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Я О се на 14 септември т.г. стта, политическите грешки, от
ношението към Албания и по 
добн-и. Ако в тази област не 
се тръгне по-бързо и ло-бър 
зо не се стегне до една яс 
на развойна политика, и ако 
бързо не се мине към ней 
на реализация, всички резул 
тати могат да бъдат само вре 
менни. На масите на Косово 
трябва да бъде ясна' прециз 
на перспективата около която 
могат да се обединят > с коя 
то могат да разгромят фанати 
зираните 
елементи.

Влаганията в стопанството на 
Косово и през следващите го 
дини ще бъдат големи, с това 
че повече ще се върви към 
сдружаване на труд, средства 
и кадри на югославско равни 
ще.
този смисъл отделни мнения, 
които се чуха на заседанието 
на ЦК на СЮК, а които посо 
чи Душан Глигориевич, че изо 
ставането на Косов-о е резул 
тат на недостатъчните досегаш 
ни влагания-

стао на
Откривайки на 11 септем

ври Загребския панаир, пред 
седателят на Съюзния 
пълнит-елен съвет Веселин 
Джуранович, между другото 
изтъкна:

— Подобрен рето на платеж 
ния баланс на страната и обу 
здава-нето на инфлацията са 
две най-важни задачи, взаим 
но свързани и взаимозавись 
ми. Затуй за стабилизацията 
на платежни^ баланс чрез 
девизният прилив, посредст
вом по-динамичен износ на 
стоки и чрез по-големи дохо 
ди от нестокова оонова, а за 
повишение на износа в нас
тоящите условия 
условие е по-чувствително да 
се намали ръста на домашни 
те цени ,за да се обезпечи 
по-голяма конкурентност 
нашите стоки в износа.

При условията на висока 
инфлация, шансовете за по
вишение на износа са край
но ограничени. Затуй стих- 
ването на домашните цени, 
придружено от редица доу- 
ги мероприятия в икономи
ческата политика с цел да се 
насърчи износа, създават ме 
ални условия за повишението 
му. Разбира се същевременно 
трябва да се действува кь^ 
постоянно подобрение качес 
тб ото на производството при 
укрепване на дълпоорочна нз

Бихме били в гол сока към износ чрез органи
зирано излизане на чужде
странния пазар, повишение 
на качеството на производство 
то, дизайна и подобни — из
тъкна председателят на Съ' 
юзния изпълнителен съвет Ве 
селин Джуранович.

Минич
ИЗ-

Дилема вече нз съществу-
аа- в обществено-иконо.-личес
кото развитие на Косово тряб 
ва да се направи решителен 
прелом, но

ловложенидта което е започна 
то, трябва бързо да се построи 
като при това нереалните ам 
6иц>и се съсичат там където 
трябва. Чрез преструктуиране 
на стопанството, разбира се, 
би трябвало да се преустано 
ви и извънстопанстаотз като 
се спре експанзията на виеше 
то образование. Настоящето 
положение в областта на зае 
мането изисква спешни мерки 
за преквалификация на рабог 
ната сила, включвайки и за-

РЕЗУЛТАТИТЕ
— Резултатите, които пос

тигнахме през първите осем 
месеца на годината с цел да 
подобрим платежния баланс 
— продължи Джуранович — 
въпреки някои положителни 
процеси, не са задоволяващ ! 
и ще бъде необходимо до 
края на годината да се пред 
приемат по-нататъшни мер
ки за осъществяване на про
екциите на платежния бапанс 
на страната. Постигнахме, на
пример, относително висок 
ръст на промишленото про
изводство през изтеклЕ.те ме 
сеци в годината, но той пре 
дизвика и висок ръст на вно
са на възпроизводствени ма
териали
вайки при това и планирания 
ръст на износа. Тъкмо поради 
туй ръстът на общия износ 
не беше придружен и от съ
ответно регионално разпреде
ление, но в това отношение 
се стигна до нарушаване на 
приетата проекция.

(На 2 стр.)

в настоящия мо 
мент да се даде отговор 
два възлови въпроса: 
мо какво, но и с какъв темп да

на
не са_

се развнва; онова което е нео 
бходимо, и естествено, възмо 

-4
не е лесна задача 

— с оглед -на наследените от 
ношения и досегашния 
на подпомагане на косовското 
стопанство
съмнение. СъЩо така, 
съмнение, че 
бва да се намерят бързо, за-

жно.
"Не това първотонационалистически

начин

дължително изучазане и на е- 
другитзизобщо няма надин от езиците на 

народи зарад по-лесно заема 
«е на -работа. Както се смята 
по такъв начин до 1985 година 
ще може да бъдат заети 58 000 
работници на Косово и още 
10 000 души в другите репуб

няма.
решения трдб

щото при това положение — 
както се изнесе на заседание 
то на Председателството 
ЦК на СКС — има силата на 
политически фактор.

За да може Косово в пред 
стоящ>те пет години да осъ 
ществи 60 на сто ло-ускорен 
стопански растеж от средния 
в страната, в стопанството на 
покрайнината трябва да бъдат 
вложени 115 милиарда дина-

Неоправдателни са в

на
и суровини, не да-яики.

Важен елемент на такава
политика е насочаването -ма по 
пулационната политика, която 
трябва да доведем в съгласте 
с материалния ръ^т на стопан 
ството. Време е от този въ 

засе-
— Косово разполага с огро 

енергийни обекти, но -отпрос — както се чу на^ 
данието

мни
произведента енергия се пол 

35 на сто
да се премахне

казанационалисти че.
ана

зва самора. На нестопански инвестиции 
биха се паднали 21 милиард 
като тяхната структура и обем 
още веднаж би трябвало да 
се преизлитат. Въпрос е на
пример, както и ■ уводното 

ИВАН

статистично
ското табу. Критическият

досегашната практика, 
обсъдиха членовете на 

показа, че

Глигориевич. Въпрос е значи', 
дали тук трябва и занапред 
да спираме, въпР©ки огромни 

ергийни потреби на стрз

В ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В НИШ ОТКРИТИ ТРИ 
НОВИ ФАБРИКИлиз на

която
Председателството

и развойнала 
Косово в много отно

Капиталовложение от 

значение за цялата страна
те ен
ката. Отварянето на едно ра 
богно място на Косово, освен 

влагания

поликонцептът 
тика наизтъкнаси изложение 

СТАМБОЛИЧ, дали при наето 
яЩите условия трябва да се

на телеви

изисква
,от 500 000 до 5 милиона дина

са били погрешни. това, сегашения
__ И ло-рано ръководни хо

че тази политика 
големи пробле

ра и сигурно няма да постиг 
нем

ра виждаха, 
ще доведе до 
ми, но тя
коза Милош Минич. Тон е 
статирано 
дина, на

строи нова сграда 
зията и подобни.

— Трудно е да се приеме, 
че участието на основните сек 
тори и покрай утвърДените го 
леми диспропорции 
шиото развитие, дори 
вишава — каза 
Проблем е също така, не лре 
ведеиите 
с превишенията възлизат 50 
на сто, което за сдружаването 
на средства практично не ос 
ставя простор, 
на капиталовложенията/ 
то -и на изворите на тяхното 
финансиране, трябва да 
и поради това, защото акуму 
летнвната способност на косов 
ското стопанство, така да се

и е не

много, ако и занапред се 
към такава сто-

Председателството на Социа
листическия съюз на труде
щия се народ на Сърбия, Юго 
олавската народна армия,, Пре 
дседателствот-о на Камарата 
на Сърбия, региона и общи
на Ниш, делови партьорз-1 и 
многобройни гости от страна 
та и чужбина -на 11. т. м. в 
Електронната промишленост в 
Ниш тържествено са открити 
три н-ов-и фабрики: фабрика 
за електромеханични и меха 
за рентген—апарати^ фа

брика за медицински уре
ди и фабрика за елек- 
тро—механични и механи
чни елементи „Чегар". На 
тържеството бе положен и ос 
н-овен камък на анекс-лакиро- 
въчния цех -и галванизация на 
фабриката за механични 
менти ,,Чегар". 
НЯКОЛКОКРАТНО ЗНАЧЕНИЕ 

— Това значително произ-
капиталовложение,

Драгомир Милкович, 
1 на Деловия от-

(На 4 етр.)

В присъствието на председа 
теля на Скупщината на 
СФРЮ Драгосллв Маркович, 
представители на Председа 
толството на СР Сърбия, Скуп

ориентираме 
ланска

не се менеше. —
структура, търсеща та 

Ако искаме да
кон 

1971 го 
на Скуп

кива влагания-още през
заседание
СР Сър^^Я,

лробломл но 
но е вео едно кои ра

нозаразрешим
в досега етосттл,и МНО

Сърбия,щината на щт и ната иботни моста що откривамесе по
Ст-вамболич.

Все лак, и-ло-късн°го пъ™

.капиталовложения

Структурата
как

меним

каже, е занемаря8*1**® 
способна да върне дълговете.

Основни насоки на развитие 
нз Косово би трябвало Да бъ 
А*т преработвателната промит 
леност, селското стопанство и 
Дребното стопанство при наЙ- 

останало-

Сърбия 1

еле-

водствено
изтъкна
председател

тясна свързаност с 
т<> стопанство на 
Югославия. Всичко от капите



I ПО СВЕТА

Хейг посети 

Югославия
Стихването на цените 

най-важна задача
По локана «а съюзния с®к' 

външните работи Й-о 
Върховен «а 12 и 13 сеп 

теме ри на официално пюсещо 
',нив а нашата страна пребива
ва държавният секретар на 
САЩ Александър Хейг. Два
мата секретари изразиха удо
волствие от развитието на от 
ношенията и разширяването 
на сътрудничеството между 
двете страни, обосновани и 
утвърдени на бройни срещи 
на най-високо равнище( как- 
то и на съвместните изявле
ния през 1971, 1975, 1978, и 
1980 години. Принципите на 
независимостта, суверените, 
та, равноправието и ненамеса 
та, които тогава са утвърде
ни и показали се във всеки
дневната практика на взаимни 
те отношения, отново са раа 
фирмирани, като трайна осно 
ва за дългосрочно сътрудни
чество между двете страни.

Разговорите са обхванали и 
текущи въпроси от интерес 
за по-нататъшното развитие 
на междудържавното сътруд
ничество.

Най-г.олямо значение я 
отношение сега и в не(От 1 стр.)

Сойността на
ретар на 
сип I износа до 

наето
това
посредствения период, в осо 
бои-о в предстоящата година, 

без колебание, 
ефикасно и програмирано да 

политиката

края на месец август
година е по-голяма 07 

1980
ЯЩагта
тази в същия период >на

номинално приблизи-
е решително,

година,
толню с 16, а реално с къ-м 3 ипродължим с 

мероприятията с 
ки видове 
съгласуваме с реалните

които всич- 
на потребление ще

сно е по-малкапроцента, 
приблизително 6 процента от 
запланираната, 
ония износ оказа

ма-Върху намал-
свъзможности,елитни о 

всичко намалението на
термални
което щв 'се намали 
върхУ растежа но цените, 
то особено внимание посае-

натискапреди
износа на параходи, дърво и ка-

цвогни 
Из-

строитолен материал, 
метали и юнашко месо, 
носът на тези произведения 
беше почти два пъти по-ма
лък, отколкото пре* същя п® 
риод на миналата година. Ос
таналият износ по стойност е 
с 30 на сто номинално ло-гол-

тим на ефикасността и доход- 
в капиталовложенията,ността

с което ще се премахне важ 
но огнище, което досега под 
хранваше и все още подхраи 
ва инфлацията, и така в съз 
дадените условия ще се уае-

ям като по такъв начин запа 
зи високия размер на рзалеч 
ръст от 15 на сто, което е 
с 8 на сто е повече от плаки 
рания-

личават усилията за укрепва
нето на всички качествени фа
ктори в стопанисването, а осо 
бе но на повишението на про 
изводителността на труда.

СПЕСТЯВАНЕТО
ОТГОВОРНОСТ

— И тазгодишните процеси 
в тази област — добави пред 
седете лят на Съюзния изпъл
нителен съвет 
ват по-рано изнесените оцен 
ки, че политиката на иконо
мическа стабилизация не е 
краткорочна задача и че не 
може да се осъществява без 
лишения- Оттам и необхо
димостта и по този случай 
да изтъкнем, че последовател 
ното и ефикасно осъществя 
ване на основните насоки от 
обществения план във връзка 
с премахването на материал
ните диспропорции в разви
тието представлява наистина 
главно направление за прео
доляване на причините, кои
то ог по-дълго време под
хранват нестабилността в на
шето .‘иономичйг.ко разз тие, 
а чсято идва в резуп*ч1~ на 
постоянно значително висок 
дефицит на платежния ба
ланс.

Сочейки усложненото иконо 
мическо положение е света, не 
известността въз връзка с 
енергийната криза, която оказ 
в а влияние върху производ
ството и цените на нефта, 
Джуранович между другото

Другарите Хейг и Върховец

ИЗ РЕЧТА НА СТАНЕ ДОЛАНЦ НА ТЪРЖЕСТВОТО ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА ВЪСТАНИЕ 
ТО И ГОДИШНИНАТА НА КОБАРИДСКАТА РЕПУБЛИКА

потвържда-

Съвместните интереси най - ваши
Тържествата, подобни на това в Кобарид не ор- 

анизираме заради някакво романтично 
за миналите времена, но представляват преди 
ко знак на пиетет и признателност на онези, които 
дадоха животите си за онова, което днес имаме, и 
знак на признателност на онези, които с героичната 
си борба създадоха възможности за успешно разви 
тие на Югославия на вътрешен и външен план — из
тъкна Стане Доланц.

трудностите, в които западна 
хме, и задачи и акции, про
изтекли 'от такава оценка на 
икономическото положение.

напомняне 
всич-

Всичките мие сме за иконо 
ми че ек а стабилизация, 
говорим за нея- Но когато се 
разисква 
ции, често пъти преобладават 
интереси ма една или друга 
република или покрайнина «и 
недостатъчно 
на това равнище, съвместните 
интереси. За това най-добре 
свидетелствуват
разисквания

когато

върху конкретни ак
В - настоящия момент, и по

край всички успехи, които по 
стигнахме в икономическото 
развитие, в повишаването на 
жизненото равнище на наши 
те хора м в развитието на ма 
термалните сили, ние се сре
щаме с натрупани трудности 
и проблеми. Те произлизат 
преди всичко от нашите голе
ми апетити за още по-уско- 
рено развитие и по-виоок стан 
дарт. Всички ние обаче тряб 
ва да разберем, че нашето 
развито-е и живот не могат 
-да вървят пю-бързо и да бъ
дат по-добри от онова, което 
създаваме със собствените си 
'Ръце.

Гладът за нови инвестиции 
във всички наши републики и 
•покрайнини, общини и 
ни общности ни доведоха в 
положение, в моето повече от 
тези инвестиции не са „покри 
ти 1 със създадени стойности, 
много от тях са недостатъч
но икономически осмислени и 
затова вмест-о нови стойнос
ти, те ‘ни създават загуби. Лрк 
бавим ли към това и глада 
за нереално повишаване на 
жизненото равнище, лривати 
зацията, групово-собствениче
ските отношения, зачитането 
единствено .на местни, парци
ални, па и общински, ттокрай- 
нински ’или интереси на ре- Делчево

публиките — а не на страна 
та и обществото като цяло, 
.тогава, не е чудно, че се на
мерихме в положение, в кое
то проблемите на икономичес 
ката стабилизация станаха лър 
востеленна икономическа и 
политическа задача.

се съблюдават,

последните 
във връзка 

вноса на нефта, както и мно
го други примери. Обаче Съ-

с

ЗАДАЧИТЕОткровено мога да кажа, 
продължи Доланц, че имаме 
повече разисквания отколкото 
конкретни и ясни заключения, 
извлечени от една

Спирайки се върху непос
редствените задачи по стаби
лизация 8 настоящата и 
следващата година, Веселин 
Джуранович, между 
подчерта:

юзът «а комунистите е 
ясно, че трябва да намерим 
общ език и че няма повече 
време за отсрочване на ре
шенията.

на

ареална
оценка на икономическа об-

Веселин Джуранович
друготостановка и на причините за

— Нас като значителни 
сители на нефт, газ и въгли-

СР МАКЕДОНИЯ ща за коксиране, такова 
ложение

по
ни създава^, пробле- 

стаковището на виео-Отсрочена гранична среща ми от
ките разноски по тази осно-мест ва и новото задължаване. То 
в а нещо особено 
ва на всички

ни задължа 
равнища, като 

общес- 
общнос- 

ти, републиките, покрайнини
те и федерацията, да изгот
вим

СЪОБЩЕНИЕ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА

КОМИСИЯТА ПРИ РЕПУБЛИКАНСКАТА

кедония за международноСсътрудничествоИКА МА
разумение между компетентни 
те органи на двете 
във връзка с характера 
целг-те на граничните срещи.

страни се тръгне от ООСТ,
И ВРЪЗ И твено-л1ол> ггнческитеКИ

В граничното Гр. Симитли 
сътрудничество между СФР

рамките на в НР България- 
не е про

■— Ние и занапред — се 
казва в съобщението на ко-

и последователно да
Граничната среща провеждаме

мисията към Републиканската спестяване и 
конференция на Социалисти- но прилагаме със. закона ут

върдените

програми по 
като навремен-Юпослав>я и НР България, ко 

ето е регулирано с отделно 
споразумение, е било 
видано на 13

ведена поради наблягането на 
комисията от град Симитли 
при провеждането на среща- ческия съюз в СР Македония 
та да бъдат включени

пред- ограничения на 
изразходване на електрическа 
енергия, съгласно наличните 
условия- Всички

септември
се проведе праничен събор 
на населението от община 

от СР Македония и

да за международно юътрудни-поли-
чество и връзкитически становища, съдържа

ние
оставаме 

заинтересовани за развитието 
на всички видове на сътруд
ничество. . \ :

наши граж- 
този 

дават своя 
принос — каза Джуранович.

и прояви, които са 
противовес с постигнатото

дани и трудещи се в 
смисъл трябва да

в
спо

СТРАНИЦА2
БРАТСТВО * <8 СЕПТЕМВРИ 1981



стабилизацията в нишки РЕГИОН

Да се конкретизира 

акцията
20 години ОТ

БЕЛГРАДСКАТА” КОНФЕРЕНЦИЯ' НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ ■

Необвързвакето - сила, винаги 

тласкаща напиел (5) неговата жизненост.
В Алжир, като документи 

бдха приети: Политическа де 
кларацид, Икономическа дек-; 
ларация, Акцио-нна програ
ма за икономическо сьтруд 
ничество, Декларация за бор 
ба за национално освобож
дение' и 17 резолюции за ак- 
туални проблеми <в света. 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА . 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА 

Срещата остави особен бе
лег и върху организацион
ния план на движението. В 
Лусака след като бе утвърден 
тригодишен интервал за про
веждане на срещи на най вн 
ооко равнище на необвърза
ните страни и установена длъ 
жността на координатор за 
шериод между срещите, в Ал 
жир бе приет -принципа на 
консенсус и формирано ко
ординационно бюро. Форми
раното бюро 'от 16 членове 
•имаше за задача да съгласу
ва общата- активност на необ 
вързаните страни, преди всин 
ко на равнище на шефовете 
ма делегации в ОН, -да подго
твя министерски срещи 

щ срещи на най-високо • равни- 
ще и да взима решения в 

I моменти когато е необходи- 
I ма неотложна ахция^

& ' Още в • Алжир Тито подчер
щ та, че ’ Бюрото не смее да 
щ има някаква твърда форма 
® на работа, Ко че трябва да 
М бъде открито за всичкй член- 
К ки и да бъде в ролята на 
в тяхното пълно равноправие и 
й доброволно участие — което 
Н се показа като необходимо и

В неотдавнашните-

П ред сед ател сте от о 
МОК на СКС в Ниш,

разисква низации са

отиа :::ргно и нет°^д°ьате„„.0 
отнася- "т* под „покровителство" 

щи се до осъществяването на Ръководните
фесмоналните 
организации

тт',,”№Т<’1 неорганизира

ГиГът :ерба—

Действували не-вния на

поап«?°бВЪРЗаНИТе стрлни не търсят някой да им признае 
_ Т° На РавнопР'лвно Участие в решаването на проб 

ите в света. Това право те завою 
и чевърсто са 

ст*о, акция и 
в Алжир

органи и про 
служби. В ваха, това право имат 

решени да го ползуват чрез своето един 
организираност"— подчерта Тито на срещата

икономическата стабилизация 
бяха желанието, а още по- 
вече необходимостта, борбата 
за стабилизация отце повече 
да се „спусне" в базата, да 
бъде водена с , конкретни ак
ции. С други думи достатъчни 
са заключенията, -

тези
преобладава без-

опортюнизмът. СледВ
се иав п срещата в Лусака,

иза в процесът на разведряването 
краткосрочни света започна 
се забравя, 

стабили- 
класов и иде 

въпрос и 
задача на всич-

среди
лрактицизъм и 
подобрения, а 
ч® икономическата 
зация е дълбоко 
Йно-лолитиче ек и 
Дългосрочна 
ки субекти 
то. НЯкои 
на, като че

ция за международно ико-
в номичеоко сътрудничество на 

да дава първи необвързаните страни, а цо- 
те резултати. Въпреки и всич ято ще бъде приета и на Чат
ки трудности, етапът на де- въртата среща в Алжир.

