
С указ на кфезйденгта йа 
СФРЮ Йосип Броз Тито вт 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

НАРОДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XXV
—О—БРОИ 1140 е 3 ФЕВРУАРИ 1984 Г. • ЦЕНА 4 ДИН. 

НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

Оз укрепваме самозащитата
ДСЕДАТМСТВУВАН^3ОТЛМи]шаЕНПТД ™Тц?А ЗАСЕДАНИЕ ОТ 30 ЯНУАРИ, ПРЕ 
ЖЕНИЕ във ВРЪЗКА С БЕЗОПДГнпг^?ИНЦ' 0БСЪДИ АКТУАЛНОТО ПОЛО 
СЕ ИЗТЪКВА В СЪОБЩЕНИР?п В СтрАНАТА. ОЦЕНЕНО, Е КАКТО
ЧИИ, ЧЕ ПОЛОЖЕНИЕТО в°пкшсгт 1?ЛНШ| СЕКРЕТАРИАТ ЗА ИНФОРМА 
ЛИЯ И ГОЛЕМИ СЕБЕОТРИтГд^ пл ХАРАКТЕРИЗИРАТ ГОЛЕМИ
ДИЗВИКАНИ 0ТСИК0НТ0МЙЧЕСКА?А КРИзГ^™ ПРОБЛЕМИТД

РАЗВИВА НАШАТА^ПОЛИТГГЧРГК-Й ПР0БЛЕМИ УКРЕПВА И ПО-НАТАТЪК СЕ 
ЕМА. СЪВЕТЪТ ТАН ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА СИСТ
ЕЛЕМЕНТИ И ПО НАТАТъ?НСгУо НЯК0И ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ
БЕЗОПАСНОСТТА’НКСТР^иА^ЬДГ1Рг-И,^МАТ ДЕЙСТВИя КЪМ ЗАСТРАШАВАНЕ 

ЧЕСКИТЕ ЗАТРУЛНЕнЙЙРгНпсАп УМИШЛЕН0 ИЗПОЛЗВАТ ИКОНОМИ
НА КОНСТИТУТШПНнитс ДЕЛ Т,ДА СЕЯТ НЕДОВЕРИЕ В СПОСОБНОСТТА 
СТИЧЕСКИ ГИШ4ИКНД-р1ил'г1^СТ1пТ/ЦИИ И ОРГАНИЗИРАНИТЕ СОЦИАЛИ 
МИЧЕСКИ ■ЙдтрЙписиоАН^ТАгВ ПРЕ0ДОЛЯВАНЕТО НА СЕГАШНИТЕ ИКОНО
ПОСТИГН4Т14ТрУДтй^птл-й СЕ СТРЕ-МЯТ ДА ПОРИЦАВАТ И ОБЕЗЦЕНЯТ 
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В НАШЕ ТО РАЗВИТИЕ.

За достойно ознаменуваме 

на юбилеите
Общинският отбор на Съюза на бойците, съв

местно с компетентните органи и тела на ОК 
ССТН и ОК на ССМ, ще изготви отделна програма 
по ознаменуване деня на формирането на Цариброд- 
ския партизански отряд ,,Момчил войвода” и зами
наването му на фронта в състава на Осма сръбска 
бригада

на

УСИ
ПРЕ

По инициатива на коор- бойци с младежи, 
динационното тяло за все- - Девойки и пионери, посе- 
народна отбрана и общест Щения при бойци и семем- 
вена ^амозащита при Ме- ства на бойци, обиколка 
ждуобщ юнската конферен- на паметни места в обши- 
ция на ССТН в Нишки ре 
гион, тези дни в Димитро 
вград започна интензивна 
подготовка за достойно оз 
наименуване на 40-годишни 
ната от освобождението 
на т&зи част от страната 
и отбелязване на забележи

живели

ната и пр.
Димитровградчани 

вземат участие и в отбе- 
ляването на 4 февруари 
— деня «а формирането 
на Седма сръбска ударна 
бригада в село Ябуковик, 
край Църна трава. По те
зи повод група от десети
на младежи и преживели 
бойци, съвместно с таки
ва групи от Гаджин хан, 
Бела паланка ю Пирот, ще 
се присъединят към Луж- 
нишкия батальон в похо
да му до ябуковик, къде 
то ще се състои митинг.

Отбелязвайки забележи 
телните дати от славното 
м::нало, димитровградчани 
Ще отидат на река Босут, 
в Босанока Град шика и 
на Сремокият фронт — ме 
ста, на които са водени

ще

закона и другите 
а за по-нататъшно 
тие на
самоуправителни 
ния. Това е предпоставка 
за по-силна безопасност и 

отбранителна 
•- мош на обществото.

актове, 
разви 

социалистическите
ПОЛОЖИТЕЛНА
ОЦЕНКА

отноше- 2 тегни дати, на които са
■ зт.з даден и отделни войоко
■ ви части. Отделно внима-
■ ние ще бъде посветено на 
" чествуването деня на фор- 
ГМирането на Царибродсгсия

За по-успешно укрепва I партизански отряд ,Мом-
■ чил войвода и заминава

нето му на фронта в със
тава на Осма сръбска бри 
гада. По този повод об
щинският отбор на Съю
за на бойците, съвместно

Върху положението с 
безопасността отрицателно 
влияе и изострянето на 
международните политпчз 
ски отношения, блоковото 
шно ефикасно и отговор- 
та въ.в въоръжаването. Вси
чко това изисква по-натагъ 
шна ефикасно и отговор
но действуване на органи
те и слъокбата по сигур- 
ността, в рамките на техчи

гго-голям а

не и подобрение на безо
пасността в обществото 
Съюзният изпълнителен съ 
вет сочи, че е необходи
мо и занапред да се пос
вещава пълно внимание 
на развитието на всички 
елементи на системата на 
обществената самозащита, 
като организиран облик на 
работа и действуваме на 
трудещите сс и граждани

с компетентните органи и 
тела на ОК на ССТН и 
ОК на ССМ 
отделна програма.

те пълномощия, както 
всички субекти на обще 
ствената самозащита, 
ва нешо изисква, също та 
ка. организирана 
идейно-политическа 
ност в обществото с Дел 
идейно-политически да се 
подготвят социалистически 
те сили и институции 
по-ефикасно и по-успешно 
да осъществяват своята 

обществото.

и

То изготвище
жестоки сражения с оку- 

В рамките на отбелязва патора и където голямо 
нето на забележителни ла . число бойщх от Димитров 
ти от Народооовободитсл- 
ната борба те се ирове-

ширска
дей-

градско са дали животи
те си за окончателното 
свобождение на страната.

А. Ташков

Милка Планинц

дат и редица други актив 
ности: разговори на пре-ОТГОВОРНО ДА СЕ ИЗ

ПЪЛНЯВАТ ЗАДАЧИТЕ
те-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН В ЛЕСКОВАЦ
Оценя вай к и ак-гуал ното 

положение но безопасност 
Съюзният ЗАВИДНИ ДЕСЕТГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИроля В

та в страната, 
изпълнителен с^вет утвър 

задачите, ноито тряб 
изпълняват в (>б

Обсъждайки актуалнитс 
областта на В десетите по ред ,.Срещи на селата” б 

Южноморавскп регион, които се проведоха минала 
та година, са взели участие всичнн 13 общцни с наД 
12 000 непосредствени участници в културно-забав
ните програми.
Де сст! и ои шн пят о I гит 

шжаза опроми 1а творчес
ка инициатива на трудещи 
те сс и гражданите в ак
цията за по-шисоки доби
ви в селското стопанство, 
за по-високо жизнено 
нищ е и създаване ио-доо- 
ри условия за живот на 
село. Чрез културната де 
йност, чрез самодейност
та, -която сс тачи на се
ло, трудовият човек ста 
в а значителен фактор на 
прогреса на нашето соцма 
ли с ■т м ч е ск о самоуп равмтол 
но общество. Досегашният 
опит показна, че „Орещи- 
те 'На селата” от година 
па година се афирмират 
каю школа за обогатява-

въпроси от 
безопасността, в страната, 

изпълнителен

Това беше изтъкнатго на 
съ .стоялото се във вторник 
'заседание на Председател
ството на МОК на ССТН 
в Лесковац. на което бе
ше констатирано, Че е не 
обходима по-висока моби 
лкест на обществените су 
бекти, в резултат на коя
то в акцията ще се вклю
чат повече села, а труде
щите се и гражданите да 
се насърчат към нови пос
тижения.

ди и 
ва да се

безопасността.
Съзе

Съюзният лгетта на
Вт/1 връзка с рова,

изтъква чс значителни
запозна и с меР-

КОИ7 0
Републиканс 

за вътре 
СР Босна и

съвет се
тътпредпоставки за укрепна- 

безопасностга в обшс
ките и действията,

не на знанията. В течение 
на годината са организи
рани сказки, семинари, 
курсове в областта на здра 
вео пазван ето, рехи ич еок о 
то образование и култура, 
ограмотяването на възра 
отпи и пр. В акцията са 
вкл ючен! I сел с костопа» I- 
оки производители, учени 
ци, сътрудници, студенти 
м работещи в организа
ции на сдружения труд. 
Резултатите в миналого
дишните „Орещп" са огро 
мниг, което се вижда в 
новите километри пътища, 
електрификацията па сели 
ща, прокарването на водо 
проводи и пр.

предприемат не представляват икият секретариат 
шан работи в 
Херцеговина, Съюзният се

.вътрешни

СГИО/О
успешною прошеясдане на 
договорените 
удс ои ю ми ч е ск ага 
и програмата по стабилн- 

нсобходи

мерки на
политика

кретариат за
работи и другите органи раимзцяло и

всички дьржав-за пия 
лгостта 
ни и 
гани
и носителите на обществе 
«и функции в рамките на с 
Конституцията и

та обезпечаване на бенрен 
ятствено провеждане на 
Зимните олимпийски игри 

коло

сам оу| гравител н и < >р 
и институции, както Между другото Предее 

дателството на МОК на 
ССТН
отчета за работа на Изда 
■гелство ,,Братство” през 
1983 и оказа падна подк

разгледа и приев Сараево. Съветът
оцени досега ире 

на безпреп
активността

жител но 
за обезпечаване

Закопа
компетенции,егнурденитс 

ефикасно и от говорно да 
и:«тьдня'нат своите задачи

/гасността и
всички субекти на

самозащита 
провеждане

забележителна

ропо на предложените кок 
цепции на ,.Братство".
„Мост” и ..Другарче” за 
1984 година.

Г)бна
шествепата
в-ьл връзка с
ТО, Та:*И
спортна проява.

0'П0рПИЧ'НОи задължения, 
да се борят протии 
ки видове нарушаване

ВС1ИЧ-
Б. К.ма
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И УI ПО СВЕТА
НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИА РАЗВИВАЩИ ГЕ 
СЕ СТРАНИПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И А СФРЮ МИКА ШПИЛЯК 

ДЕЛОВО ПОСЕ ЩЕНИЕю В САЩ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 
НА ОФИЦИАЛНО И Дълг от 810 милиарда 

долараРАВНОПРАВЕН ПРИЯТЕЛСКИ ДИАЛОГ
чд ЧНАЧЕНИЕТО НА СРЕЩАТА РЕЙГЪН — ШПИЛЯК ДОСТАТЪЧНО ГОВО 
ри г^МП ЕДИН ФАКТ- АМЕРИКАНО-ЮГОСЛАВСКИЯТ ДИАЛОГ НА НАЙ- 
ВИСОКО РАДВНИЩЕ СЕ ВОДИ В МОМЕНТА НА ВИСОКО МЕЖДУНАРОД 
НО НАПРЕЖЕНИЕ И ИНТЕНЗИВНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА АКТИВНОСТ ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА МИРА

възходяща линия Д° 
1990 година дън

на

* Зад-*лжаването те върви по 
ирая на десетилетието, таиа че през
говете на развиващите се страни ще в з т 
1300 милиарда доларасекзаместнице—държавен 

рстар Кенет Дом и лод- 
политичес- 

ни въпроси Лоренс Игъл- 
Вергер. Председателят на 

I председателството 
Сч>тЮ води разговори и в 
Кон проса. 11одп редседател- 
ят на Съюзния

съвет Звопс Драган

суровините
немал-ьк

ките ДС'''И на
лодействуваха 
брой раз-вивашие се стра- 

не могат да отпла- 
поради

Според данни на Светов 
пата бгнка, дълговете на 
развиващите се страни ми 
палата година 
810 милиарда долара, с 
тенденция ма гю-баано, но

На 1 февруари ггредсе- 
датлят ма Председателст:

СФРЮ Мика Шпи 
От с?"
ВЪНШ-
Мой-

секретаря за■<1
вото на

\\'л да
п;аг, дълговете си, 
което са потърсили репро- 

относно Отлага 
Мина

достигнахаляк, придружаван 
юзния секретар на 
ните работи Лазар
С01В И друпи В-ИСОЮ11 ЮГО- 
славски функционери, при 

във Вашингтон на

и аШ
гр амиранепостоянно увеличаване з 

година. През 1983 го-
ИЗПЪДНН- не на огплащането.

