а с това и на процеса 
на окончателното премахване на капи

тала

пръв та и мотивациите на развиващите се
могъл да знае по то- 

в международните икономически ва време (пък и все до неотдавна),
че ще се състои заседание във вър
ховете на

вързаните страни, относно между раз то на -непосредствените военни огнища
ви ващите се страни, било поради въз- е обусловено, преди всичко, с реша- отношения. Но, -не е достатъчно само
можните конфликти между тях, било ването на развойните проблеми вътре да се интерпретира действителността,
че обвързаните страни по практичес- в самите .необвързани страни, обаче
ки причини лодткиват тези антагониз- -и с по-големея натиск върху разви

тите страни да излизат на среща на 
откриването на процеса на изпражда- 
!не на новия • международен 
чески ред.

най-развитите страни 
питалистическия свят с 
страни, посветено изключително

на ка- 
неразвитите 

на ди- 
развитие 

световното 
и плячкосва 

оказване помощ 
промени 

и търгов

но трябва да се покаже как се про

извежда тя, какво обуславя нейнотоми. алога между нераззит»-те и 
за преразпределението на 
богатство, не чрез война

развитие на все по-висше равнище, 
икономи- какви са историческите

на този процес и кои са обществени- не< но по ПЪТЯ на

В настоящия ет-ап -националните ра
звойни приоритети надделяха. Защо- 
то ме се касае вече (поне в -най" го
ляма степен) само за отбрана на по
литическата

консеквенции

за развитието и по-основнител ___ те носители на (новия процес на разАко е така, могло би да се пред- ^ г
постави, че пак тежестта на борбата 'витието на човешкото общество.

независимост от потенци- в международната финансова

система, съгласно исканията 
Развиващите ,се страни .относно дви необвързаните („Международното 

предстоящия етап ще бъдат прима жението на необвързването .изхождат, седание за развитието и сътрудничес- 
фацне е (по-голямото ударение върху пък, от 'неразривните връзки между „ „

с ' твото в Канкун, Мексико лоез
отношенията проблемите на развиващите се стра- р

международни иконо- в*>и 
Затова

елките аспирации на тази или онази 
страна (макар че и това не трябва 
да се пренебрегне, особено в послед- 
•но време), мо я 
икономическите предпоставки на тази 
1независимост вътре в самите развива 
щи се страни. Затова вътрешните фак 

имат

сказа осъществяване ма определенията 
на движението -на необвързването в

на

за-
за изграждаме на

октом-политическата страна 1на 
между необвързаните (и то не само за 
ради отбраната ма единението ма дви
жението от опитите на развитите -стра 
ни (или блоковете) да -използват тези 
обстоятелства за -някои евои цели, но

ни и наличните
тори
-Поправо, тук става дума за диалекти- 
ческия процес, който в известен сми
съл -се различава от

все по-голямо значение. ми чески отношения цялостно, 
тези проблеми (могат да

Световното стопанство се намира на 
прага на мов етап в развитието си. Но, 
това изграждане на новото ще бъде

се решават 
само комплексно -и при >продържката 
на цялата -международна общност. Зна

своевременните
процеси в -днес -развитите страни. >По- преди всичко за осъществяване ма ра-
меже самото получаване на независи- звойн-ите аспирации. От там -идва и чи* чрез «изменение на съществуващи- 
мост открива на (народите прост-ран* Цялата сложност -вътре е цялостта на 
ства за нови познания. Тези познамия този процес.

по-трудно и по-сложно отколкото

Затова трябва добре да се под- 
предстояЩите международ

ни срещи на необвързаните, та 
нататък да допринасяме 
спираме на отрицателните -процеси, но 
за подобряване ма 
обст-амовка цялостно.

До
сега.

те международни мкомомически отно

шения цялостно. Целокупната
готвим за

-актив -
м по

не само заКомунист международната

Председател на Издателски, съвет на НИРО „Ко
мунист": Доброслан Чулафнч.

Ма Издателски, съвет (редахцнонн, отбор) 
еснчкм надаича на вестник „Комунист": д-р Антон 
Вратуша.

Адрас на радакцнята: БЕЛГРАД, Площад Маркс н 
Енгалс 11, таяафонн: цантрала 335-061, сакротариат 
320-104, НОВИ БЕЛГРАД, Буяоаар Лонина 6, Талафон 
627-793.

*) Е. Кардел: „Движението 
обвързването

на мене

облик
международната. политика -и -акция, но 
един вид обществени, класови, иконо

мически, -политически и културни пре

строявания в съвременния свят. Зато 
ва това двмжение не може да се сее

не е само на

Издава: Издателска трудова организация „Кому-Днроктор н главан н отговорен редактор на всмч- 
кн издания на „Комунист": Волко Мкладнноаич.

Радакци, на изданието на „Комунист" за Сърбия: 
Саво Кържааац [главен н отговорен редактор], д-р 
Живорад Джорджевич [зцм.стнн. главен н отговорен 
редактор). Бодна Антуновнч. Велимир Филнповнч, Рас- 
тко иоаетич, Слободан Кляккч, Мнхайло Ковач, Об- 
рад Ковнч, Йоао Маркоанч, борица Станммнрович ч 
Мм ленти* Вуксановнч.

ннст".

Печата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), на словенски, маке
донски и албански и в съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и русински език.

де на мякакъв политически -резерв на 
социализма или международното работ 
ничес-ко движение, мо е един от съ- 
щественмте компоненти ма 'обществе

ното преобразование ма човечеството 
в нашата епоха, а с това м на по-ната

тъшното развитие на социализма

Излиза в петък.

С указ на празнданта на Републиката от 22 дакам- 
врн 1*64 година. „Комунист" а отличен с Ордан на 
родно освобождение, а

Председател не Издателския съвет ие Изданията 
на „Комунист" аа СР Сърби, Мари, Тодороаич. 

Сакротар на родакцидта: Сломен ка Топалоеич.
с указ от 22 дакомарн 1974 

с °РД« братство к единство със златен еенец.



Н аши села: Долна Лисина

Добре, но може 

и по-добре
В село Долна Лисина 

стига, по асфалтово 
неговата разнообразна панора 
ма предизвиква любопитство. 
По пазвите «а

се еквалия 'Върху преминаването 
на реката и
та, защото двата бетонни 
ста крепко свързват двете ча
сти на

трификацията. 
Христов, председател 
ната общност, 
близките

казва Борис 
на мест 

решихме по-

шосе, е лектр и ф икащ- >я -
МО

домакинства да за
плащат по 8500 динара, а по- 
далечните по 10 000

двата планин селото, «а електричес 
ките уреди по домовете 
чително

ски склона, от двете 
на рекета, са се 
червен о бе лите

страни 
приютили

зна- 
селския

динара.
Но две семейства от Габер- 
ски дол не искаха да дадаг 
1500 динара повече и се обър 
наха към съда- Съдът наложи 

за на МО да ги електрифицира. 
от За това ще ни трябват над 

130 хиляди динара, а ние 
8 имахме само 53 хиляди дина-

подобриха
и доста удоб бит.

домакин- Половинатаки къщи «а 150-те
от до'маки!нства- 

орат, колкото да обезпе
чат част от необходимия 

дом добитъка фураж, 
стоки мъжете още поддържат „по

някога се чалбата", някои са заети 
а се- Босилеград,

Д о лно л и с и не к итества. 
учат в ново

Тези дни в Д. Лисина: блъсканицидеца та пред магазина
училище, а в се 

лото има кооперативен „Последен"мнозина от по-големите 
комунални проблеми е пътят, 
който овързва 50

работата на партийната орга 
низация и делегациите — каз 
ва Христов. Действуването на 
партийната организация, коя
то наброява 16 членове най' 
много накуцва поради несъ
гласието при избора на сек
ретаря. Освен това, секрета
рят постоянно живее в Гор
на Лисина, а „тук само 
децата".