започна да вдъхновява АЛЖИРСКАТА СРЕЩА — СРЕ 
®ЯРа, че светът вече е тръг-, ЩА НА АКЦИЯ 
нал по пътя на намаляването

насоките и 
предупрежденията. От всеки- 
го, а преди всичко 
вете на СК,

от член.о- танта
се търси да учас 

разрешаването натвуват в 
конкретните проблеми с

Срещата на. най-високо рав 
н,ище в Алжир се проведе от 
5 до 10 септември 1973 годи- 

се на. На същата вече участву
ваха 75 страни в качество на

в самоуправление на блоковата 
сили се отнасят та

пи стабилизация вързаните 
та е задача на Съюза 
мунистите(„за1цот!о той е най 
-отговорен"), а известен брой 
ръководни хора от 
зацните »а

конфронтация- 
Това обаче не значи, че необ

кон
кретна активност. и де»1а. При 
това, необходимо 
търси отговорност от 
го, който бездействува 
пък дава отпор на стабили-

страни не са
срещали с различни изпита
ния и че не са съществувалV' 
конфликти в отделни части на 

органи- света. Въпреки различните тру 
ТРУД дно-сти необвързаните страни

е да се
на ковсеки.

или пълноправни ^ленове, докато 
9 страни, 16 освободителни 
движения и 4 международни 
организации присъствуваха ка-

зационките мерки.
сдружения 

очакват проблемитеМотиви за 
меж на

да им ре 
органите на обществе- 

н о-гвол ити чес кит е 
в общините.

един такъв стре 
членовете на Предсе

шават

организациидателството и останалите уча
ствуващи на заседанието 
многобройни. Най-напред, то 
ва са задоволяващите 
тати в стопанисването

и
са

Преодоляването на тези 
други слабости във всяка 
конкретна среда е основната 
предпоставка за осъществява 
не на икономическата стаби 
лизация- Най-крупни задачи
Съюзът на комунистите и ос
таналите социалистически си 
ли имат в борбата за укреп
ване качествените фактори на 
стопанисването обезпечаване 
контук-нитет на производството 
,и за повишаване на износа. 
Не по-малко важни са и за
дачите за изпълнение плана 
на есенната сеитба.

резул 
през

първите шест месеца на го
дината, наблюдавани през 
призмата на увеличения обем 
на промишленото производ
ство, повишената производ^ 
телност на труда и положи
телните процеси в областта 
на. външнотърговския оборот. 
И икономическите показатели

твърде оправдателно и кое
то това и сега се 
Тито знаеше какво трябва да 
се предприеме и Бюрото не 
се превърна в затворено тЯ’ 
ло извън или изнад движение 
то, а стана демократична три 
буна за подготовки на общи 
решения-

Консенсусът съЩо така бе 
една новина не само за не
обвързаните страни, но и за 

отношения,

за осъществения доход оку- 
ражват: общият доход е
увеличен с 49,2 на сто, дохо
дът с 40,2 и средствата за 
лични доходи с 40 на сто. 
Всички тези резултати, бе из
тъкнато на заседанието, са по 
стигнали с постоянна и конк
ретна акция на Съюза на ко
мунистите и останалите об
ществени сили по основните 
въпроси на стабилизацията. 
Там, където са положени го
леми усилия за използуване 
на материалните ресурси и 
активиране на субективни въз 
мож кости, са постигнати доб 
ри резултати, а в акцията са би

показва.

Но тези цели не могат да 
се постигнат с циркуляция на 
заключения и писани матери 
али между изпълнителните ор 

органи 
на обществено-ло 

организации

От конференцията на необвързаните в Алжир 1973

то наблюдатели. Три страни 
присъствуваха кат.о гости.

Алжирската среща таканаре 
чената „среща на акция" на

все повече се афирмираха и 
налагаха, не само като поли
тическа и морална сила, но 

по-равноп равен 
съби- 

укрепваха 
Особено значе-

гани на общностите, 
те и телата като все

и прави голяма крачка напред 
в движението: от .общите де 
кларации, които наистина има 
ха голдмо политическо значе 

мина се към договори,

литическнте в световнитепартньор 
тия и все повече

ръководните органи на орга- 
низациите на сдружения труд. 
Задача на комунистите е да 
включат 
и граждани, 
базата.

международните 
въобще.

В Алжир особено внимание 
бе посветено на това, как не 
обвързаните страни да опре
делят мястото си в процеса 
«а детамта. Те посветиха вни

позициите си.
в това имаше Министерска ние,

които бяха основа за конкрет 
ни акции. Срещата бе потвър

всички трудещи се 
да мобилизират

ние
та среща в Джорджтаун про
ведена 1972 година, на която 
бе приета жиПрограма на ак- ждение на континуитета и 

знеността на кеобвързването.
К. Георгиев

мание и върху . укрепването 
на сигурността си от всички 

опасности. При то-

Практиката напълно отхвърли, 
изтъкна Тито на срещата, вси 

че поли

пи широки и конкретни.
обаче не е ЛЕСКОВАЦ

В някои среди 
така. И на общ план се чуе 
ствува несъгласие между 
рочината и интензитета 
цията и осъществените

Зат-ова ияк°и

външни . 
ва те изразиха, решителност 
за пълна солидарност и по
мощ в случай нд посегател
ство върху независимостта и ■ 
териториалната цялост на вед 
ка страна в движението и из 
вън непо. И тази среща . се 
застъпи за общо и цялостно

предубеждения,
и ролята на необвърз 
ще ,имат кратък век. 

Срещата в Алжир бе мо- 
необвързаните страни

Важен фактор на
самозащита

чии 
ти кат а 
ването

ши
на ак

ре- общественатапроб- мент
да покажат единството и си
лата сй, макар че са се .чув

зултат).'.
все повечелеми и трудности останалитетези -органи към 

■облици на общественото са- 
делегатските

Касае се за ви- 
нама-

тази седмица 
на Между-

се изострят, 
сокия ръст на цените, 
леното жизнено равнище на

и гражданите, 
обезпечаваие-

В началото на ствували и опити ют страна 
ма малък брой страни да из.Председателството 

общинската конференция «« 
Съюза ма .комунистите в Юж 
„оморевски .регион р.зиск*. 
за актуалните "^о-поли-

задачи на ОК -в на

към разоръжаване и за по-ускоре 
;но всестранно развитие на

мозащита, 
скупщ-ини н? 
литическите и

менят някои съществени не
ща в движението и междуна- развиващите се страни, 
родната му роля- Касае с? 
за намаляване броя на необ-

общественото 
останалите са- 
общноеги, об

орга

тРУДещите се 
трудностите в 
то коитииуитет 
ството, големите 
влошаването -на

се Чрез представителите 
Алжир 'над две милиарди ду 
ши в света изказаха решйтел- 
-ност да направят воичко вт>з-‘ 
(можно, та светът да

си в
на производ- 

загу би н
ликвидността. 

брой промишлени
каза Жи-

моуяравнтелни
ществено-п,олитичосю-те

особено към само
уж за отвързаните страни, 

брана .на неговата „чистота", 
както и

ти и е ски

сТ|ОЯниЯта Р>° се 
богдтл на бра&дсъАнмт®

ло-ивтйггьк да укрепват 
ведомства
на самоу

обществено

подобри ра- 
оргв низации, а 

управително 
органите на

В со ци али <;ти ч ес кит е
страни от Източна Европа да по-справедлив, по-мирен, по- 
се провъзпласят и приемат ка богат, по-демократичен • и
то „прир|0дни съюзници . И обърнат към бъдещето. 1ла- 

разобли-

сдружения труд,
самоуправлението

и ,об1Цвот»®ниЯ «°Н'ГР“>Л “ Т**'
Предсвдатдллтвдгп на МОК

_ СКС В Леск-овоц утвърДи 
Гзадачктама Съюз. йа ко- 
^„'ИСТКГВ В региона в подго- 
товката И провеждането на 

Обсъден е

станеГОЛЯМ

организации, както 
воте Маркович, изпълнителен 
секретар, грижата за контину 
ктет на производството е цен органи
-ралеи въррос на стабилиза- витвлНите права и 
ЧИята. Обстановката е най-

Н4>< И
са.мо,улравителните

в защитете двете тенденции со 
чен-и и отхвърлени. Тито 
орещата не считаше за слу
чайно да отдаде особено

сът на необвързаните страни . 
в Алжир бе един и силен, ана

срещата, както след това- из
тъкна Тито, в пълна степен по 

признание на съратниците от твърди силата и жизнеността 
„първия, еталон" — Неру, На на принцияиге на политиката 
сър, Нкрума и Сумарно. В същ за «©обвързаност и оправда- 
«ост .с това той на право мя ността на целите, за които се 
сто и в прав момент подчер бори.

имуЩ«сТВО*то
чиспо -орсложна в извостно 

ганизации на сдружеи>я труд 
9 Електронната, металургична
Тл и дървообработвателнагга

промишлености и в производ

подготвени 
се 'подчерта-
\ предпостао- 

вителната тран

лравос7>Днитв 
на съдов0' 

на -въ»м0>к'
.отвореност на

В материалите, 
за заседанието 
пя, че основи ат а 
ка 30 с.моупро 
сформация на 
органи, 
те, 0 л
Н0 по.гол^мо

и отче
► -зборите.
тът за

на Полишичеработатя 
школа при 1 

-•] е -нов
,и избрани кови кур-

.МОК на СКС, 
Съв®тюкота

ството иа въглнща.

Ияко-и от причините за то' 
са обективни, но

поне,*© са субективните.
•»стио число тууртични оргл-

(СЛЕДВА)
Подготвил: Васко Божиле*

наименован та основните принципи 
движението като условие за

на
в особено 

астигането
шнолата
систи*много

Из-
СТРАНИЦА 3
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от значениеКапиталовложение
за цялата странаТИТО КАЗА...

на рентген-съоръжения и е
. ЗнаЦелокупните производствени

41 хиляда
Значителна 

обезпе-

лектромедицински уреди
увеличен>е «а физи 

обем на производство

(От 1 стр.)
бор на СОСТ ЕИ Ниш, се поя 

нп силно и ди

площи възлизат на 
квадратни метри, 
част от средствата са

собствената акумулация, 
сродства за пред 

и ед

чителио 
ческия 
то на 
раги 
можност

Профсъюзите играят 

огромна роляа
вП <в условията 
намично развитие ма произвол 

отношения и произво 
ои>ли на Електронна 

— Ниш с у

алаелектромедицински 
и съоръжени# Аава »Ъ» 

цялостно да
че от
получените 
значоно, 
нл част от кредити

ствоните 
дителинте 
та промишленост 
дарение

почти
се-задоволят нуждите на здра

производство
от нашите

но професионалната

работническо самоуправ- 
ни«, разбира се, именно на профсъюзите въз- 

голяма ропя. Съанвваяме, че нашито робот- 
оообеностите на една вече 

Ние водехме сметка

(Когато въвеждахме

пение 
лагахме
ници не са наследили 
изградена работническа 
за това, че поради I
боти а сила от сепот.о в индустрията, ще 
ходимо профсъюзите да обърнат особено внимание 

работници. И профсъюзите, наистина, в 
течение на тези десет години изпълниха своите за- 

възлитеването и превъзпитаването на 
тези хора, дошли от село в индустрията, носейки в 
себе си остатъци от стдри разбирания- Профсъюзи
те успешно изпълняваха задачата си за тя^но^0 прс 
възпитаване като съзнателни работници >> в този сми-

класа.
постоянния приток на нова ра- 

бъде необ-

на тези нови

дължения във

«ъл изиграха огромна роля-
Днес перспективата е съвсем я088,
С въвеждането и досегашния развой на работ

ническото самоуправление 
елементи на наемните отношения, обаче 
риод някои от тези елементи не бяха преодоляни 

Обаче нашият работник, който в себе си

са премахнати основните 
в този пе-

налълню.
съединява и ролята на производител и ролята

повече се освобождава от тези ста
на

управляващ, все 
ри разбирания и ще се освобождава толкова повече, 
«солното пю-пряко участвува • планирането, разпреде
лението и провеждането на политиката на възнаг-

В ЕИ—Ниш: още един нов цех в строя
раждаването.

Работникът, следователно, престава да бъде 
наемен работник и става съзнателен производител, 
на когото в нашето общество е възложена една от 
най-важните роли и който днес представлява най-ва
жния фактор в целокупния наш обществен 
В този процес на основни, революционни преобра- ' 
зования на положението на производителите, проф-

вното дело в Югославия- Дьес 
н^ма почти нито едно здрав 
но ведомство в страната — 
от по-малките амбулантории 
и здравни станции до най 
модерните болници, клинич 
ники центрове и институти 
— а които да няма рентген 
апарати или електрокардио 
графи на Електронната про 
мишленост. Това -което преди 
изключително внасяхме, сега 
про> звеждаме.

Изминатият път на схопан 
ското и техническо развитие 
на тези фабрики-изтъкна след 
това Милъкович 
представлява и постоянен ход 
в развитието и разширяването 
на самоулравителните отно

особенои базна електроника, с цел за 
по-гол е

потреби на нашето .об 
за определени спе

делови банки,
„Югобанка" от Белград, кодто 

всички етапи на лрегово

от

задоволяване на все 
М1ите въ«

рнте и реализацията 
пълно разбирателство.

показащестао
цифични рентген съоръжения 
възлиза на 640 милиона дина 
ра, от които във фабриката

живот.

— Многобройни 
тите на значението на това ка 

продължи 
Милъкович. Преди

са аспек

съюзите и занапред много ще допринасят. за рентген-апарат  и са вложе 
ни 250 милиона, във фабрика 
та за механика елементи 237

питалошложение,
(Из разговора с представители на в. „Рад", 
Белград, 27 април 1960 година

след това 
всичко трябва да се изтъкне, 
че съоръженията, които произ 
веждаме се числи към сред 
ствата на труда, предназначе

(мил* ома динара.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ ЗА 
ПРОБЛЕМИТЕ ПО СНАБДЯВАНЕТО И ЕСЕННАТА СЕИТБА

здравни вени за нашите 
домства, на които е основна 
задача да се грижат за здраво

НЕИЗПЪЛНЕН ПЛАНА ПО 

ИЗКУПУВАНЕ НА ПШЕНИЦА
ведк ословното състояние на нашите 

хора. Електронната промишле 
ност с по-малко или с повече
успехи вече три десетилетия 
развива тази програмка акти 
вност.

шения, задружността и .соли 
дарността асички части 
ЕИ и по-широката югославска 
общност, както и постоянно 
увеличение на обществения и 
личен стандарт ка трудещите 
се в ЕИ. Тук израстна своео 
бразна школа на рзботниче- 

самоулравлени-е и об 
щественото договаряне. Вей 

нашите трудови 
хора дава силен и траен под

на

От някогашните малки цехо 
ве, почти занаятчийски работи 
лници,
десетици свикнали работници 
и само с някой електроииже 
нер, ЕИ за относително крат 
ко време създаде нови, мо 
дерни фабрики със съвреме
нна техника и технология, в 
които днес работят над 20 хнл 
яди работници, с голям брой 
инженери и техници, "със соб 
ствено развитие и съвременен 
асортимент на производенията.

Днес на стотици

Две основни теми домини
раха на разширеното заседа
ние на Председателството на 
Междуобщинската 
на скупщина проведено 
10 септември т.г. « Ниш: онаб 
дяваното на региона с топли 
во и нефтни деривати и нзпъя 
нвнието на плана по есенната 
сеитба. За предстоящата зи
ма в Нишки регион са необ
ходими около 160 000 
«ъглища, от които количества 
само на гр. Ниш са необхо
дими към 125 000 тона.

в началото с няколкотЯсно сдружаване на търгов. кит е изкупвателни цени,
ските
както и изнамиране на необ
ходимите валутни 
за обезпечаване на нужните 
количества .нефт и нефтни де 
ривати.

сел-
организации с мините, окостол ан ските 

ли употребяват пшеница 
храна на добитъка или пък 
го складират в хамбарите —

прои звюдите-
за

регион ал- средства
скотона

и чакат поеисоки цени.
Това довежда 

„Млинпек"

чко това надотам,
и някои други це 

хове в региона за производ
ство на брашно са останели 
без необходимото 
в!о зърно.

че

Ако към това се добави и 
електрическа

т» к за по-нататъшна творческа 
работа,недоимъкът на 

енергия, която също до гол
яма степен служи и за отоп 
пение, тогава се налага 
с^е предприемат сериозни мер 
ки, за да не ни завари ндва-

за развитие на сега
шните, новите и бъдещите 
щности, 
тронната

м,о
за развитие на Елек

количест-
тона

да
промишленост, за 

развитие на цялата: наша соци 
алистическа само-управителна 

Т-итоеа Югославия 
След

На заседанието се апаратичуха
множество предложения какво изнасяме в повече страни в 

света, е предлагане на износ 
на техника и технология, като 
и професионална помощ на 
необвързаните и 'развиващи се 
страни. Сътрудничим

щата зима неподготвени да се направи за идната ре- 
беше изтъкнато между друго колта, за да неДо края на август са били 

подсигурени само 65 000 то
на, а останалите

се повтори 
Също 

че от

изложението «а Драто на разширеното заседание 
на Председателството на ме 

трябва да бъдат набавени до ждуобщинската 
началото на зимата.

тазгодишната истррия. 
така беше

гомир Милъкович на тържестколичества изтъкнато,
отговорните лица за неуспе^ 
ха в изкупуването на запнану- 1ЧИТ® европейски произволите 
ваните количества пшеница ли “ областта 
трябва да се потърси отго цинскага техника

шлената 
перация

в ОТО говори председателят 
На Председателството на Сто 
ланската

регионална
общност, ръководено от Лю 

През идните «Яколко месе- биша Игич, председател на 
ца се очакват известни зат- Скупщината, 
руднения и в снабдяването с 
нефт и нефтни деривати, тъй 
като „Юголетрол" и „Ина" 
не са • състояние изцяло да 
обезпечат нужната валута. За 
целта са необходими към 
5,2 милиона долара.

с воде

камара на Сърбия 
Александър Митрович, който 
между другото изтъкна:
\ Фабриките за рент.ген-апа 
рати, електромедицински ура 
'ди и механични

на електромеди 
— от лррми 

производствена коо.варност. Чуха се р предло
жения като например купо- 
продажбата на брашно да се

Голямо внимание беше по
светено на проблема по йз,- 
купуването на пшеница. Вече 
положително се знае, че за
планираното количество пше

па до висшите форми 
на делово и техническо 
дничество. Днес ЕИ

сътру 
може да елементи, съ

временно оборуденм и с 
вънредни условия за работа 
•от изключително

услови с изкупуването на пще 
ница и подобни. предложи комплектен 

око
V 3техниче

медицински инженеринг 
е страната и в 
дава особени

ница в региона от 32 000 то
на не ще може да се изкупи. 
И .причините за това

Заключено беше — щабове 
те за провеждане на есенна
та сеитба от региона до общи 
ните — да действуват навре
менно и енергично, та идната 
реколта да бъде по-добра.

значение са 
стопан

света, което 
възможности за

за развитието на ЕИ, 
ството на Ниш и Републиката. 
За относително

.На заседанието беше изгьк 
като да се прилагат докрай 
вече сключените договори 

с обезпечаването

нещо са 
известни: поради не съгласува
ните цени, от тези 32 000 то
на досега са изкупени 
16 000.

по-нататъшно
износа.

увеличение на
кратко време, 

произвол ството в тези фабри 
ки, макар под силнос новите фабрики, добави 

Милькович, Слектрониета про 
мишленост освобождава стра 
ната от

във връзка
иа въглища, нефт и нефтни

Налага се още по- Известно е,

само влияние 
конкуренция, 

си осигури място всред най- 
добрите.