ТС-ЛОН
сс средна с министъра на

тази
дина развиващите се стра
ни са взели иа зае.м нови 
110 милиарда долара.

според дан- 
банка,

стигна
официално и делово 
сещвние в , САЩ, което 
ще продължи до 4 февру
ари. Американският пре
зидент Роналд Рейгьн и 
председа гелят на Предсе
дателството на СФРЮ во 
диха разговори в атмосфе
ра: иа взаимно уважение 
и приятелство. Разменени 
бяха мнения и становища

лата година,
на Световната 

30 страни се репропрами- 
рал-и около 110 милиарда 
долара дългове. Този про
цес ше продължи и 
1984 година.

по-
нинавън I ината търговия 

САЩ Мал-колм Ьалдридж. 
След двудневно пребивава 
пе във Вашингтон 
лавоката делегация

югос-
зами-

Изключително 
икономическа 
ка, високите лихви и ние

тежка гз 
обстанов- з

М. Шпилпк
ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ В САЩ

гън, Мика Шпиляк се сре 
щна

Щ
и с подпредседателя 

на САЩ Джордж Буш м 
министъра на 
Каел ар Вайнбергер. Пора 
ди отсъствието на Джордж 
Шулц. югославската де ле 
гация води разговори съ,с

Рейгън издигнал 

кандидатурата си
по въпроси от билатерал 
ното сътрудничество, а 
особено по актуални въп
роси на сегашната между 
народна обстановка.

След разговорите с Рей-

ртбраната

Обръщайки се към наци
ята .отделно до всеки аме
пикгнец, президентът на 
САЩ Рейгън и официално 
издигнал 
си, като оповестил едно
временно, че и Джордж 
Буш се кандидатира за 
подпредседател.

Роналд Рейгън през по
следните двадесетина го
дини е първият президент 
на САЩ, нойто няма про- 

9 тивкандидат °т своята 
партия. Демократите, след 
Рейгановото официално из 
.гигаие на кандиатурата, 
най-много разчитат на въ 
ншната политика на през и 
дента на САЩ. Считат 
оше. че на това поле не 
е бил достатъчно успешен 
дори че лично е довел под 
въпрос световния мир. То

чки, за които се говори 
са: прекъсване на диалога 
с Москва, Ливан и амери 
канените войници в Кари- 
бите-

В първите коментари, 
дери и най-огорчените Ре 
кгьнови критици не могат 
да му отрекат икономиче
ските резултати и „лич
ния харизъм”, с които пле 
няза американците и ги 
кара да му вярват-

Първите нападки срещу 
кандидата за новия ман
дат идват от Редовете на 
осемте кандидати демо
крати. Въпреки че вече до 
голяма степен е изразена 
полемиката Мондейл — 
Елен, изглежда всички са 
обединени 
нието към нацията за „опа 
сността от Рейгън”.

ОРГАНЪТ НА РУМЪНСКАТА КП ЗА ФОРМИРАНЕ
ТО НА ДИСИДЕНТСКАТА КП В ИСПАНИЯ

Паралелните партии отслабват 
работническото движение

кандидатурата

Р. Рейгън
само единни и На за Лос Анджелес, къде 

то й се придружи 
югославски стопанствени- 

За югославско-амери- 
к юнските разговори въз 
Вашингтон по-обширно ще 
преда дом в следващия 
брой на вестника.

Силна роля могат да играят 
крепки комунистически партии

Органът на Румнската 
комунистич еока 
„Скантея” осъди ..всяка те 
нденция, насочена към ми 
ниране единството на цру 
ги партии или към опити 
да се създават фракции 
относно паралелни пар
тии”. При това вестникът 
споменава създаването на 
дисидентска КП в Испа
ния. ..Скантеня” оценява, 
че такива опити, какъвто 
е случаят с ..паралелната” 
партия в Испания, отслаб 
ват единството на работ
ническата класа в тази 
страна и комунистическо
то и работническо движещ 
ние в света.

група

Такива акции 
органът на РКП — не тРя 
бва да бъдат насърчавани, 
•нито сега, вито пък в 
бъдеще.

пише
партия

КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ЗА ИНФОРМА
ЦИИ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Акционно единство
в предупреждеВ генералната дебата, 

която се води на конфе
ренцията на министрите 
за информации на необ
вързаните страни в Джа
карта, е изразено единст
во на възгледите във връз 
ка с необходимостта от

интензивно, всестранно и 
, конкретно сътрудничест
во между необвързаните 
стРани в областта на ин
формирането. Отделно са 
изтъкнати много бройни те 
положителни примери на 
сътрудничество в рамки
те на пула на осведомите
лните агенции, както й 
между радиопдифузннте 
организации от необвърза
ните страни.

Подготвен е и ..апел от 
Джакарта”, с който мини 
стрите за информации на 
необвързаните страни при
знат средствата за масо
ва информация от всички

ОБСТАНОВКАТА В ЛИВАН

Морските пехотинци под 

„дъжд“ от ракети
КИТАЙСКО-ВИЕТНАМСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Гранични инциденти
В Пекин е съобщено, че 

и във втората половина на 
януари продължават „виет 
намоките въоръжени про
вокации против Китай ’'. 
Последният инцидент ста
нал на 25 ягуари, .когато 
виетнамски войници из
пратили 
група средношколци и се
ляни, които работили на ‘ 
полето в областта Хехоу, 
провинция Юнан. Не е има 
ло чозешкки жертви, но 
е направена голяма мате
риална щета — унищоже
ни са голям брой тракто

ри и моторни превозни 
средства.

Позициите на американ 
ските пехотинци около бе
ЙРУТОКОТО 
•диги бяха засипани със СЪ
ЩИНСКИ

ве, което още повече изо
стря и без това изострена 
та обстановка в Ливан.

Органът ..Ад анба” пуб- 
изявлението на 

Валид Джумблат: ,Нищо 
не се е изменило, борба
та остава единственият из
бор”. Вестникът напомня 
за „новото оръжие, което 
Ще измени обстановката”.

Новите стълкновения са 
само още един епизод 
сложната обстановка на 
Близкия изток.

В баланса на миналого
дишните гранични инциден 
ти между Виетнам и Ки
тай са „влезли” 1000 стъл 
кновения, в 650 от които 
е употребено оръжие. П.ре 
дизвикатели на инцидент^ 
те. според Пекин, са били 
виетнамски войници. На 
китайска територия са ек 
слодирали 1500 топовни 
гранати. 270 китайци са 
убити, ранени или отвле
чени.

летище тези

страни на света да не по
зволят да бъдат въвлечени 
в сегашните блокови 
фронтации.

Средствата за

..дъжд” от раке
ти и мини от ми-нохвърга 
чи от позоциите на мили
цията на

ликува

кон-80 КуршуиМИ в
друзите, която 

държи възвишенията изто
чно

масова 
информация са призвани и 
да дадат принос за възоб 
новя1ването на диалога
(ВСИЧКИ ПОСОКИ и във

°т Бейрут. СилиотР 
нападение на друзите 
ло летището е предхожда 
но от временен снайпер- 
ски огън от южните 
градил.

О1К0-ВЪВ 
ВСИЧ

ки тела за преговаряне с 
цел да се подобри между 
народната обстановка. Джумб латовиле в

сили разполагат с танко-
СТРАНИЦА 2
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССТН В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА -! 1(19(31

IЬРДНКО МНКУЛНЧ КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
ОБЗОР

Когато комунисте 

бездействуват
г
зв

Председателството на 
Републиканската 
Ренция на ССТН в Босна 
и Херцеговина

■■■

Мобилността и личният пример на • комуни
стите могат и тРябва да оъдат силен двигател 
на акцията на субективните социалистически 
сили за осъществяване целите и задачите от 
Дългосрочната програма по икономическа ста
билизация- Защото ик он омич ес н ата сгаоилиза- 
ция е борба, най-голямата борба на нашите дни, 
а за югославските комунисти борбата е сино
ним за ангажиране в изграждането на социа
листическото самоуправление, съдържание на 
ооществения им живот-

отношението на членовете на СК в боои- 
л е градския „Автотранспорт" към състоянието 
на сам’оуправителните отношения в колектива 
обаче едва ли има нещо общо с истинската 
свързаност на комуниста с проблемите на соб
ствената трудова среда. През последните няко
лко години „Автотранспорт" стопанисва при 
изключително сложни обкетивни условия. Тру
дно се обезпечаваха гуми за автобусите и 
товарните камиони, а съществуващите гуми бър 
зо пропадаха по лошите пътища в общината; 
резервните части многократно поскъпваха; уве 
личаваха се бързо и цените на горивото и ма
слата; за автогарни услуги се даваха значител- Ц

сина дейност, се погвър 
ди като истински борец на 
нашата Партия и револ
юция. Дълги години Мм-ку 
лич изпълнява твърде ус 
пеШ'.чо редица сложни и 
най-отговорни функции в 
републиката и федераци
ята.

нонфа-

подкрепи 
инициативата на Председа 
телството на ЦК на СК 
БиХ

в
кандидат за член на 

Председателството 
СФРЮ от СР Босна и Хер 
цеговина да бъде Бранко 
М|икулич, член на 
седателството на тази ре
публика.

на

Пред- На заседанието на Пред 
седателството на РК на 
ССТН в БиХ беше изтък 
нато, че изтеклият период 
беше изпълнен с интензи 
сна дейност и висока ог 
геворност на Председател 
'ството па СФРЮ. Подчер
тан беше значителният при 
нес на Председателството 
на СФРЮ за развитието 
на социалистическия са- 
моуправителен пъг на рак 
нсправие, братство и един 
ство на пашите народи и 
народности, независима и 
несбзт.озана външна по
литика на нашата страна. 
Подчертано беше и конс
труктивното ангажиране 
на Председателството на 
СФРЮ, което особено се 
изяви при съгласуването 
на интересите на републи 
югге и покрайнините-

В проведените досега 
въ.в всички 

органи е
разисквания 
републикански 
оказана пълна подкрепа 
на предложението. Едино

душно е оценено, че Бра 
нко Микулич ,с творчески 
и самоотвержен тРУД, 
целокупната си

с
революци

В НИШКИ, ЮЖНОМОРАВСКИ и тимошки 
РЕГИОН

Още 20000 телефонни поста
ни средства... Всекиму беше ясно, а такива I 
бяха и заключенията на ОК на СКС, че при 2 
посочените обстоятелства борбата за стабили- ■ 
зация може да се спечели само със сплотено ° 
Действуване на всички трудещи се, висока про Ц 
изводителност на труда, повишаване на трудо- Л 
вата дисциплина. С една дума: със силен раз
мах на самоуттравителните отношения в колек
тива. Един такъв размах беше необходим и ка
то предпоставка, и като средство за премах
ване на субективните слабости. А те бяха и 
многобройгни, и с дълбоки и дъд го годишни ко
рени.

& За модернизация и разширяване на ТТ— мре
жа тази година ще се изразходват над 20 милиона 
динара

В промишлени пентри и 
села от 35 общини в Ниш 
ки. Южно.моравски и Ти.

ще бъдат 
още 

поста.