с магазин със смесени 
м зала, в която 
организираха тържества, 
га се съхраняват различни

домакинства
в махалите Яловарник и Се
лище с центъра на селото.

но животновъд- ра и с тях купихме известен 
поминък брой стълбове. Ще изпълним 
Въпреки съдебното решение, но обез- Тази *сен тРябва да започне 
в пунх-

сто ството е •основният 
на долнолисинчани. 
че добитъка продават 
та на „Напредък", а необхо-

КИ.

Сега долнолисенчани не за ни разширяването му, за което 
общината е обещала 100 000 
динара. Запланирали са да по 
правят и останалите махлен
ски пътища.

Наскоро над центъра на се
лото ще никне горичка от 88 . Жителите на Долна Лисина 
дръвчета — в спомен за дру са доволни от живота в род- 
гаря Тито. „Ще я засадим и 
отглеждаме с голяма обич,
както голяма и непреходна време да решават посочените 
е обичта ми към нашия Тито проблеми. В тази борба за 
—• казват усърдните селяни.

Долнолисинчани признават, 
че обществената дейност в 
тяхната местна общност може 
да бъде по-резултатна. За то
ва обаче е необходима по- ето «а членовете си и да ста 
интензивна активност на обще ■ не двигател на целокупната

печаването на средствата 
е голям проблем.

димите стоки купуват в 
зина на „Слога",

мага-
за тях това 

е едно и съЩо —- „нашата ко
операция". И

В случая на двете домакин 
ства може да се направи за 
бележка за скъперничество 
или инат, но останалите в 
селото очевидно не са поло 
жили изпита по солидарност. 
Може би това ще им бъде 
урок, който ще им 
в друга подобна акция Да 
влезнат сплотени и солидарни, 
защото само така се 
успех!

учи

всички пътеки
в селото водят към „коопера 
цията", по тях двупосочно те 
че основната нишка 
та в селото. Това 
на техните

ното село, но и готови да го 
подобряват, по-бързо и

на живо- 
са пътеките 

успехи пробле
на-

помогне
ми.

— Добре се живее, много 
по-добре от някога 
Георги Дойчинов т Нейно Н„ 
колоа. Може

по-добро утре очакват пред 
водител да /им ' бъде първич
ната организация ка СК, коя
то в настоящите избори тряб 
ва да заздрави единодействи

постига— казват

и по-добре — 
ако уредим проблемите /по 
снабдяването и

магазинаТова лято пред
изкупуването, неведнъж е имало навалици за

Й вина-поп равим махленските пътища трици и други стоки, 
по голяма ги е имало неудобни положе 

обвинения. Кри

ственочполитическите органи акция- 
зации. Не сме доволни от

V ако получаваме 
помощ от земеделската коо
перация.

Очевидно, това са основни- по 
те въпроси в дейността на 
организираните социалистичес
ки сили в Долна Лисина. Те

К. Георгиев1ния, кавги ,и 
тиката най често е отправяна

адрес на двамата магази- 
— „не гледат си добре 

приятел- 
същи

нери
работата, дават по 
ство, все едни и

РАЙЧИЛОВЦИ

си

Накрая, сговорнопротестират селя- 
каз-

взимат
ните.

зи и още един.
— Когато започнахме елек-

Магазинерите пък
те не са /виновни заБ. Христов ват, че

не д ос т атъч н/у гт е 
стоките, че ги дават по спи- 

1всеки път

количества на

райчиловчани взеха ре
шение за премахване на 
проблема. Според реше 
нието
стр. 7 фиш 2 — 8 циц. 
ствата, които са участву 
вали в изграждането на 
мрежата (130 и домакин 
ствата заплатили за при 
ключване

Съвсем звучи неверо
ятно, ако се каже, че 
село Райчиловци, най- 
близкото до Босилеград 
село почти няма ток. 
Прокарараната електри 
ческа мрежа преди пет 
десетилетия, когато се
лото е имало само око
ло 100 домакинства ве
че не задоволява нуж
дите
Имайки предвид всеки
дневното 
броя на домакинствата, 
вечерно време осветле
нието едвам ли се раз
личава от газените лам-

сък, 'НО селяните, 
искат да 
ка е п

ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА вземат, „защото т,а- 
раво". Всеки, който за 

навалица /в това село е домакин-

Вършитбата в пълен онезивари
не ясно, че тук оа назря ли

- бъде формиран 
потребителите. Тога

условия Да 
съвет и а
ва сигурно няма да се случи 

в /магазина .да установя- 
сигурността.

род токанав ат органите по
В изкупвателния пункт 

„Напредък“ един селянин до 
вожда крава, оа да Я п/рода- 

предлага

Електроразпредели
телното (64) ще запла
тят на текуща сметка по 
2 хиляди динара. Оста- 

домакинства

на/на
на населението.

минаващи 35 центнера.
Но и тази година, както

Около 60 вършачки 8 БабУ 
община работят Де" 

вече 
част на

увеличаванеи де. Откупчикът 'му 
40 динара за налитекилограм, ношнишка 

нонощио. ОвъРшано е 
житото в равнинната 
общината, а 
върши и с-

миозина селскосто 
в об

(239), които не са запла 
щали изобщо ще внесат 
по 6 хиляди, а 
които имат

ло-рано, 
пан оки
щината значителна част от зър 

използват за

оземе, защо- 
е заболяла на виме-

,,/не /може да я 
то /нещо 
то“. Селянинът не е мързе- 

а Божица не е далече, 
/няколко дни той про 

47 .дина-

производители
онези

намерение
остава да се за

храни
доб>тъка/ а ои ку 

брашно. И при 
се запла

менитев по-високите пле ли...лив, 
и след 
дава кравата 
ра за

храна на 
пуват
вършитбата „уемът"

и въпрос в Дали планира 
50 /вагона зърно ще бъ

да строят нови къщи 
ще заплащат по 10 хи
ляди динара.

Договорът на райчи
ловчани заслужава вни
мание и може да сд 
очаква, че реконструк-

Винооен за такова по 
ложение е, населението 
в селото. Въпреки помо 
щта от обществено-по
литическите 
щината, то все 
неможа да намери ре
шение за реконструкция 
на съществуващата мре 
жа. Едва на неотдтвна 

заседа-

/нински села.
Тези дни в Бабушнишка об 

щииа усилено се 
ху прибирането на /реколтата. 
В момента е в пъ^он разгар

готово по —
работи въР килограм!

Щв, 
ните
дат обезпечени за 
на млин ската промишленост. 

За това явление до голяло 
съдействува и лошото 

на смляното браш-

Това е един от случаите, 
който най-добре илюстрира 
проблемите на долнолиоинча- 

продажбата иа добитъка. 
Със „кооперацията“ 
пяхме да установми

/казват мнозина от 
се от ко- 

отношения, от

•нуждите сили в об-вършитбата, в която са анга- 
60 вършачки. досегаж ирани над 

-Както личи, добивите от -ни в
не ус- 

вз зимно
степен
качество
но, така 
тото в

Визпълнятпшеницата и е ще 
предвижданията, 
радн
иваие на 
летта с
зърното не е наляло 
Добивите средно са по 
центнера, макар че ня*ои сто 
пНни са имали добиви и иад

цията ще започне, 
случая и помощта от 
общината ндма да изо
стане.