на световната
деривати. че поради ние м; а.

зависимостта на внос

СТРАНИЦА 4
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ПРОБЛЕМЪТ 8 ПЕТТЕ 
ЪК АКТУАЛЕН

СОИ В Босилеград и по. натат ДИМИТРОВГРАД:
ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССТН, ОСС, ССМ И СУБНОР

Примери на 

груби законно
нарушения

МОЖЕШЕ I ПО-ДОБРЕ
Преди 

ме на 
сахме, че 
община 
ключила, ‘но 
предишните

един месец, по вре Както Защо всяка година, въпреки 
Димитровградска об обещанията, грешките се пов

тази година
хектара площ в обще времето не отиваше мнопо 

ча ,;наръка" на жътварите, но 
това изобщо не може да бъде

е известно, тази горазгара на жътвата, пи 
в Димитровградска 

ТЯ все още

дина в
щина с пшеница са били засе тарят? Наистина 
ти 135не е при

за разлика от
стаения и 1429 хектара вгодини, тази го
стния сектор.Дина, жътвата ще След жътватаприключи 

на време. Именно, това бяха 
думите на
общината, 
деха, че

,оправдание, особено не сега, 
и вършитбата, Димитровград когато цялото общество се бо 
ще трябва да предаде 50 ва ри за всяко зърно пшенице.

'Неможе да бъде оправдание 
пито фактът, че малобройните 
комбайни, не са в състояние:

най-отговорните
пона жито, обаче според све 
денията на компетентните' в 
„Сточар"

които тогава твър 
"Жътвата върви без 

Но уви — изгле 
има пове- 

лредполага

проблеми" този план най-ве 
роятно няма да бъде изпъл 
нен!?

да задоволят нуждите на сел 
скоспопанските производители 
е прибирането на реколтата. 
Не може да бъде оправдание 
ни това, че от общо 42 мест 
ни общности само в 23 може 
да се жъне с комбайн. Та на
ли това се е знаело и преди 
започването, на жътвата. Влро 
чем тази твърде лоша практи 
ка продължава с години — 
.когагго трябва да се сее-на 
селскостовпанина се обещават 
рекордни срокове в прибира 
нето на реколтата, а накрая си 
остават само — „обещания".

Наистина за това не е винов 
на само трудовата организа
ция „Сточар" относно 
„Кооперант", обаче едно е 
ясно: по този начин селско
стопанският производител не 
се стимулира, а напротив -.по- 
трудно се решава да сее все 
по-търсената пшеница, която 
нашата страна и тази година 
ще куг.ува в чужбина за валу-

жда, че проблеми
* В три СОИ (по 

култура и социална

ретари, а в СОИ по основно образование 
тание насноро се очаква избор * в СОИ 
ра второ закононарушение

не отколкото се 
ше тогава.

На 10

пРя»<а детска 
защита) са

защита, физическа 
избрани нови сек- 

и ВЪЗПИ- 
по култу-

БЕЗ НАЙ-КОМПЕТЕНТНИТЕ
септември бе прове 

но съвместно заседание 
Председателствата на 
ССТН, ОСС, ССМ и СУБНОР,

На споменатато заседание 
не присъствуваха най-отговор 
мите от ООСТ „Сточар", а бЯ 
ха изпратили свой представи 
тел, с цел да прочете кратка

на
ОК на

на което покрай другото бе 
разгледана и

След 
посочените пет 
ни общности на

много перипетии
самоуправител

в
двучасово работно 
Дмицата. Ако 
ка и след избирането 
кретар, сигурно е че неблапо 
приятно ще въздействува и 
върху останалите СОИ— на та 
зи план от.

време в се 
това остане та-

информацията,
интересите,

решения и решението на Ре 
публиканския съд на

на се-
сдруже 

труд, с което бе анулиния
ран изборът на бившите сек
ретари в тези- СОИ на Влади 
мир Стоичков и Стоичко Анге 
лов; проблемът цялостно не 
е разрешен. До к-ат о в СОИ по

ООСТиконом^ ческата 
стабилизация няма да остане 
нищо.

пряка детска защита, физиче 
- ска култура и социална защи 

та са избрани нови секрета
ри, а в СОИ по основно обра 
зование и възпитание наскоро 
трябва да бъде избрано ново 
лице — в-СОИ по култура ре 
шението на този въпрос пона 
стоя щем не се вижда.

Във всичко това още един 
въпрос заслужава внимание. 
Именно, бившите секретари ра 
ботят в общата професионал 
на служба на тези СОИ, с ко 
ето под въпрос се слагат у- 
силията на обществото за на

маляване числото нз служащи 
те професионалните и админи 
страггивни служби. В случая, 
сигурно много ло-приемчиво 
би било решението когато въз 
основа на идейно-политически 
те професионалните и личните 

* способности биха се изна 
места в

ти.
Много неприятно е, че мно 

зина селскостопански произво 
дители, въпреки призивите за 
предаване на житото, и пона 
татък хранят добитъка с тазиВ тази СОИ зече се прави 

второ законно нарушение. Пре култура.
Тъкмо заради това във вси 

чки местни общности 
дни ще бъдат проведени за- 

с цел по-скорото

ди една година за изпълня- 
длъжността секретар бе 

Евтим Миленов, пред

тези с
ващ 
избран
седател на Скупщината на та 
зи СОИ. Но вместо да се ре

сецания 
прибиране на житото, защото, 
както бе изтъкнато на заседа 
нието „работата на онези, кои 
то са платени за това не е 
дала очакваните резултати". 
Още повече, яко се знае, че 
тази година ще трябва да се

шава проблемът към края на 
февруари т. 
опълкомоЩя^а
ва, член на

г. Скупщината 
Ката Манасие-

им
.мерили съответни 

сдружения труд в общината.същата да из- 
из дейността 

И в двата слу
Изглед от Димитровградпълнява задачи

на секретаря- 
чая (подобно бе и когато Бор 
ка Лазарова, председател на 
Скупщината на СОИ по физи

изпълняваше

В случая увеличаването на 
числото на работниците в об- 

професионална служба

посее повече жито в сравне
ние с миналата година.

никой
можа

информация, от която
ог присъствуващите не 
да разбере дали жътвата в 
Димитровградска община

отнасяща се до извършването 
на плана за жътвата и вършит ПОНЕ СЕИТБАТА ДА ЗАПОЧ 

НЕ НАВРЕМЕ
- щата 

в тези СОИ в периода на 
стабилизация 

себе си.

бата, а също така и подпотов 
ките за есенната

ческа култура 
длъжноста секретар 
СОИ) мандатът за 
Скупщината не

есеитба на те Въпреки обещанията, и таз 
годишната, (както и миналого 
дишните) жътва нито# започна 
на време нито пък свърши 
>на време. Заради всеобщата 
акция, която се провежда 
в цялата страна, заради уве 
личениет-о на площите, които 
са запланувани — е нужна се 
риозна подготовка, защот,о вре 
мето ,не чака.

Тази година на територия
та на Димитровградска общи 
на . ще трябва да бъде зася 
та повърхнина на площ от 
1800 хектара, което показва, 
че трябва да се посее пове 
че от предишните подини.. Та 
зи година, много повече вни 
мени е трябва да се обърне 
на сеитбата, а пък субективни 
те слабости да бъдат сведе

на тази икономическата

е въпрос за приключила или пък все още 
продължава?

Димитровград-членове з 
нм е анулн-

риторията на 
ска.В. Б.

ран.
е самоНо, не под въпрос 

организационната форма. От 
наименование на

ФАБРИКАТА ЗА ХИМИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ В БЕЛО ПОЛЕ СЕ
ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА 
ОЧАКВАпоследното 

изпълняващ длъжността секро 
тар, Скупщина на тази СО Повишаване на продукцията с 2,5 пъти

от 12 000 тона на 30 000 тона 
минералЬа вълна. Общият до

ход ще бъде три пъти по- 
голдм, а значително ще се уве 
личи и броят на заетите.

План за ра 
работата, 

също така което показва, не е
ВНИМП-

не е провеждана, 
бота няма, отчет от

необходимо по-голямо 
ние върху програмата за ра

бота и нейното реализиране.

която ще се 
общият доход ще

завърши реконструкцията, за 
27} милиона динара, 
по-висок от досегашния-

След като

изразходват
бъде с ТРИ пъ™

над

Имайки предвид изискваниЯта
стабилиза

общия -
— от средства на 

насъРчавам0 Разви
недостатъчно разви

та сума 
Фонда за 
тието на 
титв краища, от кредити 
„Юпобанка"

снабдителите но

петосептвмврий-
■ Вело поле 
бе положен

-иа икономическата По повод
тържества 8 По време на реконструкция 

та старият производствен цех 
ще работи нормално, 
края на 1982 година трябва да 
бъде завършена 
комплектна

Ция, становищата на 
ската, обществено политическа край Сурдулица

камък

ските
на ■ни на минимум. Значи ведна 

га трябва да започнат прегово 
рите с производствениците на 
изкуствена тор за да не се 
стигне до там, както предиш

цехна ,нов
за химически 

стопанисва в 
’,Галеника" от Зе 

всъщност

Към.основен 
на Фабриката 

която

Та общност и скулщините на 
п«тте СОИ, взето е решение 
секретарите в самоуправутел- 
иитв общности на интересите, 
освен в СОИ по основно об 
Разовение и възпитание, 
бъдат волонтери, В случая 
6«ч» делегатите в СОИ по иул 
тУРв са 
иото

иостта секретар да бъА®

в Сурдулица и

съоръжения-
изделия, 
рамките на

му и. 1
на реконструкцията

в коя™ Ш®
275 В90 000 дииарв-

една нова
сдружени сред

Имано*
та, както и от 
ства на

започ- 
на фабри 

бъдат »ло

производствена

линия- След пускането й' а ни,в години' та 'ПО ,рв"в на 
сеитбата да се казва, че нЯ 
мело тор. -Същото може да се 
каже и за обезпечаването на 
семена и работа ръка>

С това „Галеника" и 
бюро от .Белград-

действие, ще со демонтирамическо

да ката, 
жени

старата пещ и ще се вгради, 
нова с филтъри за пречиства 
не на пушека.

трбва да се 
на март

.Инвестицията 
реализира

1983 подина. 
та продукция

до края
Тогава годишна

сред* 
от соб- 
останала

еобходимите
Част от н 

ства са 
с стаени

Т. Петровсегаш С. М.взели решение 
изпълняване на дяъж-

се увеличиобезпечени
източници, а
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»ои%кодо«*гонан«'ГВО»
Ш Час по-скоро да 

се преодолее 

състоянието

МИННОТО ДЕЛО ПРЕД КРЪСТОПЪТБОСИЛЕГРАД:

Очаква се проент
помощ и но сме

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ПОКРАЙ 
ОСНОВНАТА СИ ДЕЙНОСТ ДА СЕ ЗАНИМАВА И С МИННО

ДЕЛО

ме к.(дри и 
о състояние, въпреки но имаме 
доход, покрай основната си 
дейност да со занимаваме с 

Драганказаминно дело 
Мицов директор в 
секция-

Според думите

пане развитието на недостатък 
но развитие краища е обезпо 

17 милиона динара. Оста 
средства трябва да

В досегашните , проучвания 
залежи в Боси

Горската
на кварцовите 
леградска община са открити 
значителни количества на този 
минерал. От откритите на по

мил I Стопанското разаитие на Босилсградска общи
на проз настоящата година не вьраи с желаните 
темпове. Незадоволяаа стопанисването на организа- 

сдружения труд, а причина за това състо- 
известни обективни трудности, главно 

Особено загрижват лоши*

на Мицов, в
налите

еечето места кварцови зале
жи, Горската секция 
година насам започна експлоа 
тация само на няколко места.

от 1977 циите на 
яиие, въпреки 
са субективните слабости, 
те делови резултати иа организациите,

обединиха в трудовата оргаииза- 
„Босилсград". Вместо с обединени сили и

които преди
Годишната експлоатация възли 
за от 15 до 18 хиляди тона, 

работят
няколко години се

за-I ЦИЯ
дружиост да повишават производителността иа труда, 
укрепват материалната основа и да увеличават дохо
да, тези организации от година иа година стопанис

ват иа ръбя иа доходността или пък отчитат загуби.

а понастоящем тук 
около 50 работника. Тазгодиш

I

проучвания на тези за-ните
лежи, за които са запланува 
ни 308 хиляди динара лока
зват, че резервите са доста 
големи и трчно есе още не 
се знае количеството им. 
Горската секция казват, че са 
мо сегашнк-те количества 
достатъчни за 20 години...

'Имайки предвид тези зале
жи, както и досегашните про 
учвания на оловото,
волфрама, фосфатите и гра
фита, както и
възможности на Горската сек 
ция да се занимава с минно 
дело и стратегическото опре 
деление на общината да се
развива и в тази насока, нала
га се' въпроса: какво занапред 
имайки в предвид и тазгоди 
шните планове в тази насока.

В
Общинската скупщина и ор 

обществен о-лоли* 
организации в Бо 

силеград понастоящем раздай 
жват акции за преодоляване 
на състоянието в тази слож 
,на трудова организация, 
резултатите в това отношение 
все още не задоволяват.

И останалите 
на на самоуправлението 

развивани 
ползувани. Необективно и не 
навременно е било информи 
райето на трудещите се 
целокупното състояние в ор
ганизацията, самоуправителни- 
те актове. не са прилагани 
докрай.

основни зае
са ганите на не

тическите иса достатъчно

цинка, за
но

ограничените

Състоянието почти не 
изменя, а трудещите се и са- 
моуправителните 
преди всичко отговорните хо 
ра в ООСТ, сякаш не ► скат 
откровено и отговорно да из 
насят слабостите и да 
стараят за изнамиране реше
ния на проблемите.

Изхождайки от факта, 
от деловите 
тази трудова 
до голяма степен зависи 
Щото развитие на 
а те не изпълняват тази роля, 
Общинският комитет на СКС 
и Изпълниелният съвет на ОС 
организираха на 9 
воР с ръководителите на ТО 
"Босилеград", с цел обстойно 
да се обсъдят проблемите и 
слабостите 
насоки на 
премахване.

сз
Босилеград

Не е било на нужната ви
сота и участието на работни
ците от

случай обектът да се ► зградн 
увеличило би се експлоатира
нето на суровия кварц и тук 
би могли да намерят работа 
още 100 нови работника. И- 
майки предвид пък проучва 
нията на волфрама и досегаш 
ните резултати от тях (открити 
са значителни залежи в Бистър 
и (Брестница и перспективата 
от възможностите за експлоата 
ция и на останалите рудни зале 
жи в Босилеград/ е необходим 
нов подход към-минното дело 
и нова, по-инаква

обезпечат чрез банкови креди 
ти и собствено участие на Гор 
ската секция*

органи, а
производството 

приемането на самоулравител 
ните решения, .с което не са

з

— Засега се отказахме от 
този план, понеже това за нас 
е крупна инвестиция и все до

се създадени условия, те реши
телно да влияя7 върху подобр 
Яване на състоянието. Има %вле 

пропус 
на отделна

В началото на годината бе 
запланувано изграждане 
-обект за дробене на около 30 
тона кварц. За съЩия са нео 
бходими 26 милиона динара,
■от които Фондът за насърча Що няма да направим. Няма-

на

ния на заседанията 
ките и слабостите 
субекти да не се изнасят от 
кровено, в резултат на което 
не е ни могло да се изна- 
мирлт правилни насоки 
борба срещу тях.

организирамекато не 
така както е необходимо ни-

се че
резултати на

организация
об

КРАТКИ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ОРГАНИЗА 
ЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

общината,
за

организи-
Първичните партийни и син 

дикални организации не 
се изявили с офанзиена ак
ция, в центъра на която би 
била борбата за стабилиза
ция и борбата срещу субек 
тивните слабости.

Рекордно производство
Основната организация на сдружения труд ко. 

жара „Братство" постига изключително добри делови 
резултати. Данните показват, че първото шестмесечие

са произвели
91 737 м2 специална кожа, което в сравнение с ми
налогодишния същ период е повече с 55 на сто.

Всъщност това е рекордно производство на ко
жа от формирането на „Братство" досега.

раност.
Имайки предвид запланува 

ния обект за дробене на квар 
ца и потребата от

т.м. разго са

коренни
промени, ако се иска' да се

и да се 
акцията за техкото

утвърдятразвива минното дело, през
март т. г. Изпълнителният съ' 
вет на Общинската скупщина 
и Трудовият съвет на Горска

трудовите хора в тази организация

На посочения разговор оба
В разговора се изтъкна, че 

една от основните 
незадоловяващото 
те в основните

че, директорие на организа- 
/.таърдо" се хващахата секция проведоха съвмест

но заседание и обсъдиха ло
циите 
за обективните

причини за 
състоянр - трудности, по 

те са „виновни" 
за незавидното положение. Ка 
кто и досега

вече въпроси от тези области. 
Доминаращи бяха

сочвайки чеОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН СТОЛ И РАБОТИЛНИЦИ

От 8 септември — Деня на освобождението на 
Димитровградска община насам, работниците в стро 
иггелната организация „Градня" са по-богати за една 
техническа база, която разполага с 3,2 ха разполага-

организации 
на сдружения 7РУД в ТО „Бо 
силеград" е 
взаимно

как да се 
дело —юрга|низира минното 

чрез отделна организация на 
сдружения труд, основна орга 
низация в рамките на Горска
та секция или да остане 
трудова единица на секцията?

—■ Заключението ни бе, ка
зва Боян Миланов, председа
тел на Изпълнителния 
на ОС, да ангажираме Стопан 
ската камара в Лесковац,- ко
ято да изготви 
икономическата 
Той все още не е 
и понастоящем настояваме да 
се ускори работата на съЩия. 
Все още не е известно какво 
ще покаже 
ква ще бъде икономическата 
оправданост от трите предпо
ставки. Нашите становища о- 
баче са да бъде отделна ор 
ганизацид т.е. извън рамките 
на Горската секция.

недостатъчното 
сътрудничество и-

директорите мал 
ко говориха за слабостите на 
субективни^ фактор.

За обстойно

липсата на 
стопанисването 
да се подпомагат

координация
им. Вместо

в
ема площ. съблюдаване 

причините и
катоВ рамките на същата е открит обществен стол, 

в който могат да се хранят около 300 работници. 
Трудещите в тази организация са по-богати и с по
вече работилници, в коуго тенекеджиите, армагсурис- 
тите, дърводелците,

> да пре 
нелоялната конкурен

ция, което бе и

на проблемите и 
за незабавномахнат

оздравяване на
основната положението в стопанските ор 

ганизации бецел на 
-ните

интеграцията, 
организации се 

ЯТ в себе си.

основ
затвар-

прието заклю
чен и е, с п ор е д ко ато 
сформираната

съветмеханиците и електромеханици- 
те получиха хубави условия за работа.

вече
делова група 

да изготви обективен и об-ОЧАКВА СЕ ПО-КАЧЕСТВЕНО СНАБДЯВАНЕ С ХЛЯБ В та!зи обстановка съ:СТоЯ|Ни 
ето още повече влошават без

проекта . за 
оправданост. 

изготвен

анализ, с който да за- 
трудещите се в тези 

субекти
■опли в организациите 

езмоуправителните органи 
обществено-политическите 

организации

стоенТези дни приключи реконструкцията на хлебо
пекарницата, коЯто работи в рамките «а ООСТ „Ус
луга". Въведоха парно отопление, завършена,.е кли- 
матизацията и вентилацията, а наскоро ще приклю
чи и изграждането на помещения за съхраняване на 
брашното.

До края на този месец

оознае 
колективи. Дотогава

отпов орното отношение към 
трудовите задачи, липсата на 
трудова внитедисциплина, неспаз 
ването и нерационалното из-

иползуван е на работното 
ме,

вре- 
отпус 

делова 
неспазването

проектът и ка-
неоонователните

ки по болест, слабата
начело с по

трябва да раздви 
и конкретна 
за премахва 

онова, което за

се очаква и откриване 
на още един магазин за продаване на хляб и друпи 
изделия от брашно.

С това ще се подобри качеството на хляба и 
снабдяването, понеже единственият 
не задоволява нуждите на димитроаградчани.

мунистите 
жат
акция е борбата 
не на всичко
бавя хода напред и намаля' 
ва деловите

орган изираност, 
на Закона за 
особено

енергична

сдружения труд, 
на разпоредбите музасега магазин

зя разпределение 
и личните доходи 
зултатите от труда.