ва се, че в посочените Ре 
гиони са подадени над 
40 000 иска за получаване 
па телефонни постове-мошки регион 

пменати в действие 
20 000 телефонни 
Трудовата организация за 
ПТТ съобщения в Ниш, ко

Пощите в югоизточната 
част на СР Сърбия, съв.ме 
стно с населението от мпо 
го селища. общинските 
СКУПШИНИ н трудовите ко
лективи, настояват да обе 
зпечат телефонна връзка 
~ всяка местна общност- 
Тази акция най-добре се 
провежда в полупланински 
те краища и изостаналите 
общини. В реализацията 
на приоритетни програми 
за модернизация и разшир 
явг.не на ТТ—мрежа ще 
се вложат над 20 милио
на динара.

НОВО ИЗОБРЕТЕНИЕ НА 
НИШКИТЕ ЕЛЕКТРОН

ято се грижи за развитие
то на телефонната мрежа 
в тази част от нашата ре 
публика, ше 
над 1 милиарда динара за 
модернизаиия и разширява 
не на ПТТ съобщенията. 
Ще бъдат построени пове
че поти, магистрални те
лефонни линии и центра
ли, с които до голяма сте 
пен ше се подобрят теле
фонните съобщения в те
зи три региона. Прецоня-

ЦИ На този пункт беше най-необходимо реша
ващо ангажиране и личен пример на членовете 
на СК. Но минаваха месеци, а 54 членове- на 
СК никак не отаваха сила, която води борба 
против слабостите; първичната организация на 
СК, вместо да бъде предводител на тази бор
ба, остана наблюдател. Междувременно се сти
гна до един парадокс: обективните 
се смекчиха, но дори и т-за „не беше 
года да се поведе борба гтреткв несамоуправи- 
телните прояви. И сега в съща, даже и в по- 
гол яма степен там има посегателства срещу 
общественото имущество, драстично нарушава
не на социалистическия морал, злоупотреби 
със служебни постове - - •

Последното събрание на първичната орга
низация на СК в „Автотранспорт” красноречи
во потвърди липсата на дееспособност у чле- 
новпте й- Даже се откри, че някои от тях се 
прогпвпоставят на усилията за уреждане на 
отношенията в този колектив. В случая първи
чната организация обсъжда кадрови промени, 
предложени от работна група на работническия

Вардн
домашните

уреди

изразходва

трудност и
из-

Група изобретатели 
Електронната 
кост в Ниш конструираха 
нов апарат, който и при 

електрически

па
промишле-

МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ 
В НИШ ПРИЕ РЕЗОЛЮЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО- 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В 1984 ГОДИНА

липсата на 
тзк цели 6 часа може да
снабдява с електроенергия 

електрически
Този

различни
апарати и машини, 
апарат е истинско спасе
ние за домашните уреди.

рестР'М'Кцията на
Реална оценка на 

възможностите у които 
електрически ток предиз- съвет, като една от основните мерки за по

добряване на положението. На събранието дой
доха 35 членове, а за предложените промени 
гласуваха 18 членове относно само една трета 
от общия брой членове. От това лесно се 
нрави извода, че голям брой членове на СК се 
примиряват с лошото състояние на отношени
ята в колектива. Това вероятно може да се об
ясни с факта, че сред посегателите срещу об
щественото пмушество има и членове на СК, 
които лично или с помощта на „свои” хора за
щитават носителите на нередностите.

викна големи повреди.

възлиза на 47, от което от 
ковеРтируемите пазари — 
52 процента.

Делегатите на Между- 
общинската регионална об 
шност в Ниш, на заевдз- 

от 27 ягуари приеха

Става дума за апарат, 
ис,течен „принудителен из 
точник на мрежно напре
жение” с'ьс гила 300 волт 
—ампера който може до 
се използува за снабдява- 

електроенергия

Прието беше също сред 
енергийните потенциали в 
настоящата година преди
мство да се даде на алск- 

мина

ние
Резолюцията на обтсстве- 

разви-но- икономическото 
тие на региона в наетоя- 

В плана Ире
ноно с

електрически крушки, те
левизори. хладилници, те 

болнични сьп
щата година. 
димство е дадено на уве- 

на физическия

с-и н а ш и и ге м и н и и 
„Мъзгош” край Димитров
град, накто и да бъдат по 

водоцентрали 1 е 
„Бован", „Село-

М. я.
леятрюитери, 
ръжения и пр. Това е пръв 
такъв домашен апарат с'ьс 
способност Да се включва 

автоматичес-

личеиието 
обем на производството и 
износа, предимно на кон
вертируемите пазари, ^на 

би трябвало да бъ
за 150

строени 
„Завой”, 
ва”, както и да продължи 
изграждането на газопро 

Лесмо-
и изключва 
ки в зависимост от нотре 
бито- Направен е главно 
от домашни материали, по 
пад и което и цената 
мспма да бъде висока.

КОИТО
дат изнесени стоки

долара. В разис- 
ло проекторезо- 

общЯ-

Ннш ипода К-/:,М 
пан. В селското стопанст- 

полагат усилия
милиона
кванията 
люцията с прието

в о ше се
за производството

храна, изпълнение на 
изкупуване на

па по-
1984та сУ-^а на износа в

1983 година да бъ-
вече

Автори на тота изобре
тение са 'инженерите Дра 

Спасич, Томисла» Ву- 
Жмворад Шунднч

плана по 
пшеница, както и на из- 

сРеДствата

спрямо 
Дс намалена 
на 33 процента ( от което 
47 на сто на ковоРГИрУе- 
мите пазари), /агос^г

и да възлиза
ползването на 
„Морава И" за създаване

М. А.

ген
четич. 
п Мнояраг Вучковнч.на М1Н1Ниферми.да
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ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ПЪРВИЧНИТЕ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
СЛЕД

Повишава се личната и 
колективна отговорност

Да кажем и това, че те
зи ДНИ
то, а след т°ва и

комитет, ще обсадят 
общата изборна дейност в 
организациите на Съюза на

на мерните от Дълго- 
стабилизация,Покрай осъ1Дествяването 

срочната програма по икономическа 
идейно-политическото и акционното едичстло на ко
мунистите и организационното укрепване на първнч- 

партийнн организации са постоянна задача и в 
предстоящия период.

ПредсеДателств< >- 
Общин

ския
ните

дейност вИзборната 
62-те (34 в местните общ
ности и 28 в орган изаци- 

сдруженид труд) 
партийни орга- 

Бооилеградока

В ръководствата на 62-те първични партий
ни организации са избрани над 230 членове. О' 

число 39 Са жени, 27 младежи До 27-го- 
двама бойци. Значително с 

62- та новоизбрани
това
дишна възраст и 
да се изтъкне, че между 
секретари, 12 са работници в непосредственото 
производство, 16 селскостопански ироизводитс- 
ла, което според структурата иа населението в 
общината все още не е на желано равнище, 
10 просветни работници и пр. Охрабряващ е и 
факта, че между новоизбраните секретари 8 
са жени, а 9 младежи.

ите на
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗА
ЦИЯ В ООСТ „БАБУШНИЦА”

първични 
низации в 
община приключи. Остава 
през февруари т.г., съгла
сно Статута на СКС и 
Статутното 
ОК «на СКС в Босилеград, 
да бъдат избрани нредсе- 

секретар на Пред 
ОК на

Хубави резултати, 

но и пропуски
решение на

дател и 
седателството на 
СК.

108За отбелязване е, че в ръководствата 
души са избрани за пръв гп»т. За пръв път са 
избрани и 27 секретари, което сь,Цо така е 
добра гаранция за активна и съдържателна Деь- 
кос тна комунистите и въобще на организаци
ите на Съюза на комунистите в общината в 
предстоящия период.

{

Въпреки, че още не - 
изготвен щатен анализ за 
изборната активност в пър 
вичните партийни органи
зации в общината, въз ос 

сегашната им дец 
може Да се отчете, 

във всички пър-

За уплт,тняиане на работното време и бор- 
ба против недисчиплината

«нова на 
ност комунистите в общината и 

дадът официална оцен 
ка за същата.

още по-голяма -мобилност 
и идейно-политическа ак
тивност в предстоящия дву 
годишен период.

НЕОПРАВДА-
ОТСЪСТВИЯ

ПРОТИВ
ТЕЛНИТЕ

Синдикалната организа
ция в основната организа
ция на сдружения ТРУД 
..Бабушница” (цех на „Ли 
сиа" от Севнице в СР Сло 
вения), по много неща 
служи за пример в общи
ната. Там е поведена не
примирима борба против 
трудовата и техноложка 
недисциллина, против нс 
оправдателните отсъствия 
по болест и др. прояви, 
несъвместими със задачи
те от Дългосрочната прог
рама по икономичеока ста 
билизация-

щече почти 
вични партийни организа
ции се чувствува повише
на лична и колективна от
говорност- Инак, по 
ме на изборната дейност 
в нито една първична пар
тийна организация не 
имало случай на повторно 

на членовете

м. я.
Като се погледне листа

та на отсъ.ствуващ 
ца в „Бабушница" бие в 
очи, че теза са предимно 
лица, ксито или изпълня- 

норммте 
от 50—80",,, 
числят къ\г малцината по- 
слаби работници в този 
трудов колектив. 3 „Бабу
шница" на отсъствуващи- 
те породи болест се зап
лаща 90 на сто от средния 
личен доход през изтекла
та гсдина, и на мнозина, 
това им влиза в сметки
те, и се опитват по един 
или друг начин да си на
мерят оправдание и да си 
зземау отпуск по болест, 
а сетне се разхождат по 
града.

ите ли-вре- КЪМ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВ 
ГРАД ФОРМИРАНИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

е си на меСепаватУсловие за по-пълно осъществяване 

на делегатската система
или пък сегласуване, 

на секретариатите- Харак 
терно е и това, че в избо 
рната дейност, освен посе 

отрицателни яв- 
които са спирали 

оргзн-иза- 
Съюза на кому-

чваиите
вети. На учредителните с* 
брания бяха 
шест
на обществените доходи, 
финанси ите и инспекции
те, обществените дейнос
ти. геодетската служба, 
с бщ е ствено-икон ом ичес- 

кото развитие и в областта 
на развитието на общест- 
вено-политическата систе-

Съгласно законопредпи- 
самията, а като условие за 
по-пълно осъществяване ча 
делегатската система и 
общественото влияние вър 
ху самоуправителното ре
шаване, «на 25 януари т-г. 
към общинската скупщи 
на в Димитровград бяха 
учредени обществени съ

нения, учредени 
съвета: в областта

активността на
циите на 
пистите, 
положителни примери. От 
четено е и засилено идей-

посочвани са и
В отчета на изборното 

събрание на синдикалната 
организация, покрай пости 
инатите през изтеклата го 
дина хубави резултати, е 
записано, че се чувствува 
известен упадък в изпъл
нението на физическия 
обем на производството, а 
от време на време се стига 
и до намаляване на произ
водителността на труда, 
което зле се отразява вър 
ху изпълнението на плана 
Е/ите задачи и качеството 
на производството. Застои 
през изтеклата година е 
имало в първото полуго
дие, по обективни причи
ни: поради недоимък на 
иро извод ст© ©ни мате риа - 
Л!И и резервни части, но те 
зи проблеми бързо са би
ли преедоляни.

но-политическо и акцион- 
но единство на членовете 
на Съюза на комунистите, 
което е добра основа за

ма. Синдикалната организа
ция обаче остро е реаги-На събранията бяха при 

ети програми и правилни 
ц«и за работа на съветите. 
Във всеки съвет има по 
седем постоянни членове, 
които всъщност представ
ляват и координационен от 
бор на съвета. Обществе
ните съвети, в зависимост 
от областта, могат да 
.имат и надзиратели а роля* 
Например, такава роля има 
обществения^ съвет в обла 
стта на обществените до 
ходи, когато се касае за 
изследване на имущест
вото. Макар че заключе 
«ни-гята на съветите прин
цип но не са задължаващи, 
органите и органи за циите 
до които се отнасят тези 
становища са длъжни да 
ги обсъдят.

ИНИЦИАТИВИ
рала сре^у такива и през 
1983 година сРеЩу 13 лица 
били наложениДо работно място без 

връзки и познанства дисципли
нарни мерки, а от начало
то на 1984 година курсът 
с тази насо«ка е още но-Предеедателството на общинския синдика

лен, съвет в Димитровград неотдавна раздвижи остър.
една инициатива, с Реализирането на която да 
се въдеде по-толям ред в заемането на работа, 
по-точно да се сложи край на връзките и по
знанствата в тази област-

Касае се, преди воичко.