тъй като по 
ненавременното лодхра 

посевите през про

че хората сипват жи 
него

доверие, 
тях. Интересувахмехамбарите си и от

храна за добитъка,приготвят 
а брашно си купуват, -или си

ГОТОВ хляб.

оперативни 
сдружаване, 
тапа на купени родажни

състоялото се
на избирателите

торове,
добре.

изкуствени но всичко ои ос- 
отно-

М. Я.ниекупуват22

Д. Б. шен и;(.
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* изкуство
БОСИЛЕГРАД

ГОТОВИ ЗА НОВАТА
УЧЕБНА ГОДИНА

нищите застлани с топихоли.До началото на новата уче-
.Есгествено о, че със започ-бна година остават .още ня-

новата учебно годни. За да узнаем то ването наколко
и различниза последните подготов дина се яаяватвече

проблеми. За проблемите иновата учебна година,ки на
обучение начина на преодоляването имредовнокоято с

1 септември, беседвахме с директорите наще започне на
посетихме Образо- училища:спомен алтидвететези дни

„Иван Кара- Асен Стоев и Лазар Стамен-вателния център
и . основно училищеиванов" ков.

в Босиле- — Известно е, че реформа„Георги Димитров"
та на образованието донесеград. Въпреки че до пъРвиЯ 

настоящата учеб- известни проблеми. Всяка гозвънец на
кои-вгодина има още време, дина нови специалности,на

коридорите на двете училища то изискват всеки преподава
чуваше глъча на ученици. тел максимално да се ангажисе

групи, ра, за да може успешно даСъбрали се в малки
Тазива-приказват им за лятната задължението.изпълни

година проблема с книги ня-и за поправителканция, но
ма да бъде толкова актуален,в течениените изпити, които

„общите основи"седмицата ще приключат. защото зана
■всички учебници иВ тези две уш-лнща, а и в има почти

общината воич- помагала, може би в трети иостаналите в
ки подготовки са извършени:

учебните стаи и 
са ва

липсвачетвърти клас ще 
някой учебник ,но най веро
ятно в течение на годината 
ще излезе. Един от основни 
те проблеми, който при нас 
все още е неразрешен, а 
който изисква новата рефор
ма е сдружаване на образо
ванието със сдружения труд. 
Нашите стопански организации 
в общината и в региона не

„Доротеи"Сцена из филмакоридорите,
останалите помещения

и готови за работа. В 
отношение все пак най-

ФИЛМОВИТЕ СРЕЩИ .НИШ '81*росани
това

основно 
„Георги Димитров" 

от Босилеград, където учеб
ните стаи ще посрещнат уче-

много е направило Преглед на постиженията на артиститеучилище

29 август, в който период лю 
бителите на филмовото изку
ство в Ниш всяка вечер мо
гат да видят по два

Специално жури накрая Ще 
присъди традиционните награ 
ди: „Гран при — Челе кула" 
за най-високо майсторско из 
пълнение, „Цар Константин" 
и „Царица Теодора", Голяма
та грамота за женска и Го-' 
лямата грамота за мъжка ро
ля, Гремота за женска и' Гра 
мота за мъжка роля" награ 
ди за епизодна женска и епи

Вече шестнадесет години
са в състояние да се включат древната Нишка крепост

образователновъзпитател- място, където се превежда
бележка е

8Прец затворе
ни врата

филма
»з домашната кинопродукция.

ния процес, и дотогава дока единствен по рода си у н.-с 
то сдруженият труд не стане Фестивал на постиженията на 
съставна част на образование артистите на югославския иг- 
то не може да се говори за рален филм. Фестивалът 
образование, което търси на значителен по това, че вери- 
шето самоупрааително обще фицира работата на артистите 
отво — сподели Асен Стоев, през последнт.з година и пред 
директор на Образователния ставлява насърчение към тях- 
център в Босилеград.

— Реформата на основното ява- 
и средно образование у нас 
се основава на добри начала 
и успехът е налице. Новите
планове и програми са кон- артисти на югославския игра

лен филм, осъществили роли 
през миналата година във фи 
лмите, родно производство.

Фестивалът откри председа 
телят на Общинската скупщи 

да бъдат неправ е на в Ниш Милибор Йовано- 
вич, който изтъкна, че все 

от няколко години го- повече се задълбочават връз 
в основното ките .артист-публика, в случая

така с нишката публика. Фести-
които валът ще 'продължи от 22 до

На програмата са филмите: 
„Широки са листата" от Пе
тър Латинович, „Шестта ско
рост" — Здравко Шотра, „Са 
мо веднаж се люби" — Рай-

е

любителите 
лите

Тези дни 
на художествената 
ратура в Димитровград 
не могат да ко Гърлич, „Ритъм на злодея 

нието’
на по-нататъшна творческа из зодна мъжка роля, награда 

за дебютанска женска *• де- 
бютс.нска мъжка роля.

Също така ежегодно се ра- 
здазгт и други неофициални 
на-ради: Награда за най-хума 
нна роля, която присъжда Са 
моуправителната общност за 
култура на град Ниш, награ
дата на в-к „Двойе" за най* 
поетична любовна роля, на- 
градз на НИРО „Народне но 
вине" за най-добра роля на 
революционер в домзшния 
филм, „Вечерни лист" от За 
греб за най-добър натури ш- 
чек (непрофесионални артис
ти) за мъжка и женска роля 
а „Новости 8" от Белгрзд 
присъжда наградата „Златна 
клзпа".

Тези многобройни призна
ния, както и постоянният ин 
терес на представители на пе 
чата, радиото и телевизията, 
за постиженията на артисти
те. са основната причина, че 
филмовите артисти лрисъству 
ват в голямо число на Ниш-

ползуват
Зоран Тадич, „До- 

ротей" — Здравко Велимиро 
вич, „Спомняш ли си Доли 
Бел" — Емир Кустурица, „Кра 
хът на Италия" — 
Зофранович, „Ерогена зона" 
— Деян Караклаич, „Червен 
кон’ — Стале Попов, „Някоя 
друга жена" — Мики Стамен

на единствена 
библиотека.

услугите 
та в града 
Ежедневно няколко ,де- 

члено

Тазгодишният фестивал съ* 
бра в Нишката крепост ня
колко десетки най-известни

сетки читатели
Лорданве на библиотеката, ид- 

библиотеката, но кретизирани така, че ученикът 
има големи облекчения в от 
ношение на предишната про
грама, която беше доста об 
ременена. (Но това не значи, 
че няма
•ни известни изменения, 
опита
ЛЯМ проблем 
образование 
наречените

ват до 
срещат затворените вра 
та. На една бележка чи
тателите се осведомя* 
ват докога библиотека
та няма да работи.

Причината е — един
ственият библиотекар е 
на годишна почивка, а 
другия на отпуск по бо
лест. Мнозина обаче се 
питат: дали наистина би 
блиотеката трябва да 
бъде затворена! Особе
но сега в навечерието 
на новата учебна годи
на, когато немалък брой 
ученици бързат да про
четат някоя книга от 
задължителната 
жествена литература за 
даден клас.

Не оспорваме право
то на библиотекаря да 
ползува годишния си от 
пуск според своите по 
трбености. И другият 
библиотекар има право 
да отсъствува. Но стру
ва ни се обаче, че твър 
де леко са заключени 
врата на библиотеката, 
без да се държи смет
ка за читателите. Защо 
то не се касае само за 
вземане книги за про
чит.