на дохода 
според ре-Т. П. резултати.

В. Б.
М. Янев
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Брой 1278 
Година XXXVIII 

18 септември 1981 
Белград

Поправителен
по земеделие

В този брой:Iизпит
Полски кръстопът

САМОУПРАВЛЕНИЕТО — ГОРЯЩАТА 
ТЕМА“ НА ПОЛСКОТО ЛЯТО

в°; с Гяиц ■или за десет’ печен° пР
™ я6ълка 8 Сега един селскоето!
лански производител произвежда храна за шест 
души, а земеделието все повече зависи от оста 
налите дейности, чиито нарушения и ниска гюо- 
изводителност на труда пряно се пренасят на 
разноските в производството на храна.Именно, 
канто бе казано на неотдавна състоялата се сре 
ща на европейсните агроикономисти в Белград 
такива прсщеси не са само югославски проблем, 
но е подобно във всички страни на света, без 
оглед дали са напреднали или не са. Станаха 
крупни нарушения, така че за по-дълъг период 
състоянието не може да се поправи, 
сега най-голяма грижа на икономиките 
чки страни е, въз основа на подробни анализи, 
чрез обяснение, да помогнат изграждането 
здрава стратегия по развитието на земеделието 
за задоволяване на домашните потреби и част 
за износа. Който по-бързо разбере новото вре
ме и се приспособи към новите условия, по- 
лесно ще преброди световната криза на храна
та, която неудържимо настъпва.

Не е случайно, че нашата страна, при ене 
ргия и суровини, точно храната означи както 
една ог главните насоки на развитието. Ча тако
ва определение ние имаме много предимства в 
сравнение с мнозинството държави в света, пък 
и в Европа. Имаме плодородна почва, достатъч
но слънце и вода, голям опит, достатъчно кадри 
професионално знание и още много неща, кои-

изграждане на

■ ава да приемаме плана за това колко и какво 
ще сеем. Не припомня ли това на състоянието 
в навечерието на миналогодишната сеитба, след 
което настъпиха нарушения — временни недос- 
тизи на храна и увеличение на

I
то цените на храна
та заради които се прилагаше и партийна от 
говорност на хората, които участвуваха 
Не наказваме

в това.
ли само хората, които са на нрая 

на веригата на без отговорността с това, 
недостизите на храна, вече повече години, раз
говаряме в погрешно време: през лятото, кога- 
то няма достатъчно храна и когато нищо друго 
не може да се предприеме, но същата да 
внесе? За всичко това трябваше, също така ост 
ро и отговорно, да се разговаря точно преди 
една година, преди сеитбата, когато много неща

че за

(Варшава, септември — специал 
но за г,Комунист“ от кореспондента 
на Танюг Мило Джукич]

се

можеше да се направят, така че да има достатъ-
Страница 2чно храна. Това закъснение ни коства скъпо.

Пропуските направени по отношение 
селското стопанство и в същото направиха че
НЯКОИ

така че 
на вси-

на

шки" лзпоряха и се скъсаха някои*,КРУ
ж,,ички”, чрез които то приемаше и даваше на
сърчение на развитието в рамките на единния 
стопански механизъм на страната. Крайно е вре 
ме тези ..крушни" да се подменят с изправни и 
да се свържат ,,жичките", защото от това мно 
го зависи дали целокупният наш стопански меха 
низъм ще функционира нанто трябва.

Може би това е удобен момент за „попра 
вителен изпит'”, отново детайлно да се анали
зират методите, мероприятията и активностите, 
които имахме в течение на петдесетите години, 
когато повече се инвестираше в селското стопа 
нство, когато имахме добра организация на про 
изводството, нонкретно включена науката, по-
ясно определен статут на селскостопанските про
изводители още мнопо такива неща, 
обезпечаваше достатъчно снабдяване с храна.
Действително, условията се промениха и опитат

просто да се прекопира, обаче всичко 
отлична основа за поставяне на по-сигу

на
Пред изборите в СК

НЕ САМО УСТАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

(Предстоящите избори за ръко

водствата в СК в Алексинашка об

щина ще бъдат проверка на акци- 
онната оспособеност на първичните 
организации на Съюза на комунис

тите)

което ни В навечерието на изборите в 
СК на Войводина

то постигнахме е досегашното
нашата социалистическа самоуправитена систе
ма. Това най-добре доказахме през петдесети- 

много дълго, имахме наи-вис не можете години, когато 
ок процент на увеличение на селскостопанското 
производство в света.

Иолкото и да има причини да се гордеем 
селското стопанство,

Любиша Николин:това е
рни условия за увеличение производството на 

Особено когато целият ни досегашен А КОЙТО НЕ ЩЕ — НЕ ТРЯБВА!храча.
опит говори, че ако селското стопанство е в съо 

в първичното разпределение,

пребродило всички трудности и че същ
нато родител

__ е сравнение с
Как

тветна позиция 
стига се до увеличение на прозводството на хра 
на добра снабдителност, увеличение на износа, 
а цените стагнират не само в селското стопанс 
тво но и в останалите отрасли на стопанството. 
Ногато липсваше това, случаваше се обратното, 
п ппманмйтп често на субективни причини, на 
стъпваха недостизи, ипХИНИслТедРнТоето0сГ„Швя 

"Ген' й»в.^достатъчно храна по-

лизацията а иДУшата Дзма търговията| ИЗНОс.

вото. Затова УуВ1'Р'КА 0 въПрос на нанлоннос 
селското стопанст аВНТИМенталността или тео 
тта на «I» “: 8 но тежнение да се създа- 
ретичесиия п°Дстъп. » 6и подтикнала
Де икономическа п°ли™он;Ностите на селското
използването на вт> иите мошНости и по-
стопанство, ПреРв“°Т нв с1>|Ркупмото стопанство 
съчетаното Р най-А°^Ра осн(>ва стаби
което се застъпва цялото ни об-
лизацията, за коя'“ 
шество. „т„ ГеИТба е удобен момент да
' предстоящата шения и вече в начало

се „оправят **аиПстоочен пеоиод да започнем 
то на новия аРеА«°ЙРност на селсното стопанс 

осигуряваме стаби По-добрата организация на 
тво ползувайки се по-голямото внлючване
производството, постижения ваито и 5а
науката, съвреме»™™ риятия в системата. За 
оедица сътоватни меропри илността на услоВ1И. 
Атинския имеА*Лото винаги значеше много по

(Трябва да се договорим 
самите, комунистите, казват нашите 
събеседници. Повече самоотвержен 
труд н дисциплина. Напред може да 
се върви при по-добро организира

не и сплотени редици)

ние

но е
може да се постави

малко да тъРси

много да 
оста-

можедава и 
налите
другояче да 
единствено в
носрочен период мя
от запалануваното? По еРе^ ,аше „
ослритет земеделието У ПрОЦвнат
инвестиции с 20, а п°наст° ш ниманва изне- 
падна на 6 на сто. Ет^«™чението а земедели- 
нада, че размерът »а уаелСто Вместо да станем 
ето бе само около 1,6 на сто. храна, дори и 

I износители, все повече внасяме 
онази, която сами можем да произ

стопанисването.

общите

области на

Страница 3

Обзор

Светът за юбилея на необвър
заните

Очевидно е, че иа^а съ°7-
иачинът по който я осъЩ° наауП»*а «орушз-
•втну! а последните години. ’ премахнем.
ния, иоито трябва и сме длъ дАдъР начинът. 
На есени човек е яСНО'чеианво, на пример, зна 
по който правехме това. Какво ^ определя за 
чи когато цялото ни обш уве/жчаваш° се пр 
политиката на стабилно и У ®вени иредза 
зеодство на храна, а нямаме ДОСтатл'чн
чването на есенната сеито ” и за механиз 

; минерални торове, Резерав иа растенията и ва 
| Цията, средства за защита > вИД0Ве семен^, 
! лутни средства за внос на н чакаме последн л 

Нима действително тРя®ва Аводително-прода^
: момент да утвърдим "Р^^мтопеисми пРоМ'>
; ите чели на основните ев да ое утвьРЛ1
! Д«иия? Нима е толкова ол произвоДСТВОтО

благовременно договаряне чанама пъра
"Реди сеитбата? Нима тРя®ва А®т0, и едвам то 
те редосеялки да влезнат в ни _

I
,ТЕ БЯХА ГОРДИ И ХРАБРИ, ГОТО 
ВИ ДА СЕ СПРАВЯТ С ТРУДНОСТИ 
ТЕ ПО ПЪТЯ, КОЙТО САМИ ИЗБРА-

!
ХА“

(През последните дни на август 
и в първите дни на септември го
лемите
агенции и печатът навред по света 
осведомяваха и писаха за 20-годмш 
нината на Белградската конферен
ция на необвързаните)

осведомителнисветовни
да на
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Комунист
полени КРЬСТОПЬТ

Самоуправлението 

»горящата тема« 

на полското лято , яБез оглед на разликите между пр 
авигелството и ..Солидарност , това 
решение на Гданския конгрес е при 
ето като неочаквано.

Предпоставяше се, че всички най 
-значителни изяснения на конгреса 

самоуправлението, ще бъД

СеймаЦК се застъпиха за това, о
по-скоро да се гласува 

който ше се утвърждава 
позиция на пре 

това че партията

възможно 
закон, с
самоуправителната 
дприятията и за 
да обезпечи атмосфера и условия за
демократични избори на органите

работничесното самоуправление.

(Варшава, септември — специал-но за „Номунист" от кореспондента 
на Танюг)

Мило Джунич

пък и за
ат отсрочени до срещата, която за 

26 септември. Това до го 
ултимативно формули

на почва наче нонгресът, който ще се проведе
в два дяла (в началото и края на -1Яил1г,чяпайии дебатата на ляма ___г-дямг?. ~~»

ви?елството и комитетите на стачку среша работническото самоуправле ™°чепнивД Самоуправление- ие. че „Солидарност
ващите. Ако сбито съшите може “Цв, в различни видове, доминира т0 каза той_ е благоприятно за ин аст. Танова твърдение, обаче, реши
така да се охарактеризират, тогава ®Дна от главните теми. ициативност, подтиква отговорност- телн0 0ТХВърЛи
тези два месеца настоящата година те °бА°рр"а® ст° а процеси гюедпо тта' създава условия нолентивите откоиването наса характерни по страстния диалог те оостоятелства и процеси предпо по-добре да се чувствуват . Парти ето на открива
за работническото самоуправление. Аа паптия^тмбваше^^^амоу ята ше допринася шото позицията Той Дори заяви, че ще престанат и
При всичките разлики на съшия, дв полската партия тр оваше за самоу нд сам0управлението в „социалисти стачките, когато бъде гласуван зано
умесечен, период на миналата и "равлвнни0ег1° ИА ивРПоТоебно било коле леските държавни предприятия
настоящата година, тъй както пово бЛа“НОГмма 7™™ «еки м бъде висона"-дите. Обществените обстоятелства «аенета Има и танива' между тях Твърде бързо, впрочем, се пона-
ПЪК и темите им са различни една считат че пленумът на цк в за че дадените от пленума форму той пред варшавената телевизия —
двата3 най-значителни3 обществени сГчеУб” в\рху3Тзи темТе лар™ да задоарлят оста-
пзр™ьори - на ГюГскзт“ обедин* проведена, щото в навечерието на налите обществени партнъори, ме
ка работническа партия и на синди- в°нгрес,2ппна "С°лги^осит"Уиото Гппиляпнпрт" _ р рлнакво гоормулират ТОВЗ, К8НВЗ 6 поката „солидарност е еднакво зицияга на партията и д0 кой пре

ъи‘ ““деле готова „да иде" тя-

степен

в Полша ще 
потвържден- 

се бори за вл

Валенса в навечери
конгреса.

Да кът за понежесамоуправлението.

нито един трудов колентив — заяви

няма да стачкува против себе си.

На 'Солидарност" се правя забележ 
на изборите а предприят

ПО-ЯСНО жду които най-значителен е Соли

дарност". И членовете на ЦК,

пример, направиха бележка на пра ията всъщност
вителство дето не е ускорило прие власт. Очевидно е, обаче, че нито

Както и да е, пък дори и ако се мането на закона. Между членовете в „Солидарност", като организация
виднГеЯчеТплошеаДс0аСТуазВреИли о°бщ на това пар™йно тял0 съш° така съчинена от разновидни тендеции,
ествените условия, в което е тряб се сгигна Д° различия дали предпр- не са съвсем съгласувани станови-

Август и септември, впрочем, са вало по-ясно да се реализира. Пето иятията трябва да задържат държав щата за самоуправлението, въпреки
месеци на полемика за работничес рията припомня за това, че идеята ния си характер или тоябга ля гр решението на конгресакото самоуправелние. Почти единст за самоуправлението живее” в По * , *аРавтер или тряова да се решението на конгреса.
вено е мнението, че в Полша е нео лша от първите следвоенни години °Бо6щ.еотвят.---------------------------------------
бходимо въвеждане на работничес- и че същата е винаги подгрявана
ко самоуправление. Може също та във всички големи обществени кри Не са докрай съгласвунаи и 
на да се говори и за общественото зи (1965, 1970, 1976, 1980). В Полша самата партия становищата за комп 
съгласие, че самоуправлението тря впрочем , вече две и половина десет етентностите 
бва да бъде автентично, че същото влетия съществува закон за самоуп 
трябва да стане основа на демокра Равлението, обаче очевидно е,— че 
тияяпиятя ня пбтттрртвотп оо тп„к е оил лУ>шен от действително значе-тизаци та на обществото, че тряб- ние и функция, което поназва обт пРав0Т° си, ноито има по отношение
ва да служи на интересите и главни ото незадоволство. ш на кадровата политика в
те стремежи на работническата кла- ____________

на на за начина

желае да осигури

ПОВОД ЗА РАЗИСКВАНИЯ

ОСНОВНИТЕ РАЗЛИКИ

на директора и пози 
цията на работническия съвет. Папт 
ийта, обаче, няма да се

Основните разлики в становища
та на „двата партнъора”, по-просто 
казно, се виждат в следните въпро 
си: статута на предприятията — ост 
ават ли имущество на 
(държавата), или ще минат в обще

откаже от

органите
на държавата, макар че ще се зае 
тъпва — за създаване на най-благо 
приятни услоивя, щото ръководните 
функции да заемат

основателя
са и народа.

ПЛЕНУМЪТ НА ЦК... свено имущество, за което се зае 
тъпва „Солидарност": 

са избирането на
телството счита, че трябва да го на 

на значава основателят, поправо от кр 
ъга на хората, които се обадят 
конкурса, в чиято комисия ще бъД

застъпени

Във всеки случай с това не се 
изчерпава „листата" на идентичнос „
тта и съвпадението на двата партия- ВПТеврийЙСКИяТ пленум На .
ора в дебата за самоуправлението, ПОРП заВърши с приемане на на с°Ц”ализма. И това бе
която точно в началото на помина- ОТАелво решенив за самоуправлени по-значителните 
лата седмица получи по-остри, и ето‘ окра** главния доклад и реч- ан<т‘ 
ако може така да се каже, неочак- На Първия секретар на ЦК С. 
вани тонове. маНя* по същата тема говориха гол

ям брой членове на Централния ко
През първите два дни на септем- МИТет. Това бе,

в начина нахора, които
диренторанай-способни, най-опитни правии отдани 

едно от
заключения

на

В това мнозина, а особено „Соли •ат 
дарност , видяха „задържане на ста Солидарност

хора бира работническият

и асиндикатите,
— че трябва да го из

рата практика", натрапвана на 
без допитваневсъщност, продъл-

ври във Варшава се състоя третият жение на разговора, който 
пленум на ЦК на Полсната обедине въпрос бе воден на 
на работническа партия, чиято глав на партията, 
на тема бе работническото самоуп 
равление. След като миналото лято 
бе открита кризата, в която едно от 
най-важните искания на стачкуващ 
ите бе въвеждане на самоуправле
ние, това е

съвет; прави-
с колектива. По кан телството е за съвместно решаване 

всъщност, ще се избират на директора и работническия съв 
директорите, канъв статут да се Да ет. а „Солидарност" за пренасяне

—.. п,„„: • »~
~ ■г» “

моуправление в трудовите нолекти ия момент за Полша 
ви и за самостоятелност на предпри 

звена на стопа-

по този 
юлския конгрес

ъв начин,

съвет.
въп в 

настоящ се
настоящия момент е рано да 

диалогът ще те 
ли ще получи

И в
предвижда как

че лолнататък, да

пр- Форми на по-остра конфронтация и 
Разчитаме с това, „идейност»Нието Нв нонгРеса на „Со Р канви последици ше се завърши, 

че самоуправлението и самофинанс Д Р работническото само Диалогът, във
Само три дни след това, в балти- прането на социалистическите пред Драгите на тази се ва по-остри форми

йския град Гданск, нъдето миналата приятия ще доведе до по-активна ,анрнт3 °^рнаха «ъм полския пар с изостряне. Някои
нлмм чо с ИМа АЯ провеАе рефере чв 8 „диалога” ндум за самоуправлението 
асуването на закона, 
даде правителството. С -

ЦЯЛОТоТГ^то вит °таВЪ,рЛЯ пР°е-™«кона «а пра.
наше сто вителството, ПредяавяВа бойкот 

същия ако бъде приет

пръв път Централният 
комитет да посвети едно свое засе- Капоятият.а, като .основни 

нството. Всички
твърде спектаюулярмо бе

дание на този въпрос.
всеки случай, получа 

и се заканва
вече оценяват, 

на двата обществе-година започнаха масовите стачки и Роля на нолентивите и че самоупра 
в който бяха подписани първите сп вителните предприятия от началото 
огодби между правителството и ста на своята активност ше се изправ 
чнуващите, бе открит първият конг ят пред проблемите и 
рее на самоуправителните независи които сега засягат 
МИ синдикати „Соилдарност”. Макар ланство.” Мнозинството

преди гл ни 
чийто проект

партньори се е стигнало до

„криза на търпението
хладнонръвността. ноято ги ха 

рактеризираше през 
на година, без оглед 

аменителни" моменти.

и че ги напу-това конгре ска
цялата минала

членове на всички „възплот сейма.



в НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ Комунист 3в СК във войвоДИНа

А който не ще трябва!не
по.ече самоотрицание и Дисциплина ИМ*
може с по-добро организиране у * МапреА се 
редоаете ъстщане на

— При нас
каже «ещРа'Г^ГНИЯТа ' 

"«Аробности. Тази “>6с'ЬЖДа*е 
броят на 
бъдем

са шумни, Всгки 
Щателно — до 

се из

иска да „разглеждахме" и т.н. добре е, че нямаме „Дво
йни" комунист Никой не погазва нашите дого
вори и заключения, членовете на СК с това отиват 
сред работниците. Единствено всички не успиват 
еднакво добре да бъдат зад това. Ндкои, за съжа
ление, са на ръба или извън акциите.

Съдейки по мнението на нашите събеседни
ци, Съюзът на комунистите доста бавно (|иамира" 
своето място и роля в делегаггската система, кли 
чрез делегатския принцип в органите на управле
нието:

които
>се-оГиТв на

всеобхватш.; -разбира 
сериали ,от Комитет 
инициативи

се да 
се, ползуваме и ма-ЛЮБИША николин

а, но тук

железопътни*. Я°”СТ*’1у1*ионн0 трансформирана „а 
ганизаии тз Я рамдп<>рт' взаимните отношения, 
ганизацнята на работата... Проблемът 
Ществяването

са и наши теми и
Г олямото инвентаризиране а СЪЮза

мукистите само че не започна. Както това

утвърдено. Изборите в първичните органи^ на 
СК .обаче не са утвърдени. Изборите в 
организации „а СК обаче не са крайна кадрово- 
персонална комбинация. Да се намерят и из^озт 
„прави' лица е само от привиден основен 
Еднакво е важно да

на ко- ор-
ни е в осъ-

оосГг7Г "^.“"нГн ;.аств.;:,:гчц™а иа
от тъки'^Я^ тИЯТа е яал*4' а там са ловенето
ктзвт м кРУ-Н° С* с акциите -казвл Мили в ой Йованович.

сме

— Делегации още нямаме, макар че произ
веждаме трета година. Тук ние грешката — каго 
че ли чекаме изборите. Нашите в органите на ТО, 
СООТ па и при нас във фабриката ,не са лоши. 
Преди да отидат там, питат. Недостиг ни е това, че 
след това малко се информираме. Осведомяване
то, предимно на ръководителите тук не е доста
тъчно по мое мнение (Д., Баич).