Но да не забравим и 
положителните примери. 
Огромно е числото на 
ония, които изпълняват но 
омите си, а има и работ
нички и работници, които 
дори и с 120 на сто пре- 
излъ.пняват нормите си!

за инициатива,
обосноваваща се на Обществения договор 
заемане, според когото всяка обществено-поли
тическа общност трябва да има комисия 
седем души (и седем заместника), 
се старае за правилно прилагане на законопред- 
тгисанията в заемането на нови работници. Има
йки предвид все по-честите случаи на наруша
ване на Обществевия договор 
съществуването на такава комисия в Димитро 
©ргадска община, Председателството 
съвет предложи час по-скоро да се формира 
тази комисия. В нея Ще бъдат избрани 
ставители от всички 
организации и СОИ по заемане- 

Колко и какъв принос ще

Г10

ОТ
която да

Също т&ка през изтекла 
в „Бабушница"та гсдина 

75 души са ползвали кре-Оснсюната задача, върху 
която синдикалната орга
низация занапред ще спи
ра вниманието си е — бор 
бата за намаляване или 
премахване изцяло, на не- 
оправдателните отсъствия 
и отпуски по болест. Случ
вало се е по 45 заети на 
ден да отсъствуват, преди 
мно между 15 и 20 число 
в месеца, когато се дават 
личните доходи.

по заемане и не- дити за жилищно строите 
лство от 5 до 15 000 дина
ра. а
апартамент и една бекяр- 
ека квартира.

изграден е и единна този Занапред, канто подчер
та Петър Тасев, председа
тел на ОС в Димитровград 
от тези съвети, като фор 
ма на самоупраеително ор 
ганизиране, се очаква да 
дадат принос в осъществя 
ването на по-широко обще 
стзено влияние в политиче 
ската и делегатска систе
ма в общината.

пред-
обществено-политически

Инак „Бабушница" 
сред ония трудови колек
тиви, които имат по-добри 
лични доходи в общината 
— средно над 10 000 дина

е
даде гази ко

мисия в правилното заемане на работа остава 
да се узнае от действуването 

' обаче тя, като „«неутрален" субект 
стъпи за премахване проявите на връзки, семе- 
йност, приятелства...

й. Очаква се
да- се за-

А. Т. ра на месеца, добри усло
вия за работа.А. Т. М. А.

СТРАНИЦА 4
Братство § 3 февруари 1984



0БВДСтаВ^.и^юшГчЕСК0Т03рлзвИТИЕТНД ОТшЩНАТА^ТИКАТА НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ!' СъВЕТ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

На борба срещу безделието | Мннк-водоцентропите
и безотговорността получават шанс

От повечето въпроси, 
които обсъди Изпъпнител-

Не с по-малко внима
ние. членовете на Изпъл
нителния СЪ1вет обсъдиха и
Обществения договор за 
изграждане на мини-водо- 
централи в региона. Стто- 
Рад този договор на тери 
тзрията на Босилеградска 
община ще бъдат изгра
дени две такива водоцен- 
трали — една в село Ду
кат с мощност от 500 ме
гавата, годишно а една в 
Горна Любата. И по този 
договор 
служби при 
скупщина трябва да изго 
твят съответен план за из
граждане. Договоръх все 
еще не е окончателен и 
както се подчерта на за
седанието има възмож
ност за изграждане на 
още някоя водоцентрала. 
И този въпрос ще бъде 
предмет на обсъждане 
пред делегатите на общи
нската скупщина.

иегт ОР^ЕСТВЯБАИЕТО НА ЗАПЛАНУВАНИТЕ 
ЦЕЛИ И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
МЯСТО ЗА РАЗДВИЖВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ ЗА 
РАЗРЕШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОЦИАЛ 
НИ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ ' Х АЛ

ният овет на общинската 
скупщина в Босилеград на 
проводеното в миналия пе- 

особено

при взимането на 
пия.

реше-

Когато се касае за ро- 3тък 
тапията и преизбирането, 
поради недостиг на сьотве

заседание, 
внимание на членовете му 
привлеисоха въпросите, от
насящи се до по-интензи
вното развитие на дребно
то стопанство и изгражда
нето на мини-водоцентра- 
ли на територията на Бо- 
оилеградска община. Име 
нно, изохдажйки от фак
та, че дребното стопанст-

тни кадри, случва се рога
Изхождайки от 

на Социалистическия
зоз и

шията да се върши хори- % 
зентално. В резултат на « 
лоша кадрова евиденция ■

ролята тарят субективните слабо' 
суи, които съпътствуваха 
досегашното развитие-

съ-
задачите от Дългос

рочната програма по 
номическа

ико
стабилизация, 

делегатите на общинска- 
та конференция на ССТН 

Димитровград на прове
деното на 27

компетентните
общинската

ьо предлага огромни въз
можности, от една страна 
значително да се намали 

■ броят на незаетите лица, и 
“ от друга, да се ускори тем 

па на обществеио-иконо-чи 
ческото и стопанско раз
витие на обшината, чле
новете на Изпълнителния

в
януари засе 

дание обсъдиха задачите 
на Социалистическия 
в осъществяване политика 
та на общесгвено-икономи 
ческото развитие на об-

съюз

■шината през настоящата го 
дина. Председателят на 
ОК на ССТН в Димигроз- 
град Младен Димов в усо 
дното си изложение изтъ
кна, че Социалистичес
кият ст.юз в борбата за 
осъществяване на целите 
и задачите, произтичащи 
от програмата по иконо
мическа стабилизация тряб 
ва да действува като ор 
генизирана сила. Всъшоосг 
този фронт на организира 
ните социалистически си 
ли тРясва да бъде място 
за постоянно и ефикасно 
съгласуване на интереси, 
за раздвижване на иниии 
аткзи за разрешаване нз 
икономически, социални и 
доути пробле^ги.

съвет дадоха пълна под
крепа на Обществения до
говор за раезитие на дре
бното стопанство в Южно- 
мерагзени рег/он. С цел да 
се интелзивира този вид 
лепаиока дейност и в Ьо- 

ехлеградока обшина. Изпъ 
леи:телния ст.вет взе реше 
ние. компетентната служ- 
ба при общинската скуп
щина да изготви план за 
развитието на 
стопанство в общината, с 
който Да бъдат осведо.ме- 
:и и делегатите на общи
нската скупщина на една 
от следващите съвместни 
зесиг/1.

с а* на = Еиаа-вкаг-Еинсвшс-.-вшсаагзгвс

Освен тези въпроси, чле 
нозете на Изпълнителния 
съвет обсъдиха и приеха 
и Обществения договор за 
осъществяване 
та за отделяне и сдружа
ване на средства за задо
воляване на съвместните и 
сбши потреби през 
голина и Обществения до
говор за данъчната поли
тика в СР Сърбия и об
щината през 1984 година.

Димитровград

При това особено внима
ние трябва да се посвети 
н на заемането, понеже в 
тази област се чувству
ват слабости. С цел да се 
въведе по-гол ям ред в то 
зи област бе предложено 
да се извърши изменение 
на някои разпоредби в Об 
ществения договор по зае 
мане.

Имайки предвид стабили 
зационните 
делегатите на 
не пропуснаха да подчер
таят че производственият 
труд гРябва да бъде още 
по-ленен и по-добре възна 
граден. Те се застъпиха и 

норми
въз основа на които да се 
възнаграждава и непроиз
водственият труд.

нерядко едно лице има по 
вече функции- Затова е 
необходимо да се изготви 
програма за школуване и 
насочване на кадри. Про
цесът от оспособяване-го 
до избирането на кадрите, 
трябза да бъде дело на 
тр\дтещите се и граждани-

политика-

1984дребното

те. М. я.А. Т.
I 6 ■ 3 I.:лмЕ11яввки*г;ьшвиЕ*ваиьаЕакяввуиа

мероприяд 11я 
ОК на ССТН ОТЛИЧИЯ ЗА НАШЕНЦИИ в изложението, и в ра 

зискваниятз бе подчерта
но, че Социалистическият 

трябва да се застъ Високо признание на Любен ВеличковСЪЮЗ
пва за борба срещу безде 
лието и безотговорността. 
От критика и 
на безотговорните трябва 
да се мине към конкретни 
наказания на всички оне
зи. които в сегашния стаи 
на развитието ни се от- 
кланяват °т 
та политика, 
ако се има предвид, 
трудещите со и граждани • 
те на дело потвърждават- 
че са готови да се хванат 
на борба сРеп'.У икономиче
ските тРУДн°сти. 
временно обаче търсят Да 
се направи граница между 
труда и безделието, отго 
ворността и безотговорно
стта.

за успеха на всички начи
нания.
а,ина е председател на 
ОК на ССТН в Сурдули- 
иа. а понастоящем е сек
ретар на СОИ по детска и 
есоиална защита.

И.ме го на Л юбен Велпч 
не само в От 1972 до 1980 го-за въвеждане напосочване

ков с известно 
сурдулиижата среда, но и 
пз-широко. Този трудолю
бив, тих и скромен наше
нец, дългогодишен обще-КАДРИТЕ — УСЛОВИЕ 

ЗА РАЗВИТИЕ ствиио-пол мтическ и дев* I
за своята предачна рабо
та п усърдие неведнаж е 
I; с л V ч аиза; 1 I гри знания- 

Най-новото
— Емблем и грамота

договорена- 
Още повече Член е на миогобройни 

тела в общината, региона 
п републиката. Твърде мно 
го допринася за развитие
то на общинската органи
зация на ССТН в Сурду- 
лнца, както и за реализа
цията на конституционна- 

местни-

На заседанието бе об
съдена и информацията за 
осъществяване на кадро 
вата политика в общината

че

признание

Репуб- 
конференции

и бе изтъкнато, че труде 
и .и го сс и гражданите схва 
щат. че от правилното ио 
дене на кадровата полити
ка зависи и осъществима- 
иею на програмата по ико 
номическа 
Обща е констатация, че в 

орга-

с които то отличи
ликансиага

Социалистическия с1*- 
юз па Сърбия през ноем
ври миналата година още 

Лю-

Същс-
113

та концепция за
общности в общината 

Неговата лей
те

петнаж потвърди, че 
беи Величков о деец, пич 
•ро работа се пени твърде 
високо. В решението

и региона, 
пост особено се изявява в 
Секцията за развитието на 

общности при 
конфе-

Л. Величков
стабилизация-

стигнала ‘завидиш резулта
ти през изтеклия период, 
сподели Л. Величков.

на местните
Републиканската

на ССТН.