кович, „Банович Страхиня“ — 
Ватрослав Мимица, „С влак 
към юг" — Петър Крель, ,,Га 
зия"

В

Ненад Диздеревич, 
^Майстори, майстори" — Го
ран Булаич и „Лаф в сърце
то" нз Мича Милошевич.

създават 
„цикли"

предизвикват три .пъти вме
нен и е на програмата, а и за
дължението на учителя не е 
еднакво. Мисля, че този лро 
блем трябва по-адеква/тно да 
се разреши. Друг проблем, 
който ,пр>| нас а и в средно
то образование е 
нето

Душан Донков спечели 

конкурсквартирува 
■и прехраната на учени 

ците от селата, които не са
худо-

малко, а На публичния конкурс за 
метник, който да символизира формирането на Втора 
южноморавска бригада (Четвърта сръбска) и битката 
в Ломница, димитровградският художник Душан Дой
нов е 'бил

все още нищо не 
се предприема. И таз.и

изработката на Ла-
■го ди

на ученическият стол 
боти, но

ще ра 
ще имаме проблеми

ките филмови срещи. Още по 
вече, че в центъра на вни
манието са артистите и техни 
те роли, а не филмите 
цяло.

със снабдяването. 
С книги поканен .заедно с художниците от 'Белпрад, 

Крушевац и Кралевоняма да имам лро 
— добави Лазар • Ста- 

менков, директор на основно 
училище „Георги Димитров" 
в Босилеград.

блем да участвува на конкурса. като
Според проекта бъдещият паметник ще симво 

част, кактолизира формирането на тази 'партизанска 
и Ломнишката битка, в която партизаните нанасят по
ражение на германски парашутисти, подготвяни 
падението срещу Титов Дървар.

Бъдещият паметник

Да напомним накрая, че 
филмът „Доротей" в една г а 
си част е сниман в Поганов 
ски манастир и околността му 
и че като един от п.о-добри- 
те наистина буди голЯм инте 
рее. Инак фг-лмите всяка 
чер се следят от няколкохи- 
лядна публика на 'Откритата 
сцена в Нишката крепост.

Да добавим, 
на този

■за каче към края
месец ще се про

ведат заседания на съвети, на 
които

представлява модерно ре
шение с елементи, които асоцират тези две събития 
от славната партизанска Н ар одо освободи тел на война 
в Крушевачко, относно Сърбия-

ще се обсъдят попра
вителните изпити ве-и с което 

старата, а ще 
година.

М. Я.

Щ« приключи 
започне новата учебна Ст. Н.Ст. Н,

Ст. Н.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
БРИГАДИРСКО ЛЯТО "81

НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ
БРИГАДИРИТЕ НА ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’81МТА „ПИРОТ "81“

ТРУДОЛЮБИВИ II ВЪЗХИТЕНИ КАК ПОРАСНАХМЕ
И това Ти порасна с играчки безброй 

и с обущета на краката.
Аз — като всяко селско дете 
край добитъка, с тояжка в реката.

лято многобройни 
младежки трудови акции се като ударник и се старая да 

изпълня обещанието. Харесва 
м,и този край, който 
наподобава 
място.

р ан " на ударнически значки, 
желая и от Пирот да 
една. Много

проведоха 
страна. Младежите и девойки 
те от нашите краища прека
раха бригадирския сезон в 
Лозница, на Козара

навред из машата занеса
много 

на родното ми
ми харесва ва- 

още повечеШИЯТ край, а 
твърде гостоприемен ите хо- Родителите те пазеха, 

както ти сега пазиш сърцето.
Аз бродех по гори и планини, 
другарувах с луната и слънцето.

ра.и други 
места, а в нашите краища пък 
работят бригадири 
град, Неготин, Марибор, Лип 
лян1 Приедор, Трогир,
Белее, Чичевац, Нови

БОБАН СМИЛИЧ от Трогир: 
Аз съм „стар’ бригадир, 

ми акция, 
вашият

ДРАГАН ЙОВАНОВИЧ от 
Белград: — Най-много ме

от Бел- това е 
Много

край, защото аз съм от при 
морието и планината за мен 
е изключително нехцо. Възхи 
тен съм от 
соти на
и от уредеността й.

четвъртата 
ми харесва 'възхищава единството на бри 

гадирите и хората от 
край. Желанието

Града запознах на един събор 
(копато бяха късни дните). 
Исках да купя много неща, 
мо все :не стигаха парите.

Т»>тов
тозипазар

и много други места. Тези 
дни посетихме 
трудова акция „Пирот "81' и 
лобеседвахме с бригадирите

ми е след 
няколко години да дойде в 
Звонска бамя като турист и 
да п+вна

младежката природните кра- 
Звонска баня, но не 

Когато
става дума за живота и тру
да в бригадата

от студената вучи 
делска вода, която и аз до
веждах. Запознах се

Ти се забавяше с историйки 
за артисти, певци и спор 
Аз — с песената на пойните птици, 
с лудории по гребени скалисти.

за живота и труда, за впе 
чаггленията им от този край, 
за срещите им с нашите хо
ра.. Както е известно, в рам

тисти.
С МНОГО

младежи и девойки от цяла 
та страна и от този край, с

доволен
съм от всичко.

които ще кореспондирам.СУЗАНА ЙЕРКОВИЧ от Чи- 
Най-много ми ха

Ти много мислиш за Здравко Чолич 
тъгуваш за смъртта на Мерлин Монро 
Аз не мога да забравя дядовата обич 
жалея за прелестите на родното село.

ките на тази младежка акция 
бригадите работят и чевац:

ресва братството и единство-
върху

прокарването ма водопровода 
от Вучи дел до Звонска баня 
в Бзбушнишка община, и вър

АНДРИЯ ЗАХИЧ от 
пазар:
вот, пропит с братство и един

Н оа и
Бригадирският жи

то между бр> гадирите. Тук 
работят сърби, македонци, ал етво, с приятелство, ми пра Ванче Бойков
банци,ху уреждането на ви истинско задоволство. Ни-мюсюл мани, хървати

ЛЕСКОВАЦ

КХД „АБРАШЕВИЧ" 

В КЮСТЕНДИЛ
В рамките На международ

ното и гранично сътрудниче* 
ство между СФР Югославия 
1-1 НР България, днес в град 
Кюстендил НР България Кул
турно-художественото друже
ство „Коста Абрашевич" от 
Лесковац ще изпълни програ 
ма от 90 минути, с народ
ни песни и танци .на народи- 

и народностите от Югосла 
вия. Всъщност това ще бъде 
подбор от богатството на на
родния мел ос на югославски 

Т. Петров те народи и народности. Ме

жду другото танцьорите от 
КХД „Абрашевич", ще изпъл
нят народни танци на народи 
те и народностите от СР Ма
кедония.

гостуване 
на КХД „Абрашевич"'на сце- 

в прад Кюстендил, в рам 
ките на сътрудничеството, ме 
жду нашата страна и 
гариЯ.

Това е първото

ната
Андрия ЗахичДраган ЙованопичХристо ДочевскиСузана Йеркович НР Бъл-

да забравя възхи 
посре-

кога нямав Димитровградска об- живеем като за 
Преди 

Раки

словенци, а 
дружно семейство, 
някой ден работихме в

хора от

шава ан-Към края на август т.г.щението, с което 
щаха хората в селата, където песни исамбълът за .народни 

танци от град Кюстендил, ще 
подобна програма

щина.
работехме.