Недостатъчно наблюдаваме .работатата на 
комунистите в делегациите и т.н. Обаче, не е че 
не е имало остри забележки в организацията. 
Проблемът е в нашата критика, че е лаушална: у- 
коря-вам мълчането( двойното поведение, но недо
статъчно конкретно, с имена, а свързано с функции 
и задължения-.. (Б. Грабич).

— Разпърснати сме, трудно се събираме, а 
и хората не рядко обективно са спъвани, например 
служебно, да отидат някъде. Понякога е и трудно 
да се направи забележка. (М. Йованович).

Грабич и Йованович .нямат по-големи забе
лежки на отношенията с органите на СК. Покрай 
тоза считат, че още повече трябва да се набляга 
върху трудовата помощ на първичните организации. 
Джурица Боич има забележки.

— Не е добре, че всичко се свежда на по 
сещенията на нашия секретар на Комитета и до
писване, казва. Трябва да се даде възможност за 
по.голяма циркулация на инициативите на първич
ните организащн, Конференциите н Комитетите да 
имат ло-голям преглед върху проблемите «3 те
рена и разбира се да оказват помощ на организа
циите.

първичните

Богдан Грабич 
— Имаме 

цията. Ние десетина

има по-инакъв опит:
интерес.

се измери тежестта на анга 
жимента на първичните организации и на техните 
членове през изтеклия период, както и да се пла. 
нират усилията за бъдещия период. Това 
неделими моменти

доста ,,мълчаливци" в органа за
винаги се явяваме за дума, 
са в мнозинство рядко, или !а останалите, които

никога. Защо? Мисля, че се касае за слортюни- ; 
зъм! Защото, как инак може да се тълкува обсто
ятелството, че някои от тях се явяват за дума ко 
гато се касае

са три 
цялостта наи представляват 

усилията, от които Съюзът на комунистите трябва за личен интерес или, че мнозин- 
шумно коментира вече изтеклите събития на 

партийната среща когато отидат след нея, па до
ри и другояче от онова което е договорено!? Та
кова различно поведение в отдела не е комуни
стическо. Член съм от 78, но зная някои които до 
днес не проговарят там където трябва. Това е не
разбиране на ролята.. Смущава ме когато кому
нист счита, че нормално е да говорят ръководите
ли, а той мълчи! Тот страх е без оправдание. | 
Имало е и остри критики до някои ръководители, 
а — доколкото аз зная — не е имало последици. 
Затова трябва повече да обмислям още при само- 

! то приемане — не е достатъчно някой да бъде 
,,добър работник" та да влезе в Партията. Някой | 
пу се занимаваме с въпроси, които не са доста
тъчно ясни и достъпни и затова има някои допъл
нителни въпроси и разчленявания, а всичко тоаа 
ни затълява. Пречи на ролята на първичната орга- 

| низация и ООСТ. Нямаме достатъчно ясни и кон
кретни задач*! Особено, че самоимициатиаата не 
ни е по-силната страна... Това е пътят към ло-гол- 
мо влияние и авторитет на всички мас.

да излезе акционно ло-способен. ство

Какво за това в „минало време" 
за осъщественото присъствие на СК в’

по точно 
самоупра- 

мислят ко-вителните тела и делегатската система 
мунистите?

Събеседници на „Комунист" са Миливон Йо- 
„за съобщително-трзнепортна 

дейност" Зренянин, работник, стрелочник 
зопътната станция Црелая, четиридесетгодишен, 
който догодина чествува две десетилетия в Съюза

ванович от ООСТ
на жела

на комунистите, през което време усърдно присъ- 
ствуващ 8 политическия живот, в момента член на 
Общинската конференция, след това Джурица Баич 
от падинския „Утеин" ООСТ „7 юли", на 33 годи 
шна възраст, от които 13 „партийни", в които се 
числи м дългогодишното присъствие в Синдиката, 
органите на управлението и т.н. и най после Богдан 
Грабич, столар в „Нова градня" на дър*ообрабтва- 
телно-промишлен> я комбинат в Дебеляча, най-ма
лък и по години (26) и по членуване е СК (3), но 
по *сичко съдейки еднакво присъстауващ и експо Въпреки многобройните проблеми, и тримата 

събеседника са убедени, че в настоящия момент 
расте авторитетът на организациите и комунистите 
и това трябва да се използува. Трябва да се до
говорим ние, комунистите, казват те. Трябва да 
има по-голяма самоотверженост и по-висока дисци
плина. Напред може да се върви в по-добре ор
ганизирани и сплотени редове. Кой не ще — не 
трябва!

— За дума се явяввт онези ,,по-активните".
По-голяма част

ниран в своята среда, член е на Председателство
то ма Общинската конференция на ССМВ и лредсе-

в мест-

Н+ е сме млада 
възприема разискванията, заключенията, но на тдх , 
това просто не върв-и, Картината е 
когато ни е я1-8® проблематиката, мисля

организация-

дател на първичната младежка организация 
ната общност в Дебеляча. Йованович е секретар 
в своята партийна организация, о-ствналите това не

малко по-инаквп 
на пове-

от нас. Тогава сме по-разговорчкаи — казвачето 
Джурица Баич.

са.
— Би трябвало малко да се лодготзяваме, а 

ПО-ГОЛЯМО число от 
пое обуваме, докато е 
мълчало, продължала Баич, при 
СОСТ, някои самоулравителни споразумения които

И на кра#: беше заплануван и въпросът колко
тримата

Интересува ни, най-налред взимането на сте 
първичната организация я тяхното осъ-

степен,-

членовете всекидневно да 'ос- 
необходимо. Тогава не би се

Т°,
опортютзъм съдържат изказванията на 
комунисти, с които разговаряхме. Показа се, че 
гози въпрос е излишен.

новища в 
щестаяване. Отговорите са,

Устава на
до известна

различни.

зации и изпълнителните органи. Това 
е също тана важно предусловие за 
по-уснорено развитие на общината 
като цяло.

Всички първични организации, ка 
кто се изтъкна на заседанието на 
Общинсния комитет би трябвали по 
време на подготовките за избори ко 
нкретно да разискват за своя принос 
в стабилизацията на стопанисване
то на ООСТ. От тези критически пре 
ценки те трябва да извличат и зада 
чи за действуване през идащия пе 
риод.

В най- тясна връзка с това са и 
методите и с- държанията на рабо 
та на първичните организации на СК 
които в много среди; според думите 
на Милан Парезанович, трябва да се 
меняват и усъвършенствуват. Не са 
редни случаите, особено в извънсто 
панството и в някои местни общно 
сти, най-голяма част от активностите 
на първичните организации на СК 
да се мерят и преценяват според ан 
тивностите на секретарите и секрета 
риатите.
— Такива поведения би трябвало да 

ср меняват понеже практиката пока
зва, че където организациите са деи 
ни (а не само няколко членове) има 
ме и по-добри резулата и на стопани 
своне и по-развити самоуправителни 
отношения — нозва Парезанович.

В.Ф.

Пред изборите в СИНе само уставно задължение
^ ——   — трябва да даде принос за по-усно

на тази предимноято
роното развитие 
селскостопанска община.об-В СН в Аленсииашна

на първичнитеПредстоящите избори ая^^^“аЯоспособеност
щииа ще бъдат проверня „ветите
организации на Съюза иа ио У

Комунистите в Аленсиншшш общи

“«'''гж.йтж.,»™..
Алянпве в СК предимно млади рабо- 
чл6Ня Кпгато пък се касае за идей 
ТМИ„ЦплИтическото издигане и оспосо 
пГпне поирой шнолата на общинс 
6 комитет, работи и вечерна поли- 

“ шнола СЪС 150 курсисти Вси 
тппа според преценната на Общ 
Т°° комитет е солидна кадрова 

могат да се избират

СК чухме, - л0мунисгиетеса 
ПеРв°рхуЛ стабилизирането °д°РЯд 
СТВ0Т0 и Iборба130“ани3иции са пое

МНОГО субонтивни бба®б°'Ифабрикоташштщ. 
извадс^

август, в Алескинашна община и 
Чиално започнаха подготовки 
организиране на избори р®“ите. На 
оводства в съюза на комунистит ^ 
истина до новите изб°р11.,янява, че 
тРи месеца, но тун се преЦ®к се За- 
аса пак е по-добре ло-ранод п0 
лочне с подготовиите. Това ош 
ааче ако се има предвид че из Р с0 
“ гази община не се подразбират ^ 
ко като уставен въпрос но с ^ 

да се извърши анализ яятце и 
ината подготвеност на пъраичн 
Рбщинската организация на ”!?'нлия 
'* съгледат работата през изте л 
период и да се дефинират маиард°То- 
зи най-крупните задачи за предуст;—

л на Об/цинсиата конференция

ли

киятическа
чно
инския
ппви ръководства в първичните орга 
н0?оими Преценява се, че през пое 
пияните две години в Алексинашна 
л?АНиня са преодоляни всички разп 
оби‘ оазноглил между ръководствата 
на оСествено-политичвсните органи

то за 
В1.РХУ



4 Комунист
СБЗОР

СВЕТЪТ ЗА ЮБИЛЕЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

„Те бяха горди и храбри, готови да се
който сами избраха"справят с пътя,

СТАМПА". В коментара се казва, че вър- 
Белградската конференция са 

в Бавдуиг 1955 го-

вестник „
ху (Провеждането на 
работели, след конференцията 
дина, ноколицина лидери на третия свят, между 
които Насър, Неру, Тито, Сукало и Нкрумах. Ма
кар че са ► ахождали от различни философии, те

зи -лидери на

необвързвността п 
винаги се стига до зак-

Както >| да поставимпървитеПрез последните днн на август и 
дни на септември големите световни осведомител
ни агенции и печатът навред по света осведомява
ха н пнсаха за 20-годишнината на Белградската кон 
ференция на необвързаните

контекста на нашата епоха,
намираме пред лицето на един 

исторически процеси през втората по- 
Нообоързеността с ни

шочението, че се 
от великите 
л ов ни а на двадесетия пек.

сила, която се против оп ос га-щр не о по-малко и 
ви на отрицателните

на блоковата политика, на сферите на влия- 
неоколониализма и не ом и-

билетерални и мултилатерални засе- 
дания се съгласили ло-отиошоиио не необходимост 

сложи край на студената война, колони-

тенденции през този пери-Ознаменувайхи 20-подиш ннната, движението 
на необвързените страни, основано на 1 септември 
1961 година е Белград, прави, съществено гледано, 
успешен баланс — съобщи на 31 август агенцията 
ФРАНС ГГРЕС. Всъщност, 25-те членове основате
ли от първия самит е (Белград се преобразиха в 
множеството от 95 делегации /на шестия самит в 
Хавана, през септември 1979. Растящото влияние 
на движението, което когато бе родено, бе едвам 
островче на неутралността в бурите на студената 
война, показва повече отколкото който да е друг 
феномен еволюцията, която стана за 20 години 
в международните отношения — констатира ко
ментаторът на тази агенция. „ЮНАЙТЕД Г1РЕС ИН- 
ТЕРНЕШЕНЕЛ" в своя коментар констатира, че дви 
жението понесе зачатъка си от индонезийския 
град Бандунг през април, 1955 година, а се роди 
в главния град на (Югославия — Белград, през 
септември 1961, тъкмо пред началото на най'гол
ямата световна ера на деколонизацията.

В коментара на китайската осведомителна аген 
ция ХСИНХУА се казва, че необвързаният свят 
е станал могъща политическа сила в днешния свят- 
Той се е противопоставял срещу агресията и ек
спанзията -на свърх—силите и е давал подкрепа 
на развиващите се страни в отбраната на незави
симостта и суверенитета им. Един ден преди оз- 
наменуването на юбилея от Хавана бе «злъчен 
коментар на ПРЕНСА ЛАТИНА, в който се казва, 
че движението на необвързанит има потенциално 
ефикасен механизъм за изправяне пред положе
нието на неравенство в международните 
НИЯ: акционна програма за икономическо сътруд
ничество.

ОЛ та да се
зацията и другите облици на доминация и Аа св 
увеличи помощта на развиващите се

,ФИДЕЛФТЕРОС" подчертава, чо

нив1 студената война,
литаризма". С тези думи .румънски дт 

ЛУМЕА" отбелязва 20 годишнг-ната на Пъреете 
конференция на -необвързаните страни в Белград.

вестник
страни. Ки

пърският вестник
в тези трудни моменти за човечеството 
представляват необвързаните, конто въпреки вре
менните слабости, остават здрав бент срещу об

надежди
юбилея,В самия ден на ознаменуването на 

на 1 септември, московска ,,ПРАВДА писа, че не
обвързаното движение бе и остава значителен щата конфронтация в света.

международни отноше- 
«а световната об-

фоктор в съвременните 
ния, който положително влия® 
становка в интерес на укрепването на мира, ооигур- 
яването на справедлив^ отношения и равноправно 
сътрудничество между всички държави и за съз
даване на по-блапоприятки условия за обществе
ния напредък'*. Аржентинският ежедневник ,,КЛА- 
РИН *'

По повод 20-годишнината от основаването на 
движенето на необвързаните, вестникът на дет
ската Социалистическа Народна партия „ДАГБЛА- 
ДЕТ"" публикува статия, в кодто се подчертава,

,движението е оставило дълбоки следи през 
60-те и 70-те години, както в освобождаването от 
доминацията на големите сили ,така и в рамките 
на Обединените нации, както и с изтъкването на 
иска на страните от третия свят за установяване

система ". 
СТАНДАРТ" обяви 
-ЪР по време на 

тяхната среща на Брион> през юли 1956 година 
с коментар, че тази среща означава твърде важ
ната инициатива 
на необвързаните.

че

своя коментар казва, «е е Хавана „огром-в
нотю мнозинство, което отхвърли идеологическото 
подчинение и компромисно със свърх-силите след 
остри разпри прие юпославския тезис за незави
симостта и същевременно потвърди жизнеността 
на движението. „РАДИО ПАРИЖ в навечерието на 
юбилея оповести, че „преди 20 години в Белград 
се събраха 25 държави основатели на движение
то на необвързаните на първия си самит. 
само бе зачатъкът на движението. Движението бе 
пълно с идеи, а имаха и воля ДВ се освободят 
от мизерията и спечелят . независимост. Деколо
низацията бе а пълен разгар. Те 6яха горди ,и хра 
бри, готови да се срещи 
който .сами «обраха".

Седмичният вестник на Комунистическата пар 
тия **а Испания ,/МУНДО ОБРЕРО" публикува ка 
3 септември статия, посветена на юбилея на необ
вързаните страни, в който писа, че 
по време на студената война, 
обвързаните страни, с 
бе потвърждение на /обстоятелството, че конфрон- 
тирането на блоковете не може да даде изход 
от контрадикциите на 
може

на нова международна икономическа 
Влиятелният кенийски вестник 
фотография на Тито, Неру и Нас

Това и преден отряд на движението

По повод юбилея «а необвързаните редица
световни държавници дадоха и специални изяв
ления- Така индийският министър на външните 
работи НАРАСИМО РАО заяви, че необвързаното 
движение остава „бастион на есе по-широката зо
на намира, щит против външните

ат с трудностите по пътя,

отноше-
натисци и ка_ 

жономическа си-тализатор на 
стема".

новата световна
„създадено 

движението на не- 
всички свои контрадикцич-,

Д е а де сетгодишн ин ата
движението на необвързаните страни привлече 
манието и в част «а шведския печат. В комента
рите, публикувани по повод деня на необвързва 
нето се подчертава голямото значение на необ-

от основаването на
В поръката на ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ 

президенти на страните 
необвързаните, която бе 
стро като

вни до всички 
на движението начленки

изпратена до Фидел - Ка- 
председателствуаащ на движението се 

казва, че траен и стабилен '
установи сам за себе.

съвременния свят/ че не 
да бъде основа за създаване на нова сис-

вързаното движението е международните отноше
ния и се припомня

мир не може да 
Тоц може да бъде обез- 

печен ано за него бъдат активно се борили всички 
миролюбиви страни и народи в Европа Америка 
Азия, Африка и Океания. Обединявайки в своите 
редове почти две трети от странт те в 
обвързаното движение разполага 
циал в борбата 

тази

се
че това движение преди две 

десетилетия се роди в главния град на Югославия. 
Отделно се подчертава огромната - 
дента Тито, както в основаването на

тема на международните 
не може

отношения, както и че 
да предложи благоприятни условия за 

продължаване на процеса на освобождение 
еманципация на народите. В коментара на КАИР
СКОТО РАДИО се казва, че политиката на не об
вързване то за Египет не е станала

роля на -прези- 
| движението, 

автентични прин
ципи^ И е коментара на вестник ,,ТАЙМС ОФ ЗАМ 
БИЯ в Лусака името на президента Тито се сла-

и
така и в опазването на неговите

света, не- 
с голям потен- 

против военната опасност, __
само празен

лозунг без съдържание, но едно от неговите кон
ституционни начала, поради което Египет чувству
ва специална отговорност към движението за не
говата защита от всички опити да се отклони /от 
неговите основни принципи и правия път.

Парижкият вестник ,,МОНД" публикува ко
ментар под заглавие „Необвързаните чествуват 
20-годишнината си", който пренесе и Тюринският

казвага на първо място между главните 
на необвързаността. 8 
се посочва на изключителното 
на членовете, които главно са от

се а поръка.
Държавният министър на външните работи 

на Египет д-р БУТРОС Гапи ^ и и
ноетп _д Н АЛИ Даде изявление в

ое изтъква решителността на Египет ' 
прави всичко, което

протягани сти
коментара, между другото, 

увеличение на броя
да на-редовет© на раз

виващите се страни както и „шансът на необвър- 
зването да бъде пазач

е в неговата
зи движението, да се спаси 
не пред всички опасности и 
ито г,о застрашават.

сила, да се запа- 
от отклоняване и заяк-

предизвикателства, ко 
Танзанийският президент НЕ- 

съЩия повод заяви, че необ
вързаното движение
та, но представлява

от нова световна война".

РЕРЕ поКомунист няма власт в све-
сила в света. „Ние 

да заздравим нашето 
единство, зшцото правейки това, мо

жем да влияем на света, в който жи- 
веем."

имаме причини

Председател на Издателски* 
мунист": Доброслаа Чулафмч.

■сич-

съвет ма НИРО „Ке-
... ААР*с “ рел*«ци*тв: БЕЛГРАД, Площ», Маокс и 

; ,,пвФ0,<и: централа 315-061 Р
«Л7Н. НО,И ИПГРАД' КГ"*»Р Ленина

секретариат 
6, Телефон

на
Това е преглед само на малка

който
част от широкият публицитет,
в информационните
по света бе

■н И1Д1И.1 н .^«"нст-^Пн^Мнмд^вен“ 
Редакция на издаикчто 

Саао Кържавац (главен н

Издава: Издателска 1РУА«»а организация „Комунист". средства /навред

Пачата даден на юбилея на необ- 
вързаните страни. Това бе 
се дадат мн ого бройни

на „Комунист" за Сърбия:

тко Йоватич, Слободаи Клякич, Мнсайло Ковач Об- 
рад Ковнч Яозо Маркоаич. Зорчц. Станимнро.нч л 
Мнлентне Вуксеиович.

а*-. и повод да 
-оценки, анали- 

и него- 
от която 

да идват — без изклю-

зи и коментари за движението
Излиза а петък.

« ардаа братства

вите перспективи, които — 
част на света

Предем*™ “ Издателския съвет на Изданията 
иа „Комунист" за СР Сърби, Марк. Тадороанч.

5* Р*Аа*ЦЧата: Скомаика Топалоаич.