самсупраштелните 
ни и тела в /рудежите ор 

и изпълнител
на обществено-

ДА НЕ СЕ ПОВТАРЯТ 
СТАРИТЕ ГРЕШКИ

конфе-Рспуб.т/манока та
репция на ССТН со казва, 
че това признание му

„заслуги в дейно

Ренциятанизапии 
ните тела Биографията -на този из

тънчат деец е доста бота
та :участвува в работата 
на всички обществено-по
литически организации в 
Сурдулиинка община. Инак 
роден е през 1929 година 
в с. Паралово, Босилеград 

общиц а. За въ р 1 иил е 
академия

се
общо

раз
през

Да напомним накрая, че 
на Ор

В Резолюцията за 
а вено-икот юмич еск о 
витие на общината 
тази годаиа

ор та н иза- дама заполитическите
м местните общности 

преобладава
Величков е носител 
дена на братството и еди 
нетното със сребърен ве
нец, Ордена на труда със 

венец» както и на 
други признания -

но осъществяване на 
на Со-

стта
обществената роля 
шиали-гстичсския

ции.
делегациите 
работническо 
Разбира ее това о»<с не 

постигната ра 
пасе ■

съюз пмчюзинепво.еа запланува 
активност^ в 

областта на стопанството, 
стопанство,

наСърбия и развитието 
СР Сърбия". златенни редица лиани, че е 

погни чсско-класова 
че-ност на кадровата

Но тота показва, 
иъзмож-

педица
Безспорно, признания, ко- 

по себе он го-

— При-мГанието приех 
не само като свое лично 

То означава и
ин ска

гючагогнчесна 
и като учител и директор 
.на училището в 
дейно работи и допринася

селското 
фраструктурата,

по-обра.то- 
Урвт.рдени са 
и обезпечени ма

Ито С^МН 
порят за дейността на го-при знание, 

признание на цялата орга
на Социалистичее 

общиМата, но

литна.
че са създадениканчето 

срокове 
термални средства- Затова 
е непозволимо да сс

Божшш ли нашенец.пипащия 
ния сьюз в

Ст. И.ВЛ(ИяНИ0 но тРУ-ности за 
дещите се и гражданитеНОИ-
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I В ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ

ШКМШКЕшИтопанотво *п -Ш |ШШ«ШШШ
„8 МАЙ" В ДИМИТРОВГРАД

КОСЛХЧАХ

ВЧЕРА, ДНЕС II УТРЕ„МАЧКАТИЦА" Възобновена инициативата
за модернизиране^^Със „спук“ към изискванията ка пазара

Потник пс може да полу
чава по-малка 
осем хиляди дината. На
ред с подобряване уоло- 

■пруда, годишно 
работника се из- 

пьзстановител 
бани и курор

А ВИСОКОЛЕГИРАНИТЕ ЛАГЕРИ ВСЕ ПО
ТЪРСЕНИ У НАС • СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА И 
МОДЕРНИЗАЦИЯТА ВЪВЕДЕНА ^ ЧЕТВЪРТА 
СМЯНА • ОЧАКВА СЕ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ НОВИ 
100 РАБОТНИКА

сума от
й) За реконструиране и модернизиране на цп- 
необходими 50 милиона динара • Оправдае- 

начиианието се подкрепя с повечето фа- 
производството и броят

ха са 
мостта на
ити, всред които и с 
работниците двойно ще се увеличат

опята иа 
към сто 
пращат 
ни почшиси в

Строят сс жилища за 
работниците, а се дават и 
кредити 33

да

стомана. А тезиспециална 
количества довчера сс вна

Най-старата и най-^ля- 
ма стопанска организация 

Сурдулишка община е 
стоманолеярната и "фабри
ката за машини „Мачкати 
ца”. в която понастоящем 
работят около 750 души 
Произвежда 
рани лагери за циментови 
фабрики и с тази своя про 
дукция 
резултати, 
търсени и от останалите 
отрасли на металната про 
мшиленост, така че пред 
този колектив се откриват 
наистина хубави перс-пек 
тош-и.

В предишните години 
тази фабрика бе синоним 
на застарена технология, 
с процес на производство 
то, в който преодолява ръ 
чният труд. Условията на 
труда са били твърде ло
ши, почти всички пенсио 
«пращи се са отивала ка
то трудови инвалиди. Нпс- 
копродуктивна, не е била 
в състояние да осигури на 
работниците нито добри 

. лични доходи, пито пък 
ПОСТОЯННОСТ и сигурност в 
производството.

на
за (не)готовността1981 яснява

си за отпускането на кре- 
Ол раждаемостта на 

пък

Раздвижената през 
година инициатива за 
конструираше и модернизи 

тъкачния дек „8

сяха от чужбина, за което 
изразходваха ценни ва

в ТИ. ре-
|Д|Ита.
капиталовложенията
ггс-дкрепят факти, които са 

да дадат принос 
укреп

неха. Първо, сега- 
мощности не могат 

нуждите на

■30 строителство
лутнн средства. райе на 

май." в Димитровград пак 
с възобновена. Касае

за начина-
мо могат
за по!-ускоренотосе,високолеги

преди всичко, 
ние, за чисто реализиране 
са необходими 50 милиона 
динара. Генералният дире
ктор на ТО „Услуга' в Ди 

Александър Ве 
иоято

ваше на
шиите
да задоволят 
потребителите, а условия-, 
та за работа са лоши. С 
реконструирането

набавката на.нови ма- 
домашно цроизвод-

постига завидни 
Лагерите са

митровград 
лев, в рамките на 
организация стопанисва и 
тъкачният пех. казва 
преди три годиши инициа- 

могла да бъ-

на цеха
и с
шини,
ство, производството две 
Гно те сс увеличи. Вст>щ- 

план от

че

тивата не е 
де реализирана понеже не 
са били в съст0я>ние да 

необходимите

пост, годишният
300 хиляди м2 одея-схоло

600се увеличи нала ше
ООО.м2. И второ, броят па ра 
болниците ще се увеличи 
с още 130 души, предим
но женска работна ръка 
(сега работят 125 души).

обезпечат 
средства. Сега се разчита 
на помошта от Фонда за

постоянен възход„Мачкатица": по пътя на

МНОГОСЕРИЙНО
ПРОИЗВОДСТВО

жилища. Въвма частни 
фабриката има работниче
ски стол. От друга 
на, значителни средства се

насърчаване развитието , на 
изостаналистра

Характерно за сегашна
та стопанска дейност на 
„Мачкатица" е многосерш 
ъното производство, коетз 
позволява да се постигне 
висока производителност 
на труда. В резултат на 
това са и сравнително ви
соките лични доходи на 
заетите, от които една не 
малка група месечно за
работва 30,40, па дори и 
50 хиляди динара! Нешо, 
което преди само няколко 
години почти не можеше 
да се замисли. Инак сред
ният личен доход във фа
бриката е към 14 хиляди 
динара.

Твърде търсени на паза 
ра V нас, стоманените ла 
гери и останалата продук
ция. „„наложиха" въвеж
дане на четвърта смяна, 
след което натовареност 
та на машините възлиза 
и до 95 на сто — процент, 
който едва ли друга сто
панска организация в ре
гиона може да достигне-

Качеството на продукци 
ята и спазването на сроко 
вете за доставка (две ос 
новни неща от програмата 
по икономическа стабили 

' зация) дават възможност 
поез настоящата година 
„Мачкатица" да произвеж
да и за износ, като разчи 
та да изнесе продукция на 
стойност от два милиона 
долара.

Според плана за настоя
щата година общият доход 
трябва да възлезе на сума 
от около 800 милиона ди 
«ара, което представлява 
увеличение за 26 на сто 
в сравнение с предишната 
година.
ГРИЖА ЗА РАБОТНИКА

икономически 
те крариша, който ше обе 
зпечи 55 на сто от нуж-за охраната на 

изобщо за подоб
Да кажем и това, че се 

Пирот на
отделят 
труда и 
ряване на 
ловия-

очаква банката вните капиталовложения, на 
собствено участие от 15 на 
сто и на банкови кредити.

скоро да каже думата си 
за отпускане

трудовите ус-
по въпроса 
на кредити. В организаци
ята в ДимитровградВсичко това показателно 

за правилно избран 
за ра-

каз-Проблемът възниква 
обезпечава-говсри В със- 

ВКЛЮЧИ ВЪЗ
ват. че ако тя не е 
тояние да се 
финансирането на проекта

въз връзка с 
нето на банковите средст 
са, подчертава Велев Всъ 
щност. Белградска банка, 

Осносната й банка в

РЕКОНСТРУКЦИЯТА — 
ПРЕЛОМЕН МОМЕНТ

щ.т на развитие и 
зоит „слух" къ изисквани

пазара и стабили-ята на 
зацията.

ше се търсят други източ 
ници на средства.

Преломна година в сто
панската дейност на та
зи организация е 1979 го 
дина, когато се пристъпва 
към реконструкция и мо
дернизация. С помощта 
на фонда за насърчаване 
развитието на недостатъч
но развитите краища в ре 
публиката и с кредити о г 
производителите на обору 
дване и банкови кредити, 
в „Мачкатица" успешно 
се подготвят за производ
ството на лагери за мета 
лната промишленост, от- 
ностно за циментовите фа 
брики. Лагерите се произ
веждат от специална сто
мана, облагородена с мо
либден. хром и никъл.

В развойната програма 
асортиментът е оше по-бо
гат: стоманени лагери, ар
матура, дребни части за 
автомобилната промишле
ност и още някои други 
произведения от специал
на стомана за нуждите на 
метално-машинната про
мишленост.

Днес тази фабрика ра
боти в състава на югос
лавския промишлен ги
гант „Иво Лола Рибар" и 
на дело потвърждава, че 
сдружаването на доходни 
начала е най-правилният 
пълг за развитие. Според 
плановете годишното про 
изводство трябва да дос
тигне 4000 тона високоле- 
гирани лагери и 400 тона

т.е-
В. Б.Ст И- Пирог все още не се из-

ПОСТИЖЕНИЯ НА „ГРА ДЖЕВИНАР”БОСИЛЕГРАД: ДОБРИ

С качествени услуги печелят поверие
изразходвани 1,34 милиона лен .материал, въпреки че 

кооперацията в това отно-
Строителната коопера

ция „Граджевннар", която 
от средата на миналата го 
дина в съдействие с об 
щинската скупщина „Вра- 
чар" в Белград формира* 
и свое представителство 
в Белград, успешно изпъл 
нява програмните ои за
дачи. Тази своеобразна 
асоциация !на сдружени 
частни строители обединя
ва над 100 самостоятелни 
занаятчии. Очаква се през 
настоящата година броят 
им да се увеличи на над 
130 души.

През изтеклата година 
кооперацията е направила 
оборот 40 милиона дина
ра. При това еосъществеш 
доход от над 2,24 мили
она динара и 
от над 2,14 милиона дина
ра. За лични доходи 
осем заети в службата са

динара. Едновременно ук
репва и материалната ба
за на кооперацията,

ш©ние има известно преи
мущество. От друга стра
на, качествените

коя- 
1983 го- и навре

менни строителни услуги * 
които оказват 
те от Босилеград, са до- 
принели за укрепване 
доверието. За това красно 
речиво свидетелствува фа 
1ктът, че сам опрез изтек-

то в течение на 
дина в различните фондо
ве е отделила към 800 хн- строители
ляди динара.

на
— През настоящата го

дина, според ду&ите на 
директора на кооперация
та Цветан Борисов, общи- 
ят доход трябва да вч>з- 
лезе на около 100 милио
на динара, дохода 5,6. а 
чистият доход на над 5,6 
милиона динара. Във фон
довете ще бъдат отделени 
над един милион динара.

лата година кооперацията 
е посредничила при 61 ин
веститори, като е обезпе
чила работа за над 57 ми
лиона динара.

За отбелязване е, не 
строителната занаятчийс
ка кооперация „Граджеаи- 
нар" обединява не само 
занаятчии от Босилеград- * 
ска община, но и занаят
чии от други краища на 
страната.

Безспорно т°ва предста 
влява доста амбициозен 

чист доход план, тъй «ат0 условията
на стопанска дейност са 

на изострени. Доста трудно
се обезпечава строите-

До коя степен се водят 
грижи за работниците кра 
онс(речиво потвърждава 
приетото решние, че 
фабриката

във
нито един ра- м. я.
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Пролетарии от всички страни, съединявайте се

Белград, 3 февруари 1984

1\.ОМТГНИСТ
Орган на Съюза на югославските комунисти и А ШГ

______ Ц I иа Съюза на комунистите в Сърбия

Да се разведе гнилият брак с етатнзма
^ ериозното

емането на мероприятията 
вясане на Дългосрочната

закъснение и изчакване в при- 
по осъщест- 

програма на стаби-
лизацията, още повече сбструкцията 
решението на Съюз1НИя 
за замразяване на

не с решителен удар по всички ония, които 
са участвували или аминуваяи тази непозво
лена и за едно правно организирано общест
во незалшслима работа. Ако не по своите на
мерения, то по последиците, такива поведе
ния, без прекаляваме представляват сериоз
ни ударщ по стабилизационните усилия на 
обществото, които инак не са нещо ново, 
което за пръв път доживяваме. Поради това 
и като знак, че действително се желае да 
се прекъсне безкрайната верига на опортю- 
низма, безотговорността и своеволието на не 
контролираните центрнове на силата, което 
идеологически може да се дефинира като ли
берализъм, този път никой не бива да поща
ди ог отговорност, пък макар се касаело и 
за нап-отгозорни челни хора.