ИДРИЗ ГЕДИЧ, от Приедор: 
- За пръв ПЪТ съм брига

последен.

вта, където живеят 
българската народност, Напра 
во съм трогната от гостопри-

изпълни
Лесковац, като върне посеще 

на „Абрашевич", анието
ведно ще даде принос за за 
дълбочаване на 
ството (между двете културн^-

но не и задир.
Ако знаех, че на акциите се емството им. бабушница съгрудниче-

хубаао, Щяхживее толкова
ХРИСТО ДОЧЕВСКИ от Ти- 

Велес: — Теренът е до

ста твърд, но ние ежедневно 
преизпълняламе нормите, 
че две години съм

дружества отхудожествени 
двете съседни страни.

да стана бригадир много

Най-много ми харесва,

по- Бригадири в подножието 

па Осогово
товрано.

че тук сме всички като един. 
На тръгване обещах на роди 
телите ми, че ще се завърна

Тези и подобни срещи да- 
в обмен на 

за сближение на
ват свой принос 
опит .но и

Во-

„абони народите м народностите, ка
кто
звитие на

и задълбочаване и ра- 
добросъседските отньорски град, намиращ се в 

подножието на ^Осоговските 
планини, бригадирите от Ба

бушница се запознаха със сто 
паниоването (Н1в фабриката за 
акумулатори, както (и 
турно-историческите 
ци и знамениетооти в 
щина.

Бригадирите от Бабушница

мождуСътрудничеството 
МТБ „Добринка Богданооич" 
от Бабушница и МТБ „Златов- 
оки миши" от 
почна на трасето ма Съюзна
та младежка трудова акция 
„Металургичен комбинат Сме 
дерево "81". На завъртане 
от акцията двете бригади се
побратимиха.

По покана на бригадирите 
от ЛробиЩ-ип, неотдавна Об

щинската 
ССМ организира посещение в 
Пробищип м бригадата „Зле 
товоки мини". По време на 
посещението юи в

котения межд удвете страни.
Да добавим, че КХД „Кб- 

Абрашевич" от Лесковац 
е едно от най-старите работ
нически дружества в СР Сър
бия* То тази година чествува 
75-н а от

Пробищип за ета

Младежи и девойки, с кул- 
паметни 
тази об му.формирането 

Днес в неговия състав акт*в- 
500 чле-

в „Младежка трипо активноСътрудничете
но участвуват около 

работници, 
студенти и ученици, организи 
рани в повече секции, 
то най-значителни са; танцо-

буиа". , работнички,поканиха на гости своите дру на: 
гари от братската бригада. Из 
резена е пълна готовност съ
трудничеството между 
две бригади да бъде трайно вата, певческата, рецитагорска 
и постоянно да се разширява.

живота и дейността 
акции, из

Изпращайте ии материали за 
иа младежките оргаиизаци, от трудовите 

живот, от село...

от кои
конференция на

тези
студентския

Поместените материали
та и драматичната*се хоиоруват. М. Я.Д* Г.този ми-
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ЕЛЕК РИФИКАЦИЯТА НА СЕЛО ГОРНА ЛИСИНАСТАРОТО И НОВОТО В

селяните бързат, специалистите
ЗАКЪСНЯВАТ

не пристигат, дциалистите 
времето минава. 

Закъснението на

Домакинствата от електрифицираната 
част па селото са купили известен брой с. ьл 
бове за подменяне на мрежата, запланувано

от Елсктро
разпределителното не са изготвили проект 
за електрификация па неелектрифицираните 

която трябва да приключи към

Електро

разпределителното в изпълня 
ваното на заД7,лжението огза 1984 година, а специалистите

практика,договора е стара 
която забавя хода на акциите.
Но в разрешаването на този 
проблем в Горна Лисина има 

, А новото

махали,
1982 година. нещо „ново" 

фактът, че домакинствата

е%
„страшно"

Зарков,
ого толкова 

Кирил 
на Съвета

ток неВъпреки че по домовото е 
соло ГорД. КолеваП. Гигов С. Лазаров олектрифиф- раната част на 

селото, три години преди за 
плануваното начало на акция 
та, най-сериозно се готвят за 
подменяне на мрежата 
ток с низко напрежение. Съб
рали са 80 на сто от сред 
ствата, необходими за купу 
в сне на стт,лбовете и други 
електроматериали. Селяните 
бързат — да изпреварят не 
укротимите цени. Сега внасят 
по 5000 динара, а след три 
години може би няма да бъ 
де достат?,чна двойно по-гол

заявявапо-голямпта част на 
на лисина отдавна светят оле 
«"прически крушки, блестят то 

пол

иапредседател
местната общност.

Що поу крепим стълбовете, 
предприемаме и други 

оспособим мре

левизионни*! окрони и соРАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ ЗА 

„ПРОКИСЛО ЛЯТО“
заелек щезуваг множество други

електрификация" морки, за да 
жата до

троуреди 
та все още е един от основ 
ни те проблеми в 
Именно, >07,в 'втората фаза на

момента ма подменя 
Й. Местната общностваното

обаче настоява до се ускори
това село.

електрификацията на домове
те отв7>д реката. За целта ор 

С7,6р: мие,

отдавна започнатата акция по 
електрификация ток 
шо да получат махалите 
дясната страна на 
река, но тази фаза още не 
е 'вито започнала, а мрежата

Мисля, че „Прокислото„Събитието на годината в 
Димитровград" кахто мнози- лято" никога по^цобре не о 
на наричат „Прокиело лято" било подготвено, неправо съм 
вече една седмица е мето- възхитен. Особено много ме 
рия, за която все още се го възхити обстановката на сама 

из димитровградската та сцена — „Паалиончето" и 
музикантите, котио седяха в*ь 
тре в него. Наистина всичко 
бе „супер" — и лрезентира-

трябва-
ганизирахмо едноот
но което приС7>ствуваха и от 

от общината и
Лисинска

говорни хора 
от Електроразпределителното 
в Лосковац. Тогава направихмев ори

чаршия- Приказват м „комен 
пират" и старите и младите, 
и самите самодейци. Но всич

яма сума. 
Известно

за ток с ниско напрежение в 
другата част на селото о го
това за подменяне.

В общинския план по елек 
трификация подменянето на 
мрежата в Горна Лисина, как 
то и електрификацията на 
„Коли ще" и „Разцепеница', 
се предвиждат за 1984 годи
на. Късно 
в тези махали, които вече гу 
бят търпен* е, чакайки да при 
стигне електрическият ток, 
късно — и за дотраялата мре

договор посочените домакин 
ства да получат ток през 
година.

Жителите от тези махала по 
стоянно са на крак. Вече са 
събрали предвидените суми 
и купили електрически стъл
бове. Готови са да дават до 
броволен труд все докато има 
нужда. Колищани, например, 
са изкарали стълбовете 
трасето на далекопровода. 
Обаче в „Разцепеница" не е 
прокаран нито далекопровод, 
нито пък е изготвен проект 
за електрическата мрежа. Спе

количество от
1982 стълбовете вече са докарани 

в центъра на селото. Наскоро 
гсрнолисинчани, кахто 
Зарков, ще съберат и остана 
лата част от

ки го оценяват различно. Ед 
ни казват, че тазгодишното 
„Прокисло лято" било по-ху 
баво от предишните, други 
пък, че било под очаквани#-

ния хумор и музикалната част, 
която разгали душата ми.