чение /изтъ1Кват неговата незаменима 
отношения ироля В международните 

опазването на
е указ от И декември 1*74 

* единство със з мира.>теи венец.
Подготвил: 

Перо Ракочевич



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ
ОБЩНОСТИ

БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА

Електрификацията главна грижав настоящата и следващи- Ди всичкоте няколко въпрос загодини ОТ решаватози преди всичконе 9а належащите от първичнатасредносрочен развоен комунално-пери- битОви организация на Съюзапроблеми. Тезиод, всички на носела Босилев подго-г- мупистите зависитовки, ефикасност-радска община тряб 
лучат ток. Затова
електрификация

които се вършатва да по- от та настрана ьга акцията.
местните общнос-акцията‘ по П,онастоящем

ти са съвсем в ход е акциоправдателни,стана актуал ята позащото 
обЩ местната

електрификация
от подготвеността на 
общност

вна въ® всички местни няколко села. В Гло-селопости. На всички зависи хо-заседания жие тя приключва, а в Рай- 
чиловци, Буцалево, Рибарци, 
са извършени всички

Дът на акцията. Досегашният 
това

на първичните партийни ор опит В
отношение показ-ганизации, пред ССТН 

събранията на
пред ва, че ^ам подго-

където по-ефикасизбирателите товки от страна на местните

акци,-, *'кКИТ* °би( обезпечени са не-
акцияа добре и за .обходимите 

време се

действуватно
и останалите организирани ности,
сили, винаги тя се намира на 
дневен ред. ВърШат се

средства,кратко които
реализира, трябва да се събератразис което е и от на-

8 Дух на икономи.квания и договори, 
ната общност

селението и се търсикак мест изпъл-
стабилизация- Всякоческата

на работата. Нонителпо-лодготвено има
- отлагане на акцията предизвида подеме тази 

акция. В разговорите 
където

благородна местни общности където ак.ква увеличение цената на ак циЯта вече се провежда две, 
дори и повече години и

и дого. цията.ворите, всестранна 
помощ им оказват останалите 
о бще ствен о-п ол ити ч е с к и Сега е време да 

поправим пътищата
все

добре.
положението в мест 

•ните общности в Ресен, Гор 
на Ръжана и други.

Сега, когато се

още там не върви 
Такова еПримерът на местните об

щности Белут, Радичевци, къ 
дето за два—три месеци ак_ 
Цията бе

орга
низации от общината, а особе 
но Общинската скупщина, се 
набелязват най-важните

завършена показва, 
че от действуването 
ната общност

Автобусите през Видлич все още се движат, 
но както зимата наближава така и страхът на ви^ 
сочани, поради общата причина да не останат без 
,,връзка със света“ става

През зимните дни, поради непроходимостта 
големите виелици на планина Видлич, височани 
наи-редовно биват отсичани от центъра на ному- 
ната — Димитровград.

Тънмо заради това през дните .когато рейсо
вете не могат да минават през Видлич, транспорта 
се извършва през Пирот. Но изглежда, че и този 
път не е много сигурен за пътуване, защото и 
през топлите летни дни пътниците, ноито пътуват 
от мирот за Славиня, Каменица, Сенокос и други- 
те села, биват принуждавани да слизат от автобу
сите, защото пълният рейс трудно минава през 
долината между селата Ръжана и Славиня. Въпро- 
са се налага сам по себе 
рата г 
леда.. 7

намираме 
на прага на новите избори 
обществено-политическите ор 
ганизации, в местните общ
ности и останалите делегат
ски скупщини трябва да да- 
дем доверр е на най-активни
те. Защото в новото самоуп. 
равително общество местна 
та общност се развива като 
специфична самоуправителна 
общност на инте

зада
чи, конто в този период тряб 
ва да реализират. Става пре-

на мест 
и останалите ор 

в селото, а

в

ганизирани сили
все по-голям.

ГОРНА ЛИСИНА

Голяма внимание на 

пътищата ресите на 
гражданите в местопребивава

В нето и съвместно с останалиусилията на жителите на 
Горна Лисина, които те пола 
гат за благоустрояването на 
родното село, грижата за път 
ната мрежа заема важно мЯ 
сто. В това определение те 
изхождат от познанието, че бор 
бата за по-добър селски бит 
се спечелва и с нови по-дей 
ствени пътища. Местната об 
щнсст раздвижва а^ции по 
разширяване на някои за жи 
е от а в селото важни, но неу 
добни махленски пътища или 
го прокарване на нови, с ко 
ито ще се заместят отколеш 
ните тесни лътек»-. За целта 
се въвежда местно самообла 
гане в парични суми или до
броволен труд.

дствата, изразходвани за про 
карване на пътища," които тря 
бва да
„Колище" и ,Разцепеяица" с 
центъра на селото. Що се от 
нася до пътя към „Колище", 
почти са разрешени спорове 
те във връзка, с минаването 
на трасето през имота на от 
делни хора, така че същото 
трябва да бъде готово таз>- 
есен.

Ако всичко се завърши на
време, наскоро след това тря 
бва да се очаква да започне 
прокарването на пътя, за кр 
ето Общинската скупщина ще 
обезпечи булдозер. Пътят към 
махала „Разцепеница"" засега 

-далечна перспектива, тъй

те организирани сили решават 
за осъществяването на свои
те общи потреби в областта 
на комуналното строителство, 
всенародната отбрана и обще 
стаената самозащита. От ней
ната

махалитесвържат си: канво ще правят хо^ 
през зимата, когато долината се издуе от

Може би сега е момет жителите от 
край да вземат нирките и лопатите и задружно да 
поправят (ано вече нямат въпможност да построят 
мост) пътя, а пън водата да прокарат в канал, за
щото през зимата няма да бъде така топло, та пъ
тниците спокойно да се разхождат докато рейса 
бавно, бавно минава през долната.

този

активност, а преди всич 
ко от активността на члено 
вете на Съвета на местната 
общност зависи изпълнението 
на задачите, които стоЯт пред 
нея.

Текст и снимна Т. Петров

м. я.

НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ НИКОЛА ТАСЕВ ОТ СМИЛОВЦИ, НАЙ-ДОБЪР СЕЛСКОСТО 
ЛАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

РЕКОРДЬОРЪТ ОТ 

СМИЛОВЦИ
се среща с някой агропромишлен ком
плекс.

е по
като все още не са разреше 
ни иЯкои правно-имуществени

Огромният комбайн остана на нива
та, но тук има самоходни косачки, косач
ки, намотвачи за сено- най-различни плу
гове, брани, гребла... Никола притежава 
и трактор с ремарке.

Освен това, че за Никола казват, че 
о рекордьор — производител на пшеница 
(през това лято е предал 30 тона пшени
ца) той също така е рекордьор по про
изводство на царевица( ечемик, сено... 
На хектар е „изкарал" по 2500 кг жито, 
ще прибере царевица от 1,5 ха, а ече
микът, който произведе на 7 ха площи 
вече е в хамбара му. •

Мнозина го вече наричат „смиловски 
войвюдинец". '

Не само със земеделие се занима
ва Никола Тасев. Отглежда сливи, кру- 
ш>', ябълки и други плодове. Не по-мал
ко4 и “ по активно той се занимава и с 
животновъдство. ,

В кошарата му има 6 крави, конто, 
както казват Никола и съпругата му да
ват и по 1000 литъра мляко на месец.

— Не, изобщо не съществува сиял, 
която може да ни накара да изменим 
професията си, макар чо нашето „рабат* 
но време“ започва в 4, а свършава къ«- ■ 

около 21 чие,
Георги Станулов, тъстът на Никола, без 
чиЯт,о ломюоц смиловският рекордьор тру
дно щеше да завоюва званието си — 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ РЕКОРДЬОР ЗА 1981 

Т. Петров

Неотдавна успешно приклю 
чи акцията по 
на пътя, който свръзва маха 
лите Сталичини, Кумичини 
Тарабанье. Този път, 
дължина възлиза на 5 
свързва посочените махали с 
центъра на селото -и с пътЯ/ 
минаващ по канала, с 
се отвеждат води 
екюто езеро, 30 на сто, от сре

въпроси.
Г орнолисинчани желаят 

ще по-добре да уредя7 с'ьс 
на махленските пъти 

селото си. Затова са ре 
да увеличат участието 

си в обезпечаването на необ 
средства от 30 на 50

разширяване
о-

НИКОЛА ТАСЕВ от село Смиловци ,е 
абсолютен

и
тоЯнието 
ща в 
шили

чиЯто
км,

рекордьор по производство 
в Димитровградска община ина жито,

един от най добрите селскостопански про
изводителито в региона

КОЙТО ходи мите 
на сто. Когато в Смиловци попитахме за Ни- 

Тасев отбихме со да го потърсим и
във Власия

К. Г. кола
о двете кръчми, които съществуват

Всички обаче казаха, че него не
в

селото.
бива да търсим в кръчмата, а на нива
та — той по време на прибирано на ре
колтата тук не се спира.

намерихме го на нива е 
Бешо тук с комбайна 

своите 11 ха пшени-

!Н листна, 
Смиловско поле.
си, с когото ожъна 
ца и още толкова на съседите.

— Пръв в солото сдружих труда см 
СЪС кооперацията и построих малка фер 

най-новите видове пшо 
ница, с една дума рискувах. И ето ре 
зупгатите не изостанаха. Но за резулта
тите дължа и на това, че още от най 

младост со определих да бъда

мичка, лроучаеах

казвано вечертаранната си 
добър селскостопански производител

доволен Никола.казва очевидно
В двора му всичко е в пълен ред, 

а когато човек погледне селскосопански- 
те му машини, през ума му минава, чо ГОДИНА.

В Звоици понастоящем са 
ции; строи св водопровод здравна

и път...станция
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от българчасткоито живее 
ската нлр&диосг. 

На съвместното

15 минутно преда 
български озик, и 1*' 

и ТВ журнал.

се излъчва 
ване на 
дневно

Това нещо

КОМИСИЯТА кьм ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОТНОШЕНИЯ и КООРДИНАЦИОННИЯ комитет

от СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ЦК НА СКС ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ 
ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ РК НА ССТН В БЕЛГРАД

заседание 
иеобходимо-и засе разкква 

стта от още помздържена ре 
концепция ® сред 

масова информация,

недвусмислено 
по нататъшните ол

на раз дакторска 
за сте ата за

а не пр©диметеено

говори за
ти ми ст ич ни очаквания 
п'и гио на информирането

на истинските 
област. Но, разис

Разчленена мрежа от средства 

за масова информация
те да се 

собствената си 
в кои

осъществявано занимават със 
народност, със средите 
то тя жиае?, с нейните тради 
ции и културно 
Такова уреждане на средства 

масова информация/ до 
степен би довело до

цели в тази 
каейки по този въпрос»' на 

заеедание, лро-съвместното наследство.
водено на 11 септември т.г. 

Комисията на Председател 
ЦК на СК на Сър

на* От огромно значение е информирането за мобилизираното на трудощито се и та за 
известна 
затворени „национални сред
ства за информации, 
же да доведе до национални

ството но 
бия за междунационални от

Координационния
междунационални 

към Републиканска 
на Социали-

Сърбия» бе 
че бавно се ре

гражданите
* Активни дейци: за братство, единство и задружноСт. НОШОНИЯ И 

комитет за
което мо

също така за числяЩито от 
турската народност содмичон 

озик. ПЛ
ЮТИ ОШОНИЯ 
та конференция

За по-нататъщното развитие на спмоуправи- 
телните отнощения, даване на трудовия човен и 

да може пълноценно и каче- 
процеси

уклони.
вестник на турски 
правени са и пъроите крачки 
и във въвежданото на ромски -шо посочено 
озик за информирано с ор® 
меним материали чроз нишкия 
ежедневник „Народне 
не“, а в най ново време, и 
чрез седмични предавания, ко 
ито се излъчват посредством

етическия С7>юз внаистинагражданина
ствено да влияе върху всични жизнени 
съгласно с политическите насоки, конституционни
те разпоредби и постановленията на Закона за сд
ружения труд, от неоценимо значение е степента

Съюзът

Изявяването на национални 
те особености, развитието на 
езика, културните и другите 
трад^ии е само една част от 
редакторската 
средствата за информация на 
езиците на народностите, 
както и всички други средст 
ва за информация трябва да 
бъдет насочени преди всичко 
към трудещия се 
жадииа и в осъществяването 
на самоуправителната му ро-

ализират отделни становища и 
заключения, отнася1/'* с® А° 

нови- адекватното създ®ван® на Ус 
за още по-добро инфор политика вЗатована информираност, 

нистите и останалите субективни организирани сили 
постоянно се ангажират за пълна, обективна и навре

ме кому. ловия
миране.

Това преди всичко се отна 
ся до факта, че в общините 

а е Южна Сърбия — Буяновац, 
в ко

и

.Студио Б“.
Българската народност 

братската общност има сед
мичник „Братство“,

мен на информация.

Прешево V Медвежда —
част от албанПостигнати са забележител стника на езиците на народно 

ни резултати на това поле в стите. 
нашата страна, а отделно 
СР Сърбия.

С ангажирането на Съюза 
на комунистите в Сърбия и 
на всички обществени 
през последните години зна- дето живеят най-много народ 
чителко е подобрено информи ност>', телевизията и радиото

излъчват програми 
зина, излизат два ежедневни 
ка — на сърбохърватски и у и 
гарски език и седмичници на 
румънски, русински и словаш 
ки език, покрай редицата още 
вестници на други езици на

човек, гра
със съ- ито живее една 

на „Кому- ската народност, все още не 
съществуват средства за маса 
ва информация на роден е- 
зик. Оьщо така беше изтъкна 

и двумесоч то, че ТВ-програма не се следи

А три годин> по-раню, 
в техният брой е бил 78, което 

ще рече, че броят им ,значи 
телно е нарастнал.

В Социалистическа автоном- 
сили на покрайнина Войводина, къ

кратено издание 
нист", което още повече дава 
принос към по-доброто инфор 
миране, 15-дневен детски вест 
ник „Другарче
но списание „Мост“, както и поради неизправност на прел ре 
плодовита книгоиздателска дей давателите), както и недостатъч

ното чуване на радиото. Това 
се отнася и до общините, в

ля.

Средствата за масова инфор 
мация са мощно оръжие в 
развитието и таченето на брат 
ството и единството между 
нашите братски народи и на
родности, в развитието на за- 
дружността в нашата самоуп 
равителна социалистическа об
щност.

Всичко ова изисква ощз по-

ност.
Всекидневно по Рядио Ниш

на пет е-рането на езиците на народно 
стите, постигната е по-голдма 
разчлененосг, подобрено е ка 
чеството на осведомяването и 
е увеличено семейството на 
средствата за масова инфор 
мация на езиците на народно 
стите.

: шг _ г
ангажирано отношение на из 
дателските и програмните съ
вети, {^кто и по-голяма отго 
ворност на редколегиите, 
организациите на Съюза 
комунистите в тях и ;/а всич* 
ки субективни фактори, които 
да действуват към подобре
ние на съдържанието и каче 
ството на средствата за масо 
в а информация-

н ародн сетите.
Телевизия Белград излъчва 

на общото усилие на юпослав информативни програми на
ските комунисти и на югослав унгарски, румънски, и албански 
ското общество като цяло по език. В Социалистическа авта 
отношение информирането да номна покрайнина Косово те 
обезпечи последователно осъ левизионната програма се из

лъчва на три езика: албански. 
За сърбохърватски и турски, ед

но издателство пуска издания 
година в СФР на албански, а едно на съР 

бохърватски език. Издава се

Всичко това е съставна част

на
на

ществяване на политиката на 
национално равноправие, 
това най-ярко говори факта, 
че през 1979 
Югославия са излизали 122 ве ЪьV' - Б. Костадинов

Ерих Кош вечер, когато влезе да търси място 
за нощуване. Пенсюниран 
бивш директор на училище 
във вътрешността, който с болнавата 
си жена и оскъдната пенсия по неволя 
се върнал в селото, в което се е ро
дил. Сега чопли около запустелия ба
щин имот и отлглежда овощни дръв
чета, кокошки и пчели, всичко, което 
без неговия труд може да работи и 
.ражда за него, й за дребен хонорар 

[ учи тукашните деца на четмо и пис
мо, за да изпраща всичко, което може 
да спести, а освен това и онуй, което 
може да вземе на заем и да измъкне 
от другите, на своите, които се учат в 
Белград. Като учен човек той се смя 
та за най-близък на госта, сяда най-

винаги загрижен селянин, който с па-, 
рите, получени от братята си от Аме 
рика, строи със сина си къща близо 
до гостилницата. Изцапан с вар и

учител,
нЯкъд®

пок
рит с прах, сяда само да угаси жаж
дата си, а синът му, възмъжал и як 

гостилницата
(Откъс от единоименния роман)

момък, послушно пред 
баща си да стане от масата, та 
тръгнат пак заедно на работа. Перио
дически тук се отбива 
раздавач Гойно Пощаджията, 
оставя колелото си под смриката' зад 
гостилницата, за да тръгне 
ре, по стръмните

ЛРЕД ГОСТИЛНИЦАТА, единствено вобранския протокол. Скрил се тук, 
, то място за срещи в -селото се/ сьби в своето село, за да не могат да го 

раше, доколкото можеше да се види .намерят контролните и свърхконтрол- 
досега, една и съща компания-

да

и пощенският
който

«и комисии, «и сега, макар че у него 
не се забелязва никакъв недостатък

Управителят на селската бакалии- здрав и пълен, получава солидна ин- 
ца Душан Мърджен, точен и трезвен, ,валидна ПенсиЯ в долари, която го 
•сЯкаш три пъти мерен на собствени- л,рав,и най-богатият човек в селото.

^акалски веани човек, който се Отвикнал е да обработва земята, това 
отбиваше , тук само за малко, преди повече не му и трябва, и тъй 
да отвор* или след като затвори мага- (Няма друга работа, прекарва тук, пред 
зина, но и тогава, без да седне да 
пийне дори кафе, а само кол кого да Говори 
се види и поздрави с хората, които домлъвки, сякаш е забравил родния 
се намерят тук. Баро Стърчиопашката, 
наричан барба Баро Патицата или сък
ратено Американа —- макар че никога 
ме е бил в този край на света, — всъ- го 
щност възвръщанец ,©т Нова Зелан- пръст между ребрата му. Обича да на- 
дия или Австралия, на който от пре- блюдава 
калена хитрост и селско лукавегво и 
носът му беше в искал като зурла над

пеш наго-
пътеки към къщите_ 

на малка-на горните села; шофьорът 
та камионетка, когато му се случи път 
насам, за да предаде редките пратки, 
които

като

пристигат за бакалницата и 
тилницата, и да събере празните 
ДЪЦи и бутилки; понякога 
жденци

кръчмата, найголЯма част от деня си. гос- 
сан-

и -нЯкои чу- 
туристи, заблюдили се в този 

хора и обстоятелства и без- затънтен край н.а крайбрежието, се 
платно, без да го кара, превежда на спират да попитат
другите маси думите и мислите му на минат и утолят жаждата ол Всяка сут-
местния говор, а и се обажда от не- рин по едно и сЪЩо време, облечен
голо име, кога™ Той мълчи, с мла- в едни и същ.и тъ,мни
дия гостилничар Мило и капитан Сте- оайета и пяптлшк. «
ван, барба Баро Америка™ и винаги на коего липсваЛ Г ПуСТ^Н'
пийналия Симо Бутилката Даскала об- ьГ»! само канцеларските
Гуеа постоянната компания

ра«'и™Кнай!късмаТлия, ноТ°въНва1вс!ки б^ши^общ3 ^
Случай най-шумен постоянно .размах- Щ„ият о6Щински деловодител,

фд^тГ- ™= б~
Г„ГД суГТ^’ Ги Нима6азГЛНИЦаТа' за да

го - «век с вид иа ^нда^Т ~ ^
' ОТО завари в кръчмата още първата Тук се отбива и един доста висок, ка нГдва^пътГ*43 ‘ ВДИГаНе ^

често до него, а и на неговата маса, 
и за малка почерпка — шварц —кафе 
или чашка вино — по осведомява за

някак си (неуверено и с не

он език в далечния свят и постоянно 1местН1ИТе 
се усмихва, при1мижа1вайки със свити 
очи печално и мъчително, като че ли 

гъделичкат непрекъснато, забили
за пътя, да си по-

как другите играят карти, / 
'Но ги взима в ръцете ои само колко-

панталони на

то да отмени кръчмаря, когато той 
устата, като че ли първо да помири- требва да стане, за да обслужи някюй 
ше какиото има намерение да каже 
и да прецени трябва ли да го каже.
Казват, че през миналата война е ,ус-

улорит клиент — уж защото не е до
бър играч, а всъщност, защюто- се

е полет и,

страхува, че всички тук са се зарек- и
лял да излъже всички съюзнически ли да вземат именно неговите пари, 
наборни и лекарски комкюии и пред- понеже са най^много. 
ставнл за рана, получена в сраже- 

свой !малък телесен не-

се до вра- 
п опита 

някаква
Освен това тук е и Даскала — ка

кто единствено по знаят' и 
тук,

ние, някакъв 
достапж, който, като по вземали вой- 

отбележат в ко- поздравяник, пропуснали да
— на идване и на връ-
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Младежка трибуна * Младежка трибуна >ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ Е
ЧЛЕНОВЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

Все повече СКХД „МЛАДОСТ" — БАБУШНИЦА

млади хора в СК По пътя на танцовата 

секцияВъпреки 
омасовяв^нето

щмна увеличаването и
__ и* първичните
организации на СК факт 
сочва се в 
не всички 
Разбрали 
си. Някои

В самодейното 
дожествено

на младите е, по 
информацията, че 
организации. са 

правилно задачата 
първични

култури о-ху- 
дружество „Мла-

обогатява своядина репер- 
та-ггоар с нови съдър*кания, 

ка - че днес >ма 
сту. . народни хора от 
мла

дост" от Бабушница 1 
средношколска, селска, 
дентска и работническа 
деж, както

членуват осем китки 
.Лужница, Гор 

но Понишавие, шопски танци, 
буневашкй

Според последната
общината епрецен

ка на Общинския комитет на 
.СКС Босилеград, 
мето на млади

член ч на СК,
- 1 огромна си

осъществя 
актуални 

в по-нататъшното со 
самоуправител- 

. общестеемо-нкономиче-' пР*АстоЯЩ«я
общината.