На високата политическа тензия и опра
вданите остри осъждания и искания за пред 
приемане на мерки за да се осуети неизпъД- 
няването и изиграването на законите и оста
налите приети решения, които идват от вси
чки страни, според нашия усет липсва кон
кретност, ясно именуване на престъпниците. 
Впрочем, никой не е толкова невеж да 
вярва че престъпниците са само някои раз
валени хора в общностите за цените, нито 
директори на трудовите организации, зашото 
сигурно е— повече в най-голям брой случаи 
— че същите не са нито доставяли ценораз
писите нито са ги заверявали, ако не им се 
дошепне от най-отговорните политическо-из
пълнителни структури, 
кат -ДРъ.жте крадеца". Държавната тайна не 
са могли да пробият иослужителите на ка
фе на заседанията, додето 
решението, нито някакви си хора от типа на 
Зсрге. ясно е къде водят следите, но не е 
ясно дали и този път ('кой знае по кой 
път) само ще я амнистираме в интерес на 
„изпълняване на бъдещите задачи".

предприемат и трябва действително да се 
възприемат като почти изнудени актове. Съ
юзът на комунистите трябва да бъде и край
но критичен и крайно предпазлив да не се 
озове в живия пясък на административно го 
решаване, което е естествен враг на самоу
правлението като единствено приемлива ал
тернатива.

С времето и от най-разнообразни причи
ни е създаден днешният парадокс, че са ат
рофирани, почти станали безсилни, онези фу
нкции иа държавата, които единствено съ. 
стветстзуват на само-управителното общест
во, к&н&ито са инспекционно финансовия над 
зор и осъществяването на конституционност- 
тп и законността, дс-като са се позасилили 
нейните нежелателни позици в обществено
то възпроизводство о.ткъдето е изтласкан 
серужения труд. Нима тева очевидно не по
казва и случаят с неспособността на админи 
страцията да проведе едно решение, какво- 
то е решението за замр.азяване на цените-

към
изпълнителен съвет 

едно отцените като 
първите, но не и най-съдбовните начинания,
потвърждават че днес и тук действително 
настъпи такава революционна ситуация, 
ято трябва революционно 
практическа борба решава. Впрочем, днес — 
всекиму е ясно, че •идейно-политическата 
бигна за съществените цели на стабилизация 
та не може да се спечели на хартия, само 
с Резолюции и заключения и вербалпзъм, ни
то че успехът е загарантиран предварител
но. Осзен политическата мъдрост, знанието 
и гетезностга, необходима е пълна полити
ческа мобилизация на положително мотиви
рания и революционизиран фронт на самоуп- 
равителните сили за решително класово стъ 
лкиовение с вс!гчки нарастнали оили, инте-

в ко
да се мисли и с

реси и идеологии, които са против самоупра
влението й неговата работническо-класова 
супстанвдя.
■ ■ атрупаният историческа с~ит показва, че 
■■ всички сложни съчбовни ситуации Съю
зът на комунистите успяваше да разреши 
чрез осъществяването на радикални револю
ционни крачки само с една ясна визия, с 
решителността и безкомпромлеността в акци 
ята, с мобилизация и облягане върху цяла
та работническа класа и всички трудови сло
еве. Успяваше като изтъкваше на 
си на промените превъзходно историческите,

Д вее и тук трябва отдлно всекиму да бъ
де ясно, че Дългосрочната програма по ико
номическа стабилизация не може на плещи
те си да носят само Съюзният изпълнителен 
ст.зет и ръководствата на обществено-полити 
ческите организации, макар че тяхната роля 
не трябва да подценяваме- 
Съюзът на комунистите да - се застъпи за 
оживяване на всички потиснати функции на 
политическата система на социалистическо
то самоуправление, на делегатската система 
и, разбира се. на ССТНЮ и Съюза на син
дикатите. Своята водеща идейно-политичес-

по-

Необходимо е

които сега в хор ви-
знамето

но и непосредствените жизнени интерсеи на 
трудовите слоеве, които най-много дават и 
с празо очакват нещо от социализма. Сегаш
ните трудности нашето общество може да 
разреши единствено на желания самоупрази- 
тел&н курс, за който се определихме с Дъл
госрочната програма по стабилизацията и

приеманое
ка и мобил-изатс-рска роля Съюзът на кому
нистите може единствено да осъществява 
чрез тези механизми и така да избегне при
мката, която скрива изключително сложна
та обстановка — да се обърне към методи
те на класическа партия и падне в обятията 
на държавно-партийна уния. Струва ни се.Г1 оради всичко това е ясно, че Съюзът на 

комунистите трябва обезателно да раздвижи 
остра диференциация на силите в общество
то, недвусмислено да се определи на страна
та на автентичните самоуправителнн и работ 
ническо-класови интереси, които е изразил в 
своите документи и да се разплати с 
сителите на статистическите, груповособ-ст ве 
ническите и частните 
ологията, която израства на тях. Ясно е ка
то ден, че трябва да. се развенчае дивият 
брак с етатнзма и бюрократичесния иолунта 
ризъм, които се заканват да станат общест
вено отношение, противопоставено на самоуп- 
равителното, което сигурно е една от основг 
пито причини за сегашните трудности. Вече 

позиции и интереси от бюрократа»-

конгресните докуемнти, само с революцион
но дзйствуване на революционните сили, на
чело със Съюза на комунистите, но чрез ме
ханизмите на политическата система на со
циалистическата демокрация и делегатската 
система. Повтаряме това, макар че може 
някому да звучи като общо место, защото

Съюзът на

че в настоящия момент няма по-пряка задача 
от оживяването на жизнените функции па 
системата п на фронта на социалистически
те сили. Ето . защо Председателството 
ЦК на СЮК на едно от последните си за-

на
до

сегашното положение показва, чс
вместо цялостно 

неговите ръководела, 
желаната степен не са промени-

селания още един път призна и „комунис
тите във всички основни организации на 
сдружения труд и в салгоу пр ав-ит е л ките ор-

нитереси п с иде-ю гослс зск ите комунисти,
като организация, и
все с не в
ли нито метода на действуване. нито —

— собствената си ефи- 
мобилизация

ко- гсшшации и общности и .в рамките на 
ССТНЮ да бъдат инициатори и носители в 
осъществяването на задачите по икономиче
ската политика в настоящата година. В го-

пълна

ето е оше по-важно 
каенбет. Широка политическа

.масите оше нямаме доста-и действуване па 
ТЪЧно.

ва отношение те трябва да прожват 
отговорност и в битката за провеждане иа 
утвърдената политика да мобилизират всички 
трудови хора н техните организации".

завзетите
чесио-етатстичеоюите сили, както и от оста
налите несамоуправителни монополи и отчу
ждени центрове иа политинчеевта мощ нямо 
доброволно и лесно да отстъпят. Ето защо, 
I) настоящия момент, когато различни адми
нистративни мерки, които и по-натагък

и а жестокият удар по доверието и сло-

ЙЖЯдаУЯВКр
трябва да се възпър-

Панче Зафировскнна Съюзния 
на пените

сошението 
замразяване

ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ ■' ;.'о
СЛЕД СРЕЩАТА НА социалистическо правителство Ан 

дреас Папанпреу. около масата за 
събраха представите

На един дон преди откриване
то на стокхолмската 'конференция 
гго мерки за укрепване на довери
ето и с-ьтрушлшчесгвото и по ра- 

Бвропа, в АтинаУСПЕШНО АТИНСКО 

НАЧАЛО НА ДОГОВОРА
преговори се 
ли на Гърция, Югославия, Румъ
ния и България, и представители 
на Турция като наблюдатели.

По премете на 
блокова 'конфронтация, 
ракетна надпревара в Е) 
оката конфереишия изпъкна 
важно доказателство, че в сдай 
пословично развълнуван регион не- 

(На 2-рп стр.)

зоръжпнането в 
балканските страни откриха диа
лог за подобряване на обстоятел
ствата в региона и за създаване 
условил Балканите да бъдат пре- 
в-нрнати в безяДРена лона иа мира 
и съз'Руй'1 шгчеството. Слсщ едного
дишни подготоннК|И, по инициати
ви ни председателя на гръцкото

подчертана
засилена

вропа, атин 
като

Балкани, страните от 
взаимното си сътруд-

безяДРени 
уС|.вьршеИствуватидеята заРазработвайки

са решени да 
В7,В всични

този регион 
иичество области



—;   91^*2 Комунист _________
ДЪЛГОВЕТЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

-Яг-

Д'и и до 80 на СТО, вече няма го... Обстановката се ИЗ*^*^СГ»?*ь
ни ге само .сина малка част от, ста- та на пр^еи^омж^ичмки . № 
рия блясък. Много традиционни сри за внос С%:
индустрии всйе не могат да съЩе ки и* чрзз намаля _ печалбата, 
стауват там, а в разливащите ое сугО^ии/пе се нама;

съвсем хубава пер
с-граната Сега пече не

сс е ггрезадължила и приема мор датират развиващите се 
па да удовлетвори противоречиви геите по „приспособяване" на Ме- така чс се намали п •_ кана_.а

жиународнмя монетен фонд. След ковите кредиг . Рн накара
Яа една страна е финансовият обезценяването на заработките Ро този начин н оу ятал „а

капитал, който ои прави оглуш- чрез инфлация и девалвация на до излишека на ст __ в ДОла-
ни но отношение на предложения, машната валута, изразените в до намери ново уое- Д долара,
кан-ь,по са предложенията на Ши- лари надници стават бвззначитвл- ра. А това съ, ■ У Р п0_
лиер и К-райоки, понеже Не му от- но кйц№и — с пет до двадесет и което оше иове е ит
гсаарят. ДТлъгг би се отчисил от пет пъти по-ниски от дневниците ложе-н-ието на р

кап1итал'истичес1ки ст рами. 
такива 

извличат само

Страх от решението ЛИ МО
сената .-политика

порядък не 
да се помирят

В съществуващия международен икономически 
съществува решение, въз основа на което могат

интереси на финансовия ги стопанския капитал
страни имат 
спентодва. Особено ако с сигурно да се кре- 

страни,
ба.н

противоречивите
Д ко една и съща идея се изне

се от двама човека с полмти- 
чеокм опит и държавническа мъд
рост, които добре познават свето
вните стопански проблеми, нейни
ят произход трябва да се търси 
съществуващите 
Обстоятелствата са дълговете на 
развиващите се страни. Личности
те са Бруно Крайсни, бивсш ав
стрийски канцлер, и Карл Шилер, 
окаеш запад1ногврл1анок1н минис
тър на стопанството и финансите- 
Шилер счита, че е разумно да се 
отчисли една част от дълговете, а 
Крайоки предлага на западните 
страни и комерческите банки да 
отчислят 200 милиарда долара от 
дълга на развиващите се страни.

Това са само най-радикалните 
в редицата предложения нак да се 
разреши кризата на борчуването, 
коЯто задава все по-големи гри
жи на заемодателите и изчерпава 
длъжниците. Проблемите във връ
зка с връщането на длговете се 
разшириха от Мексико, през ця
ла Южна Америка и Африка де» 
Далечния Изток. Мисии на Меж
дународния монетен фонд посеща 
ват еднакво тези три краища на 
света, всички региони на светов
ния юг и, както неотдавна писа 
лондонски „Гардиян”, 
ред с тояги, а не съ.с сладки”.

Въпреки много бройните идеи, 
истинското решение на тази кри
за не се вижда. Развитите капи
талистически страни, преди всич
ки Съединените американски ща
ти, търсят решение без промени. 
Искат и парите и овците. И тъй 
като • капиталът е противоречив,
Международният монетен фонд, но 
йто се превърна в пазач на инте
ресите на крупния капитал, тРяб-

ш переш.