Тази година имаше много 
повече певци отколкото мина 
лата година, което е за вся
ка похвала и мисля, че с 
такава практика трябва да се 
продължи и за в бъдеше.

казва

заплануваните
средства и ще ги изразход 
ват за купуване на останалия 
брой стълбове и електрома 
тер>али, които трябва да обез 
печи местната общност. За 
това насроченият момент

пристигне" и преди

та, трети, че музикалната част 
била по-добра, а пък четвър 
тите обратното ...

и за жителите

поОще едьн път повтарям — 
„Прокиело браво на самодейците, отли-— Спектакалът 

лято", бе проведен на 21 ав 
густ и както предишните го
дини така и тази предизвика

мо
жз да
1934

чно подготвиха програмата» 
ПЕТЪР ГИГОВ, самодеец — 

певец:
— Огромният интерес, кой 

то съществува у хората, 
дава основание да кажа, че

жа. година.
— За нас, които ползуваме 

удобствата на електрическия К. Георгиевогромен интерес -всред дими- 
тровградчани, конто въпреки 

билети
ми

сравнително скъпите 
(50 динара) и този път изпъл най-хубавото е че „Прокиело 
ниха голямата зала в Центъра 
за култура в Димитровград.
На сцената пак бяха хумори-

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

то лято" изобщо се проведе 
и тази година. Повечето изя
вени самодейци от Димитров 
град отсъствуваха. Защо? Къ 
де са те? Мисля, че музика- Вълнува ме 

училищният 

звънец...

спите ,певците, имитаторите, 
само-инструментал истите — 

дейците, които чрез резки 
хумористични думи, алегория, 
критика и подобно говорят за 
пропуски и слабости 
града, за ежедневни явле
ния,. за онова, което им пре 
чи, за неизпълнени обеща
ния и безкрайното повтаряне 
на някои пропуски, всъщност 
за всичко, което е „кисело".

Тъкмо поради това, че мие

та се намираше във 
план" и мога да кажа, че 
никога по-лоша музика не е 
имало на „Прокислото лято". 
Това,. естествено, се 
на целокупната програма, от
носно атмосферата, на която

„вто,р

на

отрази

не липсваше оня наш — „шоп 
ски" хумор, който на момен
ти бе на очакваното равнище. 
Смятам, че „Прокислото

нията за тазгодишното „Про- То" е голямо събитие 
миело лято" са различни, а ре

Няма просветен работник в Босилеград 
ока община, който да не познава Славка 
Тодорова от с .Райчиловци. В родното о1 
село, тя учителствува 35 години, работей
ки като първоначален учител. Започнала 
да работи през 1944 година — след като 
овършила гимназия- Тогава нямало доста
тъчно просветни кадри и Славка станала 
учителка без опит и съответна педагоги
ческа подготовка. А резултатите, които 
показвала още в първите години — били 
солидни.

—Много бързо заобичах работата с 
децата. Това нещо сигурно се дължи и 
на богатия учителски опйт 'Н,а баща ми. 
С децата станах (неразделна. Това ми да
ваше подтик да работя повече, като им 
давах основи за продължаване на обра
зованието 01*1.

Тодорова е работила върху ограмотява 
нето на 'възрастни в Райчиловци. Водела 
е и курсове по домакинство. Дейно уча

ля- 
в на-

Славка

Тодорова
шия град и то създава чув- 

в своеобра-шихме да попитаме 
наши

няколко
съграждани, от различ

ни професии и възрасти, 
кво мислят за 
„Прокиело лято — 81":

ство за традиция
зната „шопска" душа. 

ДБСА КОЛЕВА, студент: 
— Първо да 

билетите —

една нейна колежка. Резултатите, които 
постигала били завидни и при оценка — 
получавали винаги най-висока бележка, 
което както казва Тодорова, се дължи на

ка-
тазгодишното тръпна от 

прекалено са скъ 
там играят само 

професионални

ИВАН ТРИЧКОВ, работник: 
— Както у\ всички мои >съ-

•пи, та нали 
дейци, а не 
лица!?

щателната подготозка за всеки час, пред 
мет и клас... Все още 
подготовката си за час. И сега

граждани, така й аз, с нетър
пение очаквах деня, когато на 
сцената пак ще видя „стари 
те самодейци", които . 
няколко години

пази тетрадките с 
ги прелисИграта на Алексич и 

дреевич е за всяка похвала, 
но „една лястовица не лра- 
ви пролет". Мисля, че Райко 

пред дубликата, *но уви! Въ- Рангеле» отново локам че е 
преки, че въ* вестник „Брат- един от .известните югославски 
ство прочетах, че тази .годи имитатори.

Що се

Ли
твам"— казва Тодорова.

Днес като пенсиснерка, известно 
прекарва в Белград при дъщеря

вече време 
си и

зет си, като бави внучето. Великолепните 
споменки от. работтта с децата, резулта
тите и с. Райчиловци — не забравя- Спо 
ред С. Тодорова хубостта на професията

не излизат

на ще. имаме възможност да 
видим ВСИЧКИ самодейци-ху- 
мористи, ние през цялото вре 
ме освен Момчило Андреевич 
и Слободан Алексич, 
наистина

касае до музикал
ната част мисля, че не напъл се чувствува като се видят резултатите.

— И сега 1-дват при мен мои учени
ци (вече лек-при, юристи, 
и пр.) и ми

но е успяла, защото по едно
п реп о д аз ате ли 

изказват благодарност, като 
заедно възвръщаме спомените за учебни
те дни...

време се граничеше със ску 
ката, но безспорно имаше и 
добри изяви. Във .вСеки 
чай доволна

ствувала в целокупния културен живот на 
селото. Тук, >в Райчиловци квартирували 
много ученици от то-оггдал е четите от Бо-. 
силепрад села, които били добри кадри 
за организиране на по-разнообразен кул
турно-забавен живот в селото. Изнасяла 
е лекции и пред колегите ои .за работа 
с първите четири класа едновременно. В 
училището винаги е имало над 40 уче
ника, а тя е (работила сама до преди 5—6 
години, когато в Райчиловци идва

които
ни засмяха до съл

зи, не видяхме на 
Къде са те? В този наш 
живеят още много други до 
бри самодейци. Мисля,

слу- ,сцената.
ст>м, че тради

цията продължава*, и че хумо- 
ристите

Ако бих сега наново избирала профе- 
СИЯ — казва Славка — отново бих се оп 
ределила за учителската. Училищният звъ 
.нец ме вълнува. Отивам при училището, 
разговарям с децата. Това е благородна 
професия и нейните резултати са изве
дените на път поколения-.

град

намират 'сили и да 
критикуват някои „болни" те
ми, обаче по-добре 
бъде ако е

че
програмата е подготвена „на 
бърза ръка". 'Наистина »*маше 
добри идеи, но те бяха лошо 
реализирани.

СЕПРЕЙ ЛАЗАРОВ, ученик:

щеше да 
програмата учас

твуваха повече самодейци от 
нащия град.

Б.КостадиновощеТ. Петров
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В ДЕРЕКУЛА ДНЕС И УТРЕ

Строи се
неуморно

♦

Още преди .няколко години
село Звонци .стана строителна 
площадка.