органи- 
малко или въоб 

приемали нови

което представлява зации на СК 
Ще не са 
нове. В

и други трудещи 
граждани. Дружеството

при приема- 
членове в СК 

случаи първичните 
партийни организации

танци от Враня, 
хора и хора от Посавинат—

ла в решаването и се и I 
работи вече

чле
организации 
критериите, 

показва, че

ването на всички някои, 
«е са спазвани 

това

в повечетю пет години, а е 
създадено по инициатива на 
група ученици

въпроси г
циа ли етическо
но и
ско развитие на

Музикалната и секцията по 
изобразително изкуство съ
що имат твърде богат ре
пертоар. Драматичната секция 
тръгна по пътя на танцовата 
секцид: на регионалното със
тезание — преглед в Ражань 
тази година с драмата „Кон
спирация" на Драган Божи
лови ч в конкуренцията на из
вестни писатели и афирмира- 
ни творци, бе спечелено тре
то място. Към края на сеп 
тември драматичната секция е 
поканена на 
Църнич край Пожаревац, къ- 
дето се провежда републухан 
ско състезание на самодейци 
те от Сърбия-

С организиране на култур
но-забавния живот в самата 
Бабушница и изпълняване на 

в други 
СКХД „Младост" дава пълен 

■ принос за таченето на изво
рен фолклор и развитие на 
самодейно-културно художес 
твената дейност в общината.
С гостуването си е братска 
община Плевля и 'братската 
местна общност Бачки Петро 
вац, КХД „Младост" на дело. 
осъществява целите, записа 
ни в грамотите за побратимя 
ване и допринася за разви
тието на културата и укреп
ва братството и единството 
на нашите народи и народно 
оти.

плано
во и организирано приемат 
нови членове.

Всичко
и гимназиални 

учители при Образователния 
център „Вук Караджич" 
страната подкрепа на Местна 
та конференция на ССТН в 
Бабушница.

Осъществявайки 
своята

дружеството от година

в
ггвР*+°Д една

от задачите е по с все-орган* зира- 
по-отговорно да сеДосегашната но ипрактика,

ред която желанието- на от- 
лкце да бъде прието в 

почти

Макар че 
те се увеличава, 
по отношение на

спо- под 
въпрос. Съв-

числото на жени хожда към този
т.о все още 

останалите
структури „е задоволява, 
новоприетите само 16 
ни. Особено

делно 
СК бе

местно с това не от ло.мал- 
е и идейно-по- 

маркаическото
млади

основните 
дейност, 

на го

единствено, 'насоки на0_. ко значениев
■ последно време знач* телно литическото и 

издигане
са же- 

се чувствува не- 
достатъчния брой жени, сеп

е премахната. Младите в СК 
все повече се на новите, 

членове на СК.
приемат. по 

обществе-п ред ложе ние на 
но-лолитическите скостоланеки производител*1. И я.организа
ции в местните общности и 
организациите на

ФЕБУС в Мали

бабушницасдружения
ТРУД-

По пътищата на свободатав течение на 1980 година
касто-• и първата половина на 

ЯЩата година в организация
та на СК в Босилеград ска об 
Щина са приети 102 нови 
нове, от които 72

В чест на 40-годишнината от 
соци

революция на 
26 -септември в Бабушнишкд 
община ще се организира пи 
онерски поход под название 
„По път*щата на свободата".

места,партизански командир от то 
зи край Джуро Зл-аткович-Ми 
лич, а ще се проведе и сре 
ща-разговор с преживели бой 
ци ,от Лужница. .

концертичле 
младежи.

въоръженото въстание и 
али етическата

От новоприетите
млади селскостопански 

производители, 22 ученици и 
студенти^ 21 работник 
термалното лроюводство, 16 
временно незаети . и 20 души 
от останалите дейности.

членове
23 са

Похода организират Републи 
канският съвет за социалисти 
ческо възпитание -на децата в 
Сърбия, Републиканската общ 
ност по основно образование 
и Общинската конференция 
на Съюза на социалист*ческа 
та младеж в Бабушница.

от ма
Над 50 пионери от петте ос 

новни училища в общината 
ще тръгнат от Бабушница през 
Стол, Киевац, Ръньос до Стре 
лъц, откъдето ще потеглят на
зад за Бабушница.

В Стол пред участниците в 
похода ще говори известния

Понастоящем в редовете на 
СК в Боси ле градска община 
има 1022 члена. 
казва, че всеки 14 жител

Числото по

Д. Г. Лужнишко надпяванев Д. Глигориевнч

щане. В неделя преди обед и в праз- си част изглежда като строшен, раз- 
н>.чен ден, на връщане от църква, тук вален зъб върху здрава 
се събират и по-старите ' селяни, за в нея няма никого освен мишките, ко 
да се поразговорят, да се видят, с ито се ллодят тук. Вратата на двора е 
онези, на които къщите са ло-отдале. изгнила и виси още само една панта, стенни гърлото си. Като отмести с ръка 
чени, и да си разменят навини за бед- а къщата е затворена с мандало и завесата от зеленина, на пътеката из- 
нкте селски събития- Идва и по някое преградена с две заковани на кръст лезе старец с тъмни панталони на рай- 
цете да си купи от гостилницата киб- дЪски. На прозорците и вратницте 0та, вдигнати високо над изпъкналия 
от или оцет, пък се спре и загледа на следващите две къщи вижда само корем, 
в по-старите гоеги, докато не го жени с черни рокли, каквато е народ
сепнат с някой шамар и не го изгонят 
с псувня-

— Да се разходя и да разгледам се люлее на задните крака на стола, 
изтегнат катр е канцеларско 
държи палци под тирантите си и по
стоянно ги опъва и отпуща.

— Донеси ни малинов сок! — на
режда той на побърканата старица, ко
ято, криейки се, само с глава надни
ча от вратата и веднага уплашено се 
измъква и ючезаа в тъмнината на ко- 
дора.

брега.челюст. кресло.
— Брега ли? Че за какво ви е той? 
Някой се прокашля зад плета, чи

— Не пречи и не бави господина 
ната носия тук, а пред къщите, на пя- — отстрани той старицата от него и 
съка — цЯла с 10рия деца, които лъл- я закри с тялото си. — Прощавайте — господине?’ 

се гонят, превърнали плажа о каза той и като му нарови тайнствен 
игрище. Тук е краят на гъсто знак с вдиагно на вежда и кат.о 

Колибата

— Служебно или частно сте тук,

— Частно, на почивка, така да сеживее зят и
многобройно селско семейство. ВсЯка свое 
сутрин по едно и съЩ° време от вра
тника излиза колона земеделски т ру ма

минавай*- покрай него, го авц, е на повия край на звпи.о и мито 
войнишки, с поглед прилича .на къща, нито него и негови- 

те ги смятат за селяни.

Вляво от Станината къща
г° каже.

дръпна за ръка, го поведе под смри- — На почивка пи? А колко време 
Мнтар Мантата, самотния риболо. ка7й На терасата пред къщата. — При ,щв останете?

ятно ми е; че се отбихте и ще ни бъ
де особено приятно, ако се чувствуоо-

населената част на селището.

— Малко. Още една седмица.
— Разбирам. За тукашните условия 

юва никак не е малко, господине. Стра 
|Кътчето наистина е приятно. Сон- хувам се, че и това време ще ви бъ 

Прохлада бие от дебелата стена де твърде дълготрайно и съм сигурен, 
и от ’ каменната плоча на че не сте настанен добре. Какво да

женици и 
поздравяват по нас като у дома си.те угла^а. Отпред върви 
бащата и държи в ръка косерка, няка
и кимване на

Тук, под сянката на бора, на дру 
доста дълга дръжка, сия ден от пристигането

със стария Том!о, лодката на къ'Щат,а
лолдана на една ста- масата под ръцете им. Вижда се всич- се прави, село е това, а народът е 

ко, което става в залива, а те стоят прост и необразован. И аз, макар че 
закрити от чужди пЮгледи като в ложа, съм тукашен, имам грижи и неприЯт- 

наблюдаяаше какво оградена с камена стена, по която са мости с него. Предполагам, че заемате 
наредени излезли от употреба сини и важен и висок пост.

клмонн. к-ьщл_ - Не щеше ли де .и пред.де^ 'итой.

стогодишно стари- рибоГ П^забраде на, с бяла коса, цветя, но които не знае имената. — Все едно, вижда се, че сте ав-
з/лиееидни кичури на веч — Известно и ме, че сто отседнали торитетна личност, щом сте дошли със 

тук. Заячера, когато пристигахте, слу собствена кола. — Още един малинов 
чайко се намирах горе на пътя. Аз сок не желаете ли? — покани го с не- 
съм тукашен — деловодител съм< сега начената чаша червениква бледичка (те 
пенсионер, а това, което виждате, е чност, но чужденецът благодари и се 

представи се той и и'зв1ини. Уголял е жаждата си,

си и след като често.
къв вид сърп с
след него — четиримата -му възрастни се раздели 
синове, наредени по години, нарамили ,и мрежите му 

на рамене. Вечер р>ца, която, I 
връщат така, в с^щя РеД> само та, оттук,

мотиките нали, безумни очи
на залива.

подпряла се до ограда- 
плам-мотки като пушки като от прикритие, ссе

че тогава и синовете влачат 
по пясъка в уморените -си отпуснати става долу 
Ръце. В следващата 
живее сам—самичка

За съжаление не призна см

Ца, която сутрин и надвечер *.'знасЯ 
пред къщата си дървена пейчица 
седи тук два часа неподвижно, като 
вкаменена, без да помрт^не дори оч
ите си ябълки под спуснатите 
чи, та и той, минавайки оттук, се пита
Дали е още жива и трябва ли да по- лови , пшжлвт

внесе Поредната къ- да продаде, дя«ол проклет, пор А долнуга Къяе С7е тр.,угнвли7

черно, но 
и разпиляна на 

чии страни.
— Аз не исках. Интересуваше ме 

какво е уловил.кяела-
а освене! Ама не ще моята! къЩ«

А вие? повдигна шапката си, малка и фина, с това иска още да се разходи и окъпе 
пъхнато в лента перце. Докщго. говори, сутринта.аика някого да я 

Щ» е значително по-ниска и в
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В ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

Надпревара на личните 

доходи и загубите
През първите шест месеца на настоящата 

година тази здравна организация е стопанисвала 
със загуби, ноито възлизат на 623 хиляди динара, 
но това не е пречило на заетите в нея Дв увели
чат личните доходи с 53 на сто! Средният личен 
доход на здравните и останалите работници 
Здравния Дом е най- висок в общината, но здрав- 

защита все още не задовлоява нуждите на 
населението

Л. Христовав С. ТодоровБ. ДимитровН. Митрашинович

ДИМИТРОВГРАД: С КАКВО ЩЕ СЕ ОТОПЛЯВАМЕ ТАЗИ ЗИМАната

Дървата насилеградска община но са до 
волни от здравните услуги от 
носно здравната защита но за 

най-ооновнмто ценабаСпоред шестмесечния 
ланс, Здравният дом 
леград, в състава на който ра 
6отят здравните станции в До 

Тлъмино, Долна и Горна 
Любата и Горна Лисина, е осъ 
ществила -отрицателни финан- 

Въпреки че об-

Боси

нидоволява
нужди на населението.

Следователно, 
то в Здравния дом е заболя 
ло от много проблеми. Заети
те в организацията „обвиня
ват" за това обективните тру

лно положение-

Левка Христова, домакиня: 
— От преди години неяре ме 
иио се отоплявахме с две пе 
чки — една на нефт, а лък 
другата на дърва и въглища, 
обаче тази година, нефтовагга 
печки няма да я употребява 
ме. Ще се граеем само с ед 
ната — на дърва.

кажа, че 16 зими 
използувам дърва, които 
в изобилие в този край. Ми- 

всички онези, които

за топливо 
има

Обикновено нашият народ 
казва, че злото никота не ид 
вало само. Тази поговорка из 
цяло се отнася де# сегашната 
енергийна ситуация- Така на
пример освен, че трябва да 
спестяваме електрически ток, 
според всички показатели, ще 
тярбва да спествяваме и въ 
глища и нефт.

соен резултати, 
щмят доход е увеличен с 32 
на СТО (въЗЛИЗа на НаД "7 ми 
лиона . и 300 хиляди динара), 

доход отбелязвз
недостиг на някои 

кадри,
сля, че
за отопление използуват еле

дности
специалисти и други 
лоши пътища и недостатъчен 
брой превозни средства, как 
то и недостиг на средства за 
редовна дейност. Но и те, и 
кой да е, не могат да отре
кат, че положението най-мно- 
го „отравят" субективните про 
пуски на заетите тук яйца. Са 

без-

а чистият 
ръст от 25 на сто срещу съ
щия период

ктрически ток, нефт, газ или 
някое друго енергийн 
ство, грешат, звещото; дървата 
са найефтииото топливо.

на 1980 година, о сред
е отчела затази организация 

губа от 623 хиляди динара.
Причините за едно такова 

лошо финансово (и не само 
финансово) 
две: разходите на организация 
та са се увеличили със 73 на 
сто, а средствата за личните 
доходи надвишили позволена 
та с договорената политика су 
ма с 726 хиляди динара! То-

Бранко Димитров, работник: 
— И досега не сме се отопля 
вали с ток или пък на нефт, 

сега. Оставаме

Спасен Тодоров, работник: 
— Преди години се отоплява 
хме с нефтова печка, но от 
преди две години я сменихме 
с печка на дърва.

Петко Еленков,
ООСТ „Търгокооп" в Димит- ■ 
ровград — организация, която 
се грижи за снабдяваното на 
Димитровград с въглища, по
край Другото каза, че тази 
под и на въглища за отоплява
не на домовете няма да има 
достатъчно.

саположение директор в

моуправител ните органи 
действуват, взаимоотношения 
та са на ниско равнище, не се 
прилага разпределението сло-

а няма ни от 
си „верни"" на дървата. Скъ 

и те, но все още сапи са
по ефтнни в сравнение с друМисля, че дървата все още 

са най-ефтини, въпреки, че и 
тяхната цена достигна сума от 
1500 дкмара кубически метър.

•ред резултатите 
да. За една 
субективни причини, която 
всъщност е основна, тук 

говорят. Става

от тру пите отоплителни средства.тезиоткаква я0140 свидетелствува 
трудещите се в този колектив 
са приели и провеждали ико 
комическата стабилизация- Но 
не е излишно да 
още няколко финансови пока

Т. П.)
неволно — Преди всичко ще се ста |Г1|Ш... . 1

ра ем да обезпечим достатъч
но въглища’ за обществените ДИМИТРОВГРАД 
помещения, а след туй за ча 
стните лица. Обаче, на никого 
със сигурност не можем да 
обещаем, че ще му обезпечим 
достатъчно въглища по про 
стата причина, че в „Търго- 
кОоп" само, разпреледме то 
пливо което получаваме от (,Ог 
ревинвест" от Ниш, ни осведо 
мява Еленков.

дума за отсъствуването на ди 
ректора на Здравния дом Ден 
ча Динчев, който е на елеци 
ализация в Ниш.

Във връзка със загубите Дин 
чев казва, че е приет

приведем
;■

затели.. Средствата, изразход 
в посочения 

с 211 Интересна
изложба

вани за енергия 
период са се увеличили 
на сто, средствата за поддър 

обектите със 113 на
санац-' 

който заонен план, според 
губите трябва да се погася“ 
чрез премахване на извъ«ре-

жане на
сто, средствата за отделен жи 

специализация на лекалот и
ри — с 26 на сто. Средният 

зает
дния труд, намалаявагне на ли 
чните доходи с 10 на сто, а 
до самоуправителната общност 
на интересите по здравеопаз4 
ване е отправен иск за уве 
•л имение на средствата за ре 
довна дейност. Ще бъдат пре 
дприети и други мерки — за 
повишаване на трудовата дисци 
плина, повишаване качеството

личен доход на един 
(заети са общо 60 души) е 
10 300 динара и е най-в* сок 
в общината. Ръстът му през 
първите шест месеца 
година е 53 на сто1

За осъществяването на тру 
довите задачи през посочения 
период достатъчно е да приве 
дем само един факт: тру
дещите се и. гражданите в Бо

Тъкмо поради това пожела 
хме да чуем мненията на на 
шите съграждани:

на 1981
По повод 8 септември — 

Деня на освобождението на 
Нада Митрашинович, служа Димитровград в хола на Цен 

търа за култура бе открита 
изложба на димитровградски 
художници.

чин афирмират свод 
митровградски роден край, 
своята народност и жителите, 
които твордт и живеят в та
зи община.

ди-

■ща: — В Димитровград живея, 
вече 16 години и мога да ви

на здравните услуги и пр.
М. Янев

Картините, които 
градчани имаха

Димитров
Още един път Димитровград 

чани имаха възможност 
видят част от 
на художници от българската 
народност от 
ски край, конто

ВРЕДНО ЛИ Е УИСКИТО? възможност 
да видят през изминалата се 
дмица, всъщност представля- 
ват ндкакъв своеобразен, осо 
бен — вътрешен ред, а спо- 
Ред природните закони уточ- 

Ред, който 
на .тяхното ' 

усещане, в което

да
творчеството

димктровград- 
с художес- 

на са се изявили и извън -пр 
твените рисунки 
на' са 
границите 
Изложени бяха 
Свободан Сотиров,
Младенов, Бранко Бишчан, Пе 
рица Донков, Веселин Денков, 
Методи Петров, Димитър Ди
митров и Димитър Илиев.

:но болките. Ще успеят ли 
сега да го поставят на под
съдимата скамейка?

Тези дни Шотландия 
разтрепери. Силна треска об 
хвана производителите на шот 
ландско уиски. Милион 
бители на всекидневната чаш 
ка уиски също потръпнаха, 
макар и да продължиха — 
с привидна смелост — да пи
ят любимото си питие. При
чина за това станаха резулта
тите от работата на американ 
оките . изследователи Файн и 
Гоф, които откриха канцеро
генното вещество нитроза- 
мин в шест от анализираните1 
от тях седем марки уиски.

нищо не може да им се из- 
1лъзне. Откритите частици ни- 
трозамин в уискито не раз
тревожиха Американската асо 
циация за изследване на ра- 

се ка, която обикновено е мно- 
шо строга. „Когато апаратите 
'откриват концентрации, по- 
ниски от една частица на ми- 

го лион не бива да полудяваме," 
заявиха нейни представители. ,

се

нен и определен 
е особенЛЮ- лично 

е втъкан
вече отдав 

извън
Нитроазминът, открит в уис 

кито, е продукт, в който 
среща в бирата (която също 
се прави от ечемик) в осоле
ното и

се изявили и
на нашата страна.

творби, на:

вкуса н^, -красивото и привле 
кателното. С една дума, всич 
ко онова, което животана скарапеченото е по
дарил на човек» и неговатаНовицаПри относителномесо.

леми дози той предизвиква 
рак в лабораторните мишки. 
Засега не е достатъчно изяс

мечта

Свърх чув ст.вител ните спек-
торметри непрекъснато 
криват в храните и напитките
минимални съставки от вред- •• При откриването на Излрж

бата Кирил Трайков, каза че
това са хора, които за свой

си, жизнен път са избрали изкус м'°™ви. коиго създава приро-
дата, а пък художниците на 
(особен начин са ги пресъз-

Тъкмо поради това, мотиви 
Димитров градчани

нено дали има такова въздей 
ствие и върху човека. Освен 
това двамата

огг- те които
изследователи 

минимални следи
можаха да разгледат, които 
бдха-са открили 

от нитрозами-н в уискито: две 
частици на един 
Нещо, което може 
хне

предложили съгражда
ните-художници, са всъщност

ни химически вещества, 
то в пЬ-голяма доза биха би
ли опасни. И тревожните 
нали няма . скоро да преста
нат.