в
обстоягелства. се

банковия капитал. Затова банкари- » развитите 
те търсят изход на друга страна страни. От влагането в 
— отлагат връщането и репрогра страни могат да се 
мират дълговете- По този- начин буйни црофити. "ьт,
банковият' капитал остава ненакър А развиващите се страни все ход. Поне в същест у Щ 
нен (той и без това съществува по-трудно носят това бреме. дународен икономически р.
само в банковите книги), а лшх- Миналата година 40 страни не бя- Най-расвитите капиг - с 
ни те продължават да лритичат. С ха в състояние да изпълнят задьл страни иежат да разрешат пр - 
това се и печели, понеже пора- жени ята си. Тази година те °тно- ма, не само чрез опазване, н 
дп намаления бонитет на длъжни- во търсят да им бъде отложено чрез укрепване на съ'нествув яоптиват да по- 

интереси

Изглежда тук се затваря крь- 
от който не съществува из- 

меж-

и порядън, като сеците се увеличава маржата, на- отплащането на дълговете, а
плащат се разходите на репрогра- някои други представят искове за мирят противоречивите ^ 
мирането и още много неща. Бай- репрограмиране на дълговете. СтРа на капитала. Затова тряова да „се 
парите обаче не ценят строгосгга ните. които вече приеха рестрик- разбере" Международният моне- 
на ММФ. Режимът на лекуване- тивните мерки на Международния тен фенд, когато предупреждава 
то, който се определя от ММФ на монетен фонд като гаранция за Мексико, че ще го изхвърли от 
стопанството на заборчена-га стра- получаване на нови кредити, за- кърта на кандидатите за нови^ кре 
на, е до такава степен изтощите- падат във все по-дълбока икономи д/.уи, ако продължи да снабдяза 
лен, че от него досега не се е ческа криза. Производството нама с нефт Никарагуа, и почти съще- 
спразил нито един пациент. А на лява, инфлацията се увеличава. Бременно го сочи за пример па 
банкерите не е нужен мъртъв дъл работническите дневници и жизне Страна (заедно с Югославия), 
жник, а длъжник, който ще 5ъ- ното равнище са паднали до гра- която е приложен успешно режи- 
Де в състояние да връща дълго- ницата на социалната издържли- мъу на лекуването, 
вете си. Затова търсят облекче- вост. Цялото бреме на кризата се 
ния, дори и отказване от намеса стозарй върху техните плещи. А 
във вътрешните икономически об- те, макар и длъжни, не са един- 
стоятелства на заборчената стра- стени ге виновници за собственг- 
на. Те се задоволяват само е то-

в

Развиващите се страни (освен 
че търсят преговори .между Севе
ра л Юга и установяване на нов 

та си ггрезадълженост. През изте л:сл:д\ народен икономически поря 
че клою десетилетие капиталът, сле дък и се опитват да упражняват 

дейни своите интереси, бягаше в регионално координиране на акци- 
Стопаиокият капитал има дру- тези страни. Преселвайки капита ята) не знаят 

ги интереси. Той тъ;Рои нови про
стори за капиталовложения, 
фитиге от които да бъдат по-го-
лем!И и да пристигат по-бързо. В жат безлихвени депозити, отбяг- 
наЩразвит-ите капиталистически ваха облагания. Кредитирането на 
страни, в които дневниците учас
твуват в производствените разхо- нски бизнес.

„въвеждат

ва да им се дадат гаранции, 
дълговете ще бъдат върнати.

истинския отговор 
на въпроса. А без това, без сьз.мела си в развиващите се- страни, 

про- банкерите отбягваха контрола в 
своите страни, отбягваха да поло-

стно противопоставяне на този на 
тиск. всяко решение може да бъ
де от вреда за 
развиващи се страни.

презадължените

развиващите се страни беше исти
В. Слиепчевич

УСПЕШНО АТИНСКО 

НАЧАЛО НА ДОГОВОРА
на канвато и да било сила при ра- правителствените експерти се- оча- 
зрешаването на споровете и осъ. ква по-спокойно. При сигурно пьл 
иада всяка заплаха с оръжието. нопрарвно участие на Турция по
ящото все още са пресни споме- сланиците ще разговарят във 'връз 
ните от трагичните балкански ка с конкретния 
стълкновения, водени с най-класи- ка страна за разширяването на 
чекии оръжия. сътрудничеството в
п 6 значението и на Ред с мерките за укрепваме на до-

нието на Турция да се приобщи а ?т0 на воички. открити верието, на дневен ред ще се на-
хъч инициативата за подобряване мусрлирани териториални мерят и превръщането
обстоятелствата ма Балканите. претенции, които често (например . ните в безядрена зона използува 

Участието и на Гърция, и на Се °б°СН°' Нет° на ^ната енершя за мир
1У-РЧИЯ, в атонските преговори всъ ™ ‘ т някакви си ^исторически Ни цели, защитата на тукашното 
щносг беше твърде необходимо, «Ра'ва и аргументи". Животът без- население от облъчване при еве^- 
ззщото от тях се очаква да пред- ‘ стр 1,40 по'каза. че не може ту а ли и ядрени експлозии в други 
приемат мерки за провъзгласява- да има МИ|Р и л1иРно сътрудничест- части на овета ^
,:'е на Балканите за безядрена 3о- ако не се Уважава докрай ра- Споразумението което би би 
на. Именно, засега единствено те- В1Н0"Равната екзистеЯция на всич- ло сключено по който и ла 
си две страни в решона имат на ки балканогеи народи. Опитите да прос ще бъде о 
територията си най-модерни оръ- Се отреЧе ноЯто и да било нация 
жия на една от великите сили. Ра- вече на стаРта осуетяват 
сбира се, с този факт не се при
миряват останалите балкански стра
НИ, КОИТО

принос на вся-

Региона. На-
(От 1-ва стр.)

или к амуфлиран и 
претенции, които често (например 
в България и Албания) се обосно-

на Балка-щата могат да се подобряват. Та
кава готовност беше изразена във 
встъпителните изложения на всич- 
1си посланици.

Наистина, все до самото на
чало на срещата не беше извеет- 

конфервнцията ще се 
проведе в предвидения срок и да- 
ли ще присъствуват всички пови
вани страни. Още почраио беше 
известно, че единствено няма да 
участвува Албания, понеже режи
мът на Бнвер Ходжа реши да бъ
де „последователен" противник на 
усилията за възобновяване на 
рспейокия детант.

но дали

е въ-
тголямо значе- 

всяка балканска странание за по-
всички заедно. Укреп 

взаимното си разбирателст-' 
во, доверие и уважение, 
направят по-осъществима

всяко отделно и за
усилие за укрепване н-взаимното вайки 
доверие.

те ще 
и сама.

та идея за_ безядрена зона. При 
изяви го тРябва да се губи от пред-

подкрепиха прее^-
не на Балканите в безядрена зо- ™;НИега на тази среща не тРяОаа в ” „Гн шТ Съ°ида«- ( 
на. Югославският представител и °таелно да се говори, е оглед на народи с „5? баЛ'КаН0КИте
този път с пълно право изтъкна въ'ншн,ите и вътРешниТе инономя- да накаоат^0®^6 Н3 
че нашата страна признава само чвски трудности, пред които са из ,1 
миряедремшната употреба на яд- пРавени балканските «рани 6 ® Не°бХОДИМО
рената енергия, и че вече сама по
временнно6 ЮгпгпРеНа 3°На- Съ‘це- пРОД-ьЛжението на «онферен- 
г,^6 „е НН Югославия се противо- цията, което поставя решително

също негодуват и от V
предвестената възможност на ге- -Вт0 с°оствен принос за укре-
ситорията на България наскоро да ™ане на междубалканските връз- 
бъде разположено ракетно оръжие ки’ ^г°славия отново 
на другата велика сила.

Всички

ев-
то-В аамомент обаче 

Турция потърси срещата да бъде 
отложена за 15 дни, обосновавай- 
ки предложението си с фактз, че 
нейното ново и неотдавна сформи 
рало правителство не е могло да 
извърши обстойна подготовка за 
разговорите. Все пак, пред само
то начало на срещата беше реше- 
но турският посланик в Атина да 
присъствува на !КОнференцията 
качеството на наблюдател, коего 
беше прието нато израз

последния

кои-

акцид мотат 
сили да разберат, 

страните в този
регион да живеят спокойно, без 
опекуни или „защитници”, макар и ' 
то да са се „ядрени чадъри”.

в

е насрочено на 13 фе 
също в Атина,

на жела на употребата вруари т.г. сред
А. Поггович
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'"««'„."К МАТИЧ' НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО мярката на стойността на нашия 

труд и резултатите от труда. Ди
нарът остана напълно незащитен, 
относно предоставен е на всички 
неблагоприятни влияния на нару
шените международни валутни 
процеси. Организирана и цялостна 
политика за запазване на курса на 
динара, съгласно Програмата за 
стабилизация, няма. Предурежда- 
ва се, че инфлацията през тази 
година може да достигне трици
френо число ако продължи сега-

РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ 

ВСИЧКИ, КОИТО МИНИРАТ 

СТАБИЛИЗАЦИЯТА
шната депрееиация на динара.

Курсовите разлики до края на 
1983 година достигнаха огромни 
размери и представляват почти ед
на тре-га част от общественото 
производство в страната. Разме
рът на депреоиацията на динара в 
срОЕНеииз с долара е по-!Висок от 
инфлацията с около 43 на 
Най-трудният проблем е как да се 
покрият досегашните курсови раз
лики, защото всъщност те пред
ставляват нсдо бреме на нашето 

предизвикани чрез

Сна^ГЛ “е “ ЛГЪнД

зкаТрешем ети "“"с" ***
иълчителен гъве "зд Съ‘03НИя и3' Р"1тет в самите отрасли Или меж-
го „ ръв,ет за замразяване Ду отраслите и групациите, но ка
же 1 ™- И МОГЛО Да ~се на- 10 за първостепенна политическа,
Съюзният и,пЧетиИеТ0 6 мобил'но- обществена и социално-класова за-
в тсва свое начпгшнш^ Дача. Обществеността е разтреао- направи обзор върху проблемите,
по=Г неа Навс‘чкГеобщаес= вГа, “ * Г”ра« "Г “ ~
фактори, е решен да (издържи в 
н а.мер ен и ето

сто.

на утвърдената политика, с оглед 
си да създаде усло- “Т™ноГр^ГЯ ^ “ незавършените прегавори с Ме

валутен ^закон8 изн ценИте’ новияг зарад това, че се плоучава вие- дина неразрешени въпроси в от- 
Стопан"китГ Д аНГаЖИ’ра чатлен«е, че законите и стокови- делни области
приспособят ъ-Р м Р П Да се Щата на политиката и държавата възпроизводство. Считам, че в нон 
,,РИ _ МдТ «еговите интен- нищо ие представляват, защото ги текста на заседанието трябва

иа ь-г>ТГ В ^НИте хоРа в изиграват ония, които ги приемат, разискваме и по въпроса за отно-
г к„ с -пунистите непосред- И затуй огласяването на Съюза шението на членовете, организаци
ппм.,.,, С 5^7 теЗИ и 7Руг11те ст0 на комунистите във връзка с це-‘ ите и ръководствата на Съюза на 

т БН0.с'ги. Проолемите ните, не е просто определение комунистите, сдружения труд и
числени и сложни и затуй ^за или „против” поскъпването, обществено-политическите общ-

в настоящия момент се търси от Става въпрос за нещо много по- ности, а отделно в социалиетиче-
всички фактори в нашата оисте- важно. Всъщност ръководствата оките републики и социалистичес-
ма да работят съгласувано, да со- на Съюза на комунистите, СФРЮ, ките автономни покрайнини и об- 
чат слабостите и трудностите, да социалистическите републики и 
се борят срещу тях и да ги пре- социалистическите автономни по
махват. Към това между другото крайници днес реално са на про- 
задължава и неотдавна приетата зерка на отговорността и способ-
Геззлюиия за обществено-иконо- нсзттз си да изпълняват своите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
мическото развитие за 1984 годи- задължения и да отговорят на въ- 
на, която в действителност пред- проса дали в нашата страна се 
ставлява етап от първата фаза на превежда онова, кокето предста- роси, които в настоящия момент
осъществяване на Дългосрочната злява съвместен договор и реше- Съюзът на комунистите не може
програма по икономическа стаби- ние- Онова, което става в област- да занемари и ноито по ествест- 
■ изгция. За някои актуални въп- га на цените ни дава основание вето си търсят ндейно-политичес-
ссс:л от комплекса на икономиче- за такъв въпрос. Още повече, за- ки разяснения?

В сегашния момент съществу- 
да сат псвече нрулни обществено- 

1:кснсм'ичес1ки въпроси, които тър- 
всички сят да се обсадят от идейно-по-

стопанство, 
спекулативно увеличаване стойно
стта на долгра на световните ва
лутни борси. Офанзивата на рае- 
тС'ЗК1Ия, преди воичко., на амери- 
какнсиия финансов капитал в та- 

продължава.

и ждународния монетен фонд и ре-но

от общественото

да
зи насока все още 
По този начин флуктуирането на 

продължи.курса на динара ще 
Оттам и въпросът как да се орга- 

се води борба за за-са и низмра и да 
паззане и стабилизиране на един
ния курс на динара, а с това и 
как да се Реши проблема на кур-
созите разлики.

Твърде крупни
щинте, спрямо провеждането и за
читането на решението за замра
зяването на цените в Югославия.

материални 
последици предизвика и политика
та на лихвените размери на дома
шните банкови кредити и това не 
само поради самия принцип, 
поради факта, че стопанството не 
е приспособено за такова положе
ние. Вслчко, което миналата и та 
зи година се случваше и случва 
з областта на лихвите се покри- 

Програмата за стабилизация-

но
Можете ли да посочите въп-

ва с
та, макар че е в противовес 
тази Програма. Инфлацията е 
увеличазгна и ускорявана, а към 

се приспособяваха и 
ните размери на кредитите.

както се оценява, ста

нащето тсва не е пърови път по при
нц. :п да сме съгласни, но

ските процеси в началото на го
тиката водихме разговор с Петар 
Мгтич, член на Председателство 
то на ЦК на

не сме единни на практика.
Страхувам се, че не 

сериозно схващаме, че сред тру- литичеоко становище. Ще приве- 
поради дем само няколко, без по-голямо

лихве-
Лих-товаСЮК.

вата у нас,
на фактор на инфлацията, а 
на инфлационната политика.

Идеята чрез окъпи' кредити да 
обществените оредства

НЕ СМЕЕМ ДА СЕ КОЛЕБАЕМ лещите се и гражданите
сънлите причини, а специално по- слаборирате: не

Трябва да зачитаме предупре-ради нашата нерешителност и не-В настоящия момент гражда-
Югославия най-непосред- последователност в практиката, се ждс. мето, че нашата страна — 

в стигна до ерозия на доверието в чрез валидната система на иконо- 
ръководствата на Съюза на кому- мпческите отношения с чужбагна, 
нистите и страната, в институци- чрез отделни мероприятия и ин- 
ите на нашата обществено-шконо- струменти ша икономическата по- 
мическа и политичока система, в дитика — препалено се включва в 
тяхната всеобща способност, го- процесите на оветовния финансов 
товност и решимост да забелязат, капитал, н така постепенно става

да „висулка” на този капитал,, а съ- 
обществепи, |непременно недостатъчно се вклю

нитг на се запазят 
■I максимално да се изостри ико
номическата отговорност за ползу 
ване на обществените средства, 
концентрирани 'и сдружени в бан
ките, досега не даде очаквани ре
зултати. Може да се наже проти
воположни. Разходите за лихви на 

стопанството стана- 
бреме- През де

на миналата година

събитиятаствено чувствуват 
сблгстта на цените- Как Вие ви
ждате този проблем и какво ще 
предприеме Съюзът иа комунисти
те згГ да попречи на ло-нататъш- 

положение-пзго усложняване на 
то? оценят и след съгласуванетоСлучи се и случва се нешо, 

не биваше да сс случи, а 
по-малко може Да се приеме-

кредитите за 
ха шеиздържимо

р_ шават крупни ге 
икономически и идейни проблеми, чва н процесите на международ- 
Ние трябва, и то веднага, да прел ното разделение па труда.

Предупреждава се, че в пре-

НС 31 о
С'1'С
Кгкто ви е известно, в една част 

сдружения тРУД и н обществе- 
::д политическите общности е из- 
л,:птгна фронтална атака за Да 

сс' и:мграе решението иа С-нотния 
изпълнителен съне'Г за замразява- 
нето на йените. За настоящите 
условия стаза дума за непрдем- 

опаон» ян-шнис- 
и по

петте месеиа 
те са приблизително изравнени с 
отделянето от дохода за разшире- 

оонова на 
онколо 8 на

приемем акпип, които с резулта
тите си да допринасят к-мм въз- паленото прилагане на критериите 
Брт;щането ма донериего и чо-ша- 
татъшното укрепване на доверие- грешни условия о нереално, и пъ-

Теоретично-

на
на .материалнатана све|олините пени на нашите въ ние

труда (по-ииоки са с 
-то) Идейно-политическото опре- 

Сьюза на комунистите 
намали обемът на класпчни 

отноше-ния не се осъ

на работническата класа, тру- ! 'ое за разискване, 
дещите се м гражданите в жизне- началните и крактичеемпте стре- 
ността и ефнкасносгпа на наша- можи са ..за” и нротпв . Този въ- 
та система и нейните нииамту- трос непоордетвено е свързан с

приемането па измененията и цо- 
Проблемите вън връзка с де- пъ.пненията на Закона за цените, 

ните са само част от неблагопри- а и обемът и характера на тези 
я-гните процеси, допринасящи към изменения 1се оспорва, 
по-нататъшното изостряне на ико Б-шн от най-трудните обтест- 
номичеоиите пробл-сми, Като се педо-икоиюмичеокш проблеми се 

предвид, Председател- отнася до «урса на динара. Поли- 
гтдото на ЦК ,на СЮК реши на тиката на хлъзгащия курс на ди- 
гтвяяапюто заседание на Ценграл нара. която не би трябвало да бъ- 
■ ■ия комитет на СЮК да обсъди и де спорна, доведе до досега неза- 

осъществяването на задачи- белязано намаляване стойността 
стабилиза на динара — н сравнение с дола- 

: около 101 на сто през 
гищкна, без сьогветен резултат н 
износа на стоки и услуги, по с 

проблс«ми и
на раотройотда в с гопанстпото и въз - 

производството. Бройни са мне- 
топа сме изгубили

то деление на
да се
ге кредитни
ществява, манар че са крушпи 
следиците за развитие на икономи

отношения 8 страната-

по
лк во и твърде
П~м по-инакди инсиомическ-и
титически условия, в крайна сме- лигичес мУже би и би м017|о да

Обаче в настоящия
в обшествено-

ции.

чеоките
тка ,това 
сс т*ргм- 
м епг

ПОЛЯРИЗАЦИЯмо-
и положение 

г-ред народа тона може яа 
СР оше едно до-

инте-

можеВъв връзка с казаното 
да се гойорн за бурни идейни про
цеси на обществено-икономичес
кото поле- Този изпод 
се направи особено след приема
нето на Дългосрочната програма 
но икономическа стабилизация.

Съюзът «а комунистите
Н8Й-НОШ1-

тех-

стта и
Сс прегп^иУиа
казателстъз. че по-широките

обществото и при поло 
което сс намираме сла-

има това вкато
може да

реси на 
жение, з

на друг план
неприемливо

оцени
гс от икономическата

1983 гомина, процеса и ре- ра с 
на договарянето н Деле- 

за икономиче
1984 година, гла изразително крупни

ко-и изигратат, 
нредизвипател 

общественост и 
на общв-

гголожегнието

гаг 1983
1/.ИЯ всго е 

ство на нашата Има ли
но-нодробнн сведения за 
го идейни точения и кон са

характеристики?

зултатите
гатотитв окупщини 
оката нолигина в 
шж задачи п провеждането 
икономическата политика в наето 
ятата година, иакто и отделно да млята, ю с

миниране на усилия Iа 
ството. да се уреди_ п 0ДСг,
н инокомпчеокатд ^ЛДКГ на сюК
ЯГгваГВ(а заемжг конкретно ста- 
говище 'но този засега главно по-

ните
(На 4 стр.)
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ЗАД КУЛИСИТЕ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

междудържавните отношения, 
на тяхното зачи-на поц11и чиИ'1'о идеологии носеше

албанският народ. По следователно и
„добрини” гане- _

Познато е обаче какви ои ой- 
задължения от междуна-

НААЛБАНИЯ
плевните си
следният изпита всички 
л ллинл, които му предлагаха и 

тези идеологии и техниОбетът - причина за изолацията ли тези
пет лите заседания, а специално — 
например - към Конференцията 
за сътрудничеството и сигурност- 

Хелзинки, ноято предвижда,

налагаха
те носители.

И без това Енвер Х-ОДжа без 
стесняваме възприе и с десетиде- 

югражда а11реоив'Ната страте-
на реакционната 

ЧИЯТО

Сви дни когато световните тите или за света, надвито са: ук 
агенции осведомяват за ра- репване на доверието между нар» 
богата на две важни между- дите, сътрудничеството, мирьг, 

народни среши: в Стокхолм — кон сигурността, разоръжаването. 1а- 
ференцията по мерки за укрепва- ка направи, когато обоснова фнзи 
не на доверието и сигурността и чеенага ликвидация на олизкия си 
по разоръжаването в Европа, и в сътрудник Мехмед Шеху. Само по

_ заседанието .на експерти себе си се разбира, че Ьнвер ло-
по въз цжа тук има о»°и причини, пора-

I между другото, гаранция Да се. 
не вършат никакви промени на се
гашните държавни граници и за
шита на основните човешки пра
ва. Споразумението, което подпи
саха ръководителите на всички ев
ропейски държави — без ръкойо 
мителя на албанската държава 
представлява противоположност, 

бихме естествена, по отно- 
оснопната стратегия На

тия
пия и тактика 
профашистка 
идея и сьд^ржание са вече позна
ти, а особено от покушението на 
контра ре вол юцията 
на албанския -национализъм и ире- 
/цптизчл* в Косово през 1981 го 
.дхиа, което особено се изяви в 
■негсиияг помфлет „Гитовисти . 
Ясно с впрочем, че зад фона на 

Албания

•идеология,

о-р позициите
Атина
тс от балканските страни 
можкостите за превръщане на Бал • дн шито в определени случаи тъ-и

: силата на своя „авторитет 
гРялзв да убеди. „послушния”

ма причините

в зона .па мира и сътруд- мо с'ьс 
оръжие —

камите 
нпчество без ядрен0 на мазали

реф- ред по отношениеповтаря се вече познатият
ре<н. В конференцията в Стокхолм за иззт/.раностга п злодейегвията 
участвуват представители на всич пзвърш&нш над своите еь-н«родии- 

държави, САЩ и ци и най-пр&калените борци

шение на
националистическата и иреденти--

ЕнвеР Ходжа.
лежиизслираността на 

—без нш какво съмнение — преден 
и националистическата 

Бнвер Ходжа. Слееш 
пател но, без разлика в какъв ка- 

Обаче, на „послушния” народ, за* се варят и наж изглеждат те- 
никога' и пито а един момент нс ™ измислици и лъжи, с
С казана истината, която »само хеджа, сс едитва пред
гу-лионте на“ изолштоинстката вън "аРОДа Д* ебяонява .«.идните й он

Това с десетилетия се повтаря шна политика “ ^°Я1° ® бания в така важните междунаро-
в такива мли подобни случаи. Пот. с^еиз,!'ра>^ Енвдр Ходжа 'дал. днн срещи, те Са обикновена фар-
тори се - както е известно - и . ,И°Га |ПТ г-За ма^атопо- са, защото твърде добре е позна-
в така важното международно съ Баг. Топедн в Джсрекастоо. то, чс идеологията на Бнвер Ход-
битие, какеото бе Бвропепсната 'а ош-' 1Ш1ул11 м ' . Ч>., жа е причина за изолираността,конференция за сигурност и Тогава между другото казал За жа е причи Р
сътрудничество в Хелзинки. Реаги *ледам се, че и,е сс боря за нс- ^ЯТ°л”лС^ИкаСТна. ^СРА.
рането, или по-добре казано , опи тдвко единство на нацията . Вп- на,а политика
тите на официалните личности е 
Тирана да оправдаят «еучаствува

тиата идеология на 
Тази 'идеология е особено изразе- 

претенции
•|’и: ,|.<а ганакм европейски

Канада с изключение на Албания, автентичната революция в идеология наАлба- териториалните 
социалистическа самоулрави- 

необвързана Югославия и

на в 
къмотносно в заседанието па спешна шия. 

листите в Атина участвуват вей 
чки балканска! страни — пак с 
изключение на Албания.
НОВИ ПОВОДИ — СТАРО 
СЪДЪРЖАНИЕ

които телна и
фанатично мотивирана от дадения 
сбст -за истинско 
нацията — чрез създаване на зе- 

Албания, и това 
беше

единство на

лика етническа 
по образец на оная, която

италианотерманската фа-