От една

Звонци, предвижда се 
терени

миха в 
ловните 
площ от 500 
ни и

ще заемат 
хектара, опраде- 

модерно обзаведени. На 
тези площи ще се 
плигани, муфлони и елени. Да 
споменем, не

година насам уче- 
учатниците от Дерекула се 

в една от иай-хубавите 
щни сгради в региона, пъту 
ват по хубаво асвалтово

отглеждатучили
На снимката: водачът 

Тончев с прупа пътнициза ловихте те
рени са необходими около 5 
милиона

шосе
до центъра на селото, а пък 

околни села 
се пристига вече и с най-раз 
лични пътно-транспортни сред

тва „възможностите" за 
наване на рейса.

динара, и че доку- 
вече отдавна са пре 

и Републи 
канския фонд за развитие на

в почти всички ментите 
дадени в банката

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТОсте а.
неразвитите краища.

Когато ~ говорим за трудолю 
бието

Какво се строи в момента?
В Звонска баня 

трябва да бъде завър 
висока „Б" ка ДО КОГА ЩЕ

ИЗДЪРЖИ?
тази на дерекулчани немо- 

же, а да не споменем и дру
есен
шен хотелът 
тегория, който ще разполага 
с над 100 легла.

гите села, които също така не 
бездействуват. Така например 
пресечени построиха нова учи 
лищна сграда, нашушковчаниВ селото току-що започна 

построяването на автоматич 
на ПТТ

път, ракитчани нова 
на зала, ясеновделчани път, 
а готвят се да строят и мост 
през Блатъшница...

И , така както казват хора 
в този край „щастието не 
идва само, а идва заедно с

модер
централа, която ще 

разполага със 150 телефонни 
номера, а нейното пускане в 
действие очакваме също та
ка тази есен. Не спират рабо 
тите и

Този въпрос съвместно си 
постаявт пътниците, които су 
трии тръгват от Караманица 
към Босилеград или на обед 
в обратно посока, и водачи
те «а „Автотранспорт", кога 
то пристигнат пред дървения 
мост на Тлъминска река, не
далеч от центъра на село 
Долно Тлъмино. И всеки път 
отговорът на този, всекиднев
но изострящ се въпрос е не 
известен, а пътниците и шо
фьорите се надяват „дано ми 
не и този път"!

като остарял и изпнил стар Голеш или Жеравино не е 
дъб под ударите на оилен вя лесно ни през лятото, а дума 
тър. Дотраялата .конструкция да не става за през зимата, 
на мост все пак „успява" да когато преспите нарастват до 
издържи и рейсът, за щастие, ■. пояс. 
пристига на „твърда почва".
Пътниците отново се качват

построяваневърху

В редицата въпроси
с безспорно най-важен е: за

що Пътната секция навреме 
не предприема мерки за да

и продължават пътя — 
многобройни въпроси за мо
ста, който безспорно ще 
създава още по-големи гри- 
жи.

им
осигури движението през мо 
ста? ?Наистина, край моста ве 
че се намират дървени греди 

Досега рейсът винаги е (които някога представляваха

минавал ,но вече утре никой конструкции на дървени мо-

не е сигурен как ще свърши стове в Долна Любата), пред

„двубоят" между рейсовите

Разбира се, за да стане ми 
наването при каквато и да е 
сигурност пътниците обезател 
но слизат от рейса, внимател 
но разглеждат разплатения 
мост, неговите изгнили под

порни стълбове и „дъск*" и 
големите продълговати дупки 
по пода, правят опити да ло

на значени за поправка на

копелета и зиналите дупки моста, но защо с тях, ако 
на моста, няма ли да се е възможно, не се лремах- 
счулм още някоя от дотрая-. 
лите дъски и какво ще ста 
не, когато • един ден мостът 
не издържи? Тогава едно е не се 
сигурно — за да хванат рей села, 
са, пътниците ще бъдат при

нудени да дохаждат пеш в 
рейсът. Под неговата тежест Долно Тлъмино. А да се при- 
мостът потреперва >и скърца стигне пеша от Караманица,

нат опасностите, 'застрашава
щи движението? И защо е 
разрешаването на проблема 

включат засегнатите 
сигурно

няма да откажат помощ в 
заздравяването и укрепване

то на моста, щом като още 
не съществуват възможности 
той де бъде подменен с бе

тонен.

правят нещо а след това ми 
нават пеша на другата стра

на. След тях бавно

чиито жители

тръгва

На това мдсто в Звонци се строи амбулатория

то трайно ще 
проблема с водата.

Освен това в пъпен разгар

разрешим и
СПОРТ

Въпросите са много, но из

глежда никой засега не 
грижи за отговорите на същи 
те. Може би един ден, ко

гато този „дървен старец" ре

са и работите върху изграж 
нова амбулатория, Раднички“ - „Асен Балкански“ 3:1 (2:0) се

дането на 
в която Ще 
ват около

могат да се леку 
4000 души от Дере 

Божко »осведоми никула
Таков, лредседатле 
та общност в 

Но не само в

тите на „А. Балкански" само 
от време «а време с контра- 

застраша/

на местна ши да си отпочине в реката 
донесе нежелателни 

някой вероятно

Звонци. 
село Звонци

село Трупале, 23 август 1981 г. Игрището на „Рад 
ничии", теренът твърд, неравен. Времето слънчево, 
приятно за игра. Зрители около 300. Съдия на сре
щата Любиша Йеленич (Алексинац).

„А. Балакански": К. Ставров, Р. Тодоров, С. По- 
3. Христов, С. Иваноо |С. Стой- 
Каменов, Д. Голубов |Тошов), Н.

и когато 
последици, 
ще запита „кой е виновен за 
това?" Досега обикновено се 
случваше и такива въпроси да 
останат без отговор.

атаки успяват да 
сигурната отбрана на домакиСтрои се в целия 

есен ще
се строи.
Дерекул. През тази 
започне построяването иа ов

в „Църии връх .

На 3:0 покачват дома

кините в 55 минута. Отново- 
чрез ъглов УДаР топката е 
изпратена пред вратата, къде 
то цантърхалфът скача най- • 
високо и .постига гол.

ките.

цефермата 
близко ДО село Берни Извор, 

сутглеждат над 
500 кози, а

шев, М. Тодорович, 
чев), Г. Цветков, Д. 
Костов, Н. Алексов.

къдегто ще се 
100 овце, около 

така и едър добитък. 
Звонци пребива 

Стефанович, 
селскостопан-

СР Сърбия, Д°
дирек 
стоко- 
група

Текст и снимка: К. Георгиевсъщо
Неотдавна в

Милован
то време домакините държа- 

о играта. Първият
В П7,рвата среща на между 

футболна лига
в аха В последната минута на 

срещата .твърде добрият съ

дия Йеленич правилно 
в а дуе па в полза на 
канскиСигурен 
е капитанът на димитровград

ския отбор Каменов.