коиС помощта на шумна рек
лама уискито 
у опокоялащат а 
цинска (макар и оспорвана от 

на съдо- 
кое-

милиард. 
да према 

опасенията на много хо-.

си бе създало
и почти меди.

твото, и които в
ИЛИ ПО-КЪС

ПО-ДЪЛЪГ

период от вре
ме, създават материални бла 
га в изкуството и по този на

ра.
учените) репутация
разширяващо средство,
то се прелоръчва на сърДеч

V
Днес научните 

ти са толкова ефикасни, че
дали.инструмен-

(„Поан“)
Т. Петров
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ЗАВЪРШИ 15-то 
ВЪВ ВОДА И ®игурноПплув°НеЪвВЕспли?

ПО ПЛУВАНЕ, вОДНА
ТОПКА, СКОКОВЕБОРУГ ПЕШ Из зашие «а Н. Пеш

* Братята Борут и Ла ^

онални рекордГ* ^Геве^гГр™“ 
ропейското първенство: пет Зпаг ~
1ЕГ*“п°'еН' 8 евРопейски НИ и 
корди * Първенството премина
Ц*Я- а

1883 — На 24 август лрофе 
сор Ирвчек трЪпва от Димит 
ров прал през Лукааи/ца, Жел- 
юша, Планикица — за Ерма.

За Лукажиижата 
Иречек пише:

„Когагго

етаж е имал параклисче, по 
цялата му дължина сводообра 
зно, с четири ъгъл и и 
чета и триъгълна алоида, под 
чиито стеии се 
сми... Долният простор 
тлан с камъни и

най г„ «ащнте най-
л»Й8 ЯМО,° “Д°в°" 
любителите на спорта
• историята пет наци-
" ърва Дама" на Еа.

сребърен

ство и чки 'изявления
хвалетео: отборът 
и а четвърт о 
си беше

прозор■излезоха само 
се класира 

играта
черква К. познават фре 

е пое
мЯ<го, а с

още ло-далече 
титла.

от минахме реката, ко 
вряз меж 

от честите 
в живо

шампионската 
Европейското 

Сплит

един 
и множество

при

по стените 
украси с по-малки 

ликове на светни... лицата на 
светците са изподълбани 
турчите. Целият храм 
жда, като че ли някога е бил 
засипан с пръст и отново из

медал ято тече в .дълбок са билинационални първенство 
под знака на 

*ите на Герман- 
Демократична република 
станаха

ДУ големи наноси
наводнения, влязохме 
писната около

ре в
извънредна премина 

представителорганиза-\ от
двадесет и пет 

минути дълга долина на един 
поток, който се влива в Лука 
въчката река от ляво. На дол 
НИЯ и край до устието лежи 
особена

ската изглеНашата страна вещ* 
организатор ,На , 

на голяма международна
тна

което 
всички 14 
блест 
дама

усле
|ОЩе вд

спор 
шаст

За останалите 
„най-важното

шампионки във 
дисциплини!

шен 'Нгши състеза 
беше дп Най-

ЯЩ« фигура и „Първа 
на първенството безспо 

рно беше Уте Гевени

тели ровен.
...За миналотоманифестация, СФед 

дневна надпревара, в 
в Сплит

участвува", обаче
разочаравака

на тази сгра
да, която като съединени накрайно черковна разв-алина, 

на горния и пък край — се
лото Лукавица.

'Раз в аленият

неделя 
завърши Петнадесето

членовете г©р, пет кулата със стария храм е голкратна европейска шампионкато европейско яма рядкост в източната 
хитектура, няма 

Ето какво казват

първенство по 
плуване, водна топка, скокове 
въ« вода и

ар;лукавъчки храм предания- 
Валтрович 

и Милутинович за нея: „Съв
сем нов облик

е съвършено особена 
Самата

сграда.
черква е незначител

на, само пет крачки 
пет

фигурна плуване, 
в което участвуваха към 760 
най-добри

дълга и представлява 
черквичка

спортисти в тези 
дисциплини от 27 европейски 
спрат.

Благодарение «а Борут 
Дарян Петрич,

широка, с полукръгла ап 
сида. Първоначалният тухлен 
свод, който вече отдавна 
съборен,

полуразрушената 
„Св. Никола" на река Лукави
ца, близо до Ца1риброд. Вът 
решното е обикновено, 
продълговата със закърглена 
олтарна апсида от източната 
страна.

е
селяните не отколеи тя езамеситили с дървен покрив. 

Над църковното п редее рие 
се V здига триетажна четириъ
гълна кула, отстрани пет 
ки широка. Нейните 
'Прубо направени от речни об 
ли и чупени камъни, между 
които
дани греди.

които три пъти 
заставаха на почетната стълби 
чка. Европейското 
в Сплит

Черквата епървенство 
ще ни остане най-ху 

бав спомен. Борут стана 
пейоки шампион на 400 
боден стил и завоюва сребър 
ен модел на 1500 
а Даря» спечели 
медал на 400 м се. стил. Ос

имала
предверие на западната стра 
на, над което 
лЯма постройка. Черквичката 
е от по-късна епоха, а . обра
зецът им вероятно се нами
ра в Света гора.

крач 
стени са е построена гоевро

М С80

хоризонтално са зази- 
Най-високиятм св. стил,

бронзовия
Те

разнесоха ела..,, на ЮгославняГ Борут и Дарян Петрич

От репертоара на 
киното в Босилеград

вен това, те постигнаха пет
нови национални рекорда 
ма 4x200 ционалния състав по 

топка. Въпреки че у любите 
лите на спорта създадоха ил 
юзия за готовност да станат 
шампиони, техните оптимист^

водна която освен това 
един сребърен медал.

м щафетно плуване 
заедно с Новак и Шево, Пет 
рич на 200, 400 м и 1500 м 

и Дарян Петрич на 
стил.

спечели и

При мъжете най-много шам През миналата седмица за 
учениците от основно учели- 
ще „Георги Димитров" в Бо 
силеград, 
филмът с партизанска темати
ка „Двубой за южната желе

друпи освободителни движения 
у нас имагт голЯмо значение

се. стил 
800 м . се.

пионски звания завоюваха пред 
ставителите на Съветския съ
юз. Националният отбор на 
ГФР

за развитието на югославския 
социалистически патриотизъм, 
развитие и задълбочаване на

бе прожектиран
за пръв път стана шамп>< 

он на ,,стария" 
водна топка. ВЗа нашите домакини континент по

золътна линия"". Филмът пре братството и единството ме- 
дизвика голямо задоволство 
всред учениците. Многото ус 
пешни акции на партизаните 
при превземане на 
събарянето на

слълбове, освобождаването на

дисциплините 
по фигурно плуване златните жду нашите народи и народ 

нгости, тачене придобивките от 
революцията, както и разви

тието на социалистическото из 
граждана на нашата самоупра 
вителна социалистическа Юго 
славия, всред подрастващите 
поколения. Ето защо отговор 
ните по кинопрожектирането 
на филми трябва колкото се 
може повече да обезпечават 
домашни филми с подобна те 
матика.

медали спечелиха 'представи
телките на Великобритания- 
Гевенигер постигна световен 
рекорд на 100 м брус — 
1:08,60. Европейски рекордьо 
ри станаха: ГРОС (ФРГ), ВЛА 
ДАР (Унгария), СИРОДЕНКО 
(СССР), ДИРС и ГИСЛЕР (ГДР), 
съставите на СССР на 4x100 м 
св. стил и на 4x100 м съчета 
но (мъже) и съставът на ГДР 
на 4x100 м св. стил (жени).

ТУРШИЯ ОТ ПЪЛНЕНИ ПИПЕР него отцедените пиперки. Ос 
тавете ги да престоят в оце 
та 5-6 часа (ако оцетът е слаб, 
може да лрестоят 1 нощ). От 
цедете с ръка всяка пиперка 
поотделно. След като отцеди 
те всичките, вземете по 2-3 
пиперки, потопете ги в олио, 
което предварително сте сло 
жили да заври на огън 
в олио, което предварително 
сте сложили да заври иа огъ
ня и сте го изстудили, и ги 
наредете плътно в 
Между 2-3 пиперки ръсете 
лидки от чесън и магданозеии 
листеица. Залейте туршията с 
олио (2-3 пръста над пипер 
ките) и я приберете иа сухо 
и студено място.

КИ линията, 
телефонните

Измийте и изчистете 
семето 6 кг по-едри пиперки 
или камби. Посолете ги леко 
отвътре и ги оставете осолени 
ияколко часа.

Нарежете иа ситно 2 средно 
големи зелки, 1 кг моркови, 
3-4 глави целина, ло 1/2 кг 
червени и зелени пиперки и 
2-3 връзки магданоз. Посоле
те ка вкус нарязания зелен
чук, разбъркайте го, сложете 
го и оставете да престои 1 
нощ. На другия Деи го иЗСТИ* 
скайте и го натъпчете добре

от

нашите селяни от концлагери 
те и други сцени, бяха награ 
дени със силни аплодисменти. 
Безспорно е, че подобни фил 
мове, с тематика от народоо 
овободителното движение со
циалистическото изграждане и

Д. Балкански-Свърлнг 0:0буркани.
ски

Един филм с такова съдър 
жание ще въздействува много 
повече възпитателно и научно 
ютколкото „Кинг-Конг", „Брус 
ли" ИЛИ ПЪК някой кавбойски 
филм, които заблуждават мла 
Дмте.

ДИМИТРОВГРАД, 13 септем
ври. — Стадион: „Парк". Зри 
тели: към Ю00. Време: слън
чово. Терен: идеален за «и.рз.

БАЛКАНСКИ": К.

Зрителите останаха доволни 
от играта, но не и от резул
тата.

В следващия кръг „Балкач 
ски" играе в Нишка баня с 
отбора на ФК „Турист".

Д. Сглвров

в пиперките. Похлупете ллнъ 
иката. За капачета сложете ко 

Наредете 
■ бур-

лелца от морков, 
напълнените пиперки 
кан или в делвичка, като по
между им слагате измити виш 
иеви или дюлеви листа.

Сварете саламура от 3 л во 
да и 4 кафени чашки 
Слад като изстине 
залейте пиперките.

„АСЕН
Стовров, Тодоров, Тодюрович, 
М. Тодорович, Марков, Н. То.

Каменов,

ТУРШИЯ ОТ ПЕЧЕНИ ПИПЕР
КИ И ПЪРЖЕНИ ПАТЛАДЖАНИ

М. Я.
Опечете, обелете и изчисте 

6 кг червени
Станков,Доро в,

Кръстов и Алексов.те от семето 
„Капии". Залейте ги с лодсо 

(иа 1 л оцет 2 су 
сол) и ги оста 

в оцета 5-6

В СПОМЕН^СВЪРЛИГ":
Маримк/ов, Костич, 
Михайлович, Ментрович,

Анти ч, Петров и ч, Ст оя-

Рлдивоопмч, 
Кръстич, 

Гпа-

сол. 
ие пълно,

леи оцет 
лени лъвици На скъпата майка и 

съпругавете да престоят
една нощ. Отцедете рич,

нович и Петрович.часа или 
добре от оцета всяка пиперкаТУРШИЯ ОТ ПЕЧЕНИ БЕЛЕНИ 

ПИПЕРКИ В четвъртия кръг 07 пър
венството на Междурегионал-

ната лига — група

поотделно. Ружавъзможност
„На

силен

Изберете по 
прави, здрави пиперки 
пии". Опечете ги иа

--| „север 
„Асен Балкан

иа кръИзмийте и нарежете
4 кг патладжани. Посола 

оставете да престо 
Изстискайте ги и ги 

в силно сгорвще- 
Оставете ги де из

футболистите на 
ски" загубиха една 
важна точка. Със

гостите уопяха да 
всички пътища 'към тях 

и да защитят соб

гчега
те ги и ги 
ят 1 час. 
изпържете 
ио олио. 
стинат иалълио.

твърде
затворена 

зат- Тошеваиеогъи, като внимавате да 
прегорят. Слагайте ги в теид 
жера и ги похлупете с капак, 
за да се задушат и обелят по- 
лесио. След като ти обелите 
и отстраните дръжчиците 
разрежете всяка пиперка по 
Аължииа, разтворете я 
Дъсчица и изчистете семето и 
ги напластете в наклонена та 
••у за да се отцеди сокът им. 
Осолете оцет (е по 1 кафе иа 
чашка иа литър) и пуснете а

/игра
от Димитровградварят

нота врата 
стаената мрежа, в течение на 
целия мач -димитровградските 
футболисти се изявиха с доб 

ъ юоято създадоха

им, на пла 
1 пласт пи

патладжани,

Подредете туршията 
стоае в буркан — 
перки и 
като между 
те скилидки 
лер иа зърна.
2 лърста олио.

В събота, на 19 септември, т. г., ще даоаме 
3-ГОДИШЕН ПОМЕН НА НАШАТА ПОКОЙНИЦА 

Съпруг Тодор, синове: Глигор и Рашко, дъ 
щеря Цеца, снаха, зот и внуци

въР*У ра игра, 
(Няколко 
ализирах-а. 
«маха шанс 
бедата.

1 пласт
пластовете ръси' 

чесън и черен пи 
Отгоре налейте

но не ги ре-шанса,
Но и гостите също В 
с да опечолят по-
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ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

Свитка, па гърми
се примиря с бездействуването...

Внезапно, започнала да търчи 
по стая-га като луда развикала се, 
уж плаче, скубе се.. Надигналата 
кава олелия, че всеки, които би 

край техната къща ще по- 
починал. Но, чичо 

нема"...

Стрина—Арсена и чичо—Заре, 
нашенци от старото време, били 
трудолюбиви селяни от Горна Ли 

Той бил „маапли"’’ — съв- 
тя била върла

сина.
сем малко чувал, а 
майтаичийка. Много пъти се слу
чвало стрина—Арсена да „пресо- 
ли” с шегобийството си — да оби
ди и разсърди оня, на чиято сме! 
ка се шегува.

Една хубава летна сутрин стри 
па—Арсена и чичо—Заре излезли 
на нивата да жънат ечемик. До 
„големи ручок" жетвата добре 
вървяла, по след това слънцето за
почнало да пече силно, неноноси- 

Силиият пек ги накарал да сс 
приберат в хлада па сламената къ 
щурка (нивата била близо до „се- 
дника”).

минал
мисли някой е 
—Заре „абър си 
стрина—Арсена започнала налич
но да го разлрусва. Когато той 
най-сетне отворил очите си, тя ДОО 

устата си до ухото му и, 
колкото я глас държи, извикала.

__ Стай Заре, стай райе, гър-
Заре, гърми ране, търчи поло 

да вържеш!

Тогава

атарПрошета се камто невльаискн 
т>еди некой дън — нели оазбоа дека им да 
ли вършачку. та реко да видим кнко иде 
вършитбата. За малко фалеше да се пишма 
ним що пойдо, оно путат им изкопан ко да 
су бомбе върльане. Ама сполай на Цветкова 
що ми върну дерманът та не си искара дъо-

лижила

ми
зите

залката. Възглухият селянин се изпла- 
житото и, колкото го нос

на нивата, 
че не-

мо.Таман испъшка уз кривульцнте и тп 
чуйем: Богдане донеси лесуту

Оиалеа—а—а однесе ме с рок крава
та, довлачи се да ьи упрегнемо у яръмът. 
Сину ми V главу дека овче вършу с краве. 
Ка стиго до костннуту вндо киква е работа 
и запитат за вършндбуту. А овайдпмо се туя 
годину — рекошеуглас: нели „Коперант” ни 
даде вршачку ама ей Ьу плуи на Стоянчино 
гумно. Кнга да Ьу докаоамо сакамо да Ьч 
попрегледаю майсгорйе, а они нестеше.

Докарамо Бу некако, но зорле да 
чне да се обърча. Еле решн се йедно мом
че та дойде, малко ни одра с паочту, но 
оабота пак не иде.

Оная старудия почна да съжвакупе 
зайрето, поче да га гн>ави и смотуйе ко же 
нете глетав леб. Поггуцаше каиши та очи 
да ни изваде, а унутра некакво валмо със 
зубци и шилщи поче да пуца.

Ка све овова видомо и ка устропаше 
сита и решета ко пильцн на буньишта се 
пазбегамо.

шил за
ят краката, изтърчал^ 
Дори там едвам разорал, 
бето с съвсем ясно.Той се разположил край 

иището и заспял. Да не си губи вре 
ме, защото после ще трябва доб
ре да използува хлада, ще работи 
до късно вечерта, а утре ще изле 
зе на нивата с първите петли. За 
сън ще остане малко време. До
макинята пък започнала да се за 
нимава е къщни работи.

Посвършила стрина—Арсена 
къщните работи, от жегата не спи 
рала. Да се жъне — не може, да 
седи и да гледа мъжа си как хър-

ог-

Върнал се той в къщи и все 
му било ,,навито'' за измамата. А 
стрина—Арсена се хихотела, та къ 
щурката треперила. Но и той си 
знае реда на нещата.

— Знаеш ли що, Арсено? Оно 
първо свитка, па тегай гръми.

Па когато чичко—Заре граб
нал една главня от огнището, хем 
„свитка”', хем „гърми" — по стри
на—Арсеника гърбина.

ПО-

М ка с отворени уста — и това не 
бива. Нейният неспокоен дух не Обработил: К- Георгиев

който
се разболял за първ път в 
живота си, решава да отиде 
на лекар.

— Докторе, не зная какво 
ми е. От няколко дни 
боли корем.

— Добре. Ще видим. Съб
лечете се.

— Ама защо? Не ми ли 
вярвате?

Възрастен селянин, Един човек пожелал да си 
извън града.

което ме 
той на соб-

купи къщичка
— Единственото,

Тракторджията узе едну варию та чу
ка валмото натам, навам та на дватритрои- 
ца скашка зайрето надве—натри та да .му 
нейе джабе дооденье па обуставимо туя ра- 
боту па си пак упрегнумо кравицете.

Па немате ли когьи — питал! я 
се върше по-бърже.

Не, не немамо.
Испродадомо си Би ка поланьску годин 

за пръв пут дойдоше здраве вршачНе. Зго- 
■ дата ни малко трая, а само вече и тьнБи и не

спира — казал 
ственика, — тази грозна сгра
да отпред. Тя лай закрива ця 
лата гледка към полето.

ме

— А — казал собственикът, 
— за тая сграда хич да не 
се безпокоите. Това е един 
н 08 завод за барут и може 
всеки момент да хзърк «е във 
въздуха.

С Н>И
Шотландец продава кучето 

си. Американец му предлага 
петдесет долара ,а лондонча 
нин четиридесет. Той го про 
дава на лондончанина.

Ч
койтоМного пълен мъж, 

не се чувствува добре, отива *-■можемо да си купимо.
Питам се я кикво че шзаве завалийе- 

те ако им „Коопеоант” тоажи \темат, а 
они на тракторджиюту давале суве паре.

Учудена, жена му го пита:
— Защо продаде кучето по- 

евтино?

— Защото едно куче може 
лесно да се върне от Лондон, 
що едва ли ще може да пре 
плува Атлантическия океан.

при лекаря-
— Скъпи приятелю, скоро 

ще се оправите, но не трябва 
да пиете никакъв 
Пийте само мляко! — му ка
зал лекарят.

Пациентът изпълнява пред
писанието и след 
време отново отива при ле-

— Помогна ли на м.ъжа ви 
която му пр-»дпи-I диетата.

сах?Ж алкохол.
■I

— Препалено много даже. 
Той толкова отслабна, 
налата седмица изчезна съв
сем...

г.
че ми

известно *
— Едно предложение: Бих

ме могли да подобрим каче
ството на строителството във 
всеки новопостроен блок, ако 
един строителен работник по 
лучавл квартира, без обаче 
предварително да знае кой 
апартамент ще бъде негов.

Слушайте

към портиера на хотела 
съвсем трезвен гост. — 
•нсьорът е в ред. Вие 
цял част стоите в телефонна
та кабкма.

обръща се *каря-
— Е, как се чувствувате се 

га? — попита го той.

не
НА СВЕТА, ндма нищо по-прм- 
ятно от домашното огнище. 

ЦИЦЕРОН
ДЕЦАТА са живите цветя на 
земята.

Аса-

Наистина съм добре. Но 
защо

вече
започнах да разбирам 
горките бебета плачат през 
цялото време!
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