ха превес
бе отбелязан в 18 мину- 

то след ъглов удар. Лявото 
глава изпрати топка

ДИМИТРОВГРАДрегионалната
Ниш — Пирот — Зайчар фут 
болист.ите иа „А. Балкански"

в Трупале и претър кр 
поражение от домашния та

председател на

ския съюз на
Витомир Костич, 
на института по 

Белград, 
от региона

цел разглеж- 
на който ще

гол

Филми през 

седмицата
показ 

„А. ' Бал
ктор крило с

в мрежата. На втория
дълго: в 31

гостуваха 
пяха
„Раднички". Срещата преми
на в спортменска борба, за минута след пряк 
което сеидетелствува, 
бе показано никакво картон- 

нямаше нито един ос-

тор
въдете о от
функционери
общинагте, а с 
даие на терена, 
въле построена 
относно кравефермата 
фермата, а също така 
щото ловбище. Когото става

ГОЛ
изпълнителсъщо «е се чакаи

свободен

около 20 мепра топче но „ГЪРЦКИЯТ СОБ-удар от 
ката докосва 
стената, мени посоката и

29 август —
СТВЕНИК НА КОРАВИ" «ме-

овцефермат а, 
и козе 
и бъде

някой играч в
Общо резултатът е реален.от- риканскиче, а

Следващата среща е срещу 
отбора на „Единство" от Бе- \ септомори — „МАГИЯТА НА 

на свой торен. СМЪРТТА", мъж

сяда в мрежата.тър старт.
Футболистите 

кански" играха добре само в. 
началото и кум края на сре- 

останало-

Бал-„А.наловбището специалис
че съдума за

нте са констатирали,
изв?,предни условия 

ловни площи

През 'второто полувреме до 
с напо

па паланка
3 септември 

Д. Ставров КО“, италиански
ма ш нит е продължават

докато футболис-
щвствуват 
за създаване на

край- Както ни осведо
денидта си,щата, докато през

е този
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Госпожа Смит се каши да 
мъжа си 'И нареждаизлиза с

на слугинята:
— Джулия, нахрани 

ге, приспи кучето, след като 
го изкъпеш и срешеш гриж- 

го с дезодо-

ЗЛОБОДНЕВКАКОТКИ-

Закон-за спокоен сън. пиво, поръси 
рант..

— А децата, госпожо?
__ То що заспят мрай теле-

оизора...

★ Дво съседки, милиардерки
майни (и пари незнайни)^ 

главата ми „взеха 
на жената.

Трудно се създават култур- 
Н е културните се кул с вили

^полудеха" —
хем моята, хем 
Всеки ден: 
виличка 'от сто

Н1И хора. 
гивирот сами.Нейе лн млого?... ★ „Съседке, вила правим, 

квадрата".
Ш

КОНЯНима човек назовава 
благородно животно само за- 

до бъдо направим?"кога ние що
е! — „кротя"

„М7,жо, 
Здраве да

Сенете оди Босилеград познавам кико врсднога
гледа работу. Но

щото то позволява 
издено? аз жената.

службеника кой умее и оче да си 
!;. откико разбра дока йс наумил да стайо директор 
й]1 поче да се сезирам.
1111

Мила:Направиха ги и съседката 
„С всичко вносно съм я уредила . 
У Мария П7,к хвалба ня^а:

„Нашата вила 
Но шушна се 
данък Да има

★
В затвора:
— Имате ли желание 

оромо на престои ви тук да 
67,дете посещавани от род
нини?

II Довило се на момчето оди някои директори що 
функцию гледайу низ големуту плату, што

по
туя важну

е по-голяма". 
за нов закон: 
за „ненужна" вила.

млого думаш за самоуправлението, а малко га раз- 
|| I внваю и све си буде кико они кашу, що млого обе- 

засучу рукаве да решаваш проблемите 
по ковсрснцийо,

|!!:! щаваю, а не
Ш[|г у организациюту, но сваГ»и дън вису 

: по опщмну, по комитет, уж траже решение, а траже 
йШ! си прейи путьща за по-голему вотелю. Че стайем ди- 
!|||| ректор, каже момчето, сал да им покажем кико се 

директоруйе та тамън заради мене и за днректорйе- 
те да уведу едногодишен мандат. Само съга се дзве 
рим куде да идем: у Горну Лшбату у училището, у 

;■ СИЗ-ат за образование ели у СИЗ-ат за работу! У 
СИЗ-овете 1)и викаш секретари, но това йе също.

Колко? — питат съседките с ии37,к той.

има?"„Та, кой та/ь7,в лукс си 
Млъкнаха те, мл7укна и 
Но аз

жената.

Няма роднини.
Тогава можем да разре 
да ви посещават прия"

за закона се страхувам: 
объркат нещата,дакно не сешим 

голи...
— Няма нужда. Всичюгте са

додея ми ст,седки и вили да сънувам.& Съветисуйем га да си остане добър службеник, 
а не после да га критикуйемо кико лошога дирек- 

Я] тора, ама Сене запел „само кажи куде“!

За у Горню Лшбату му требе голема а^итацид, 
а он това не сака. И да успейе, нема да процъвти. № 
Горе има млого учителье, а малко деца, че се чуди ( 
откуде да им найде работуту и плате и йедън дън | 
че си стисне капуту под мишйе.

УПр У СИЗ-ат за образоваме че си 
Н’ същите проблеми. И там не йе за ньега. Може лъсно Т 

да завърши у стручнуту службу, она йе „слаба" та 
?)у стално засилую.

Е, ако оче да покаже кико се руководи, нека || 
||иде у СИЗ-ат за работу. Там йе столицата млого || 
||| жешка — млозина траже работе, а нема за сви. Ама ||
;; ,• за тук требе да испуни млого условия. Да не яде | 

месо — та да не се попружуйе с руЬе кига га у нос ,| 
$•}' удари мирис на печено ягне или прасе. Да има слаби || 
■Ш рефлекси — та да не помръдуйе на столицуту кига 

му зашумол>и модар плик. Да йе алергичан на те- 
, левон — та да не прима ур?)енцийе на приятел>е и 
Ш роднине. Да не йе правник, а да йе учител. — та 
■[ да га препоручи координационното тело. Да му не 
Ц заблагни големата плата — та да се върне у сегаш- 
1; н»уту службу...

Дали не йе млого това за Сенете!

Кирил Георгиев
тук! ★

|;|(!-
Когато бил запитан 

обича да чете, един художник
дали

Ш1 отговорил:ш Много обичам да чета.
Ще ви кажа нещо обаче, кое 
го сигурно ще ви учуди. Ви 
наги започвам една книга от 
средата!

— Така ли? Защо?

,
1. Афоризми

има муку със

— Ами защото ми е мно
го интересно как ще завръ- 
ши, а още по-интересно ми е 
как е започнала!

★ НЕ ЗА любовта, а за самолюбие тря&ва да се каз
ва, че е сляпо.

Волтер
★

★ НИКОГА не отлагай за утре онова, което можеш 
да отложиш за други ден.

Млад художник изпратил ед 
на Роден. 

объ‘рнал
на от картините си 
Той няколко пъти 
картината от различни страни, 
за да разбере какво е нари 
сувано на нея. Накрая Я ВЪР 
нал на художмика и му из
пратил бележка: „Моля, под 
писвайте се най-напред

М. Твен

★ Мъжете по-добре лъжат когато пишат, жените — 
когато говорят.

Б. Шоу
на

★ Мълчаливците не винаги са мислещи. Колко затво
рени кутии са празни.

картините ои, за да знам от 
коя страна да ги гледам-"1 М. Броман1ч ★

★ На света има четири категории хора: влюбени, ам
бициозни, зрители и глупци. Най-щастливи са глупците.

И. Тек

Било доказано, че жените 
живеели повече от мъжете. 
Ти вярваш ли на таз работа?

— Разбира се. Особено вдо 
виците...СПОРЕД ЦЕЛТА — 

И СРЕДСТВАТА 
За да стане ангел 
в нашите очи, 
той и с дявола 
съюз сключи.

★ Не вс&ка похвала е признание.

★
★ И при дълголетници се срещат млади специалисти.

Н. Ас
Управителят на санаториума 

за душевноболни прави 
тролеи преглед на един от 
пациентите.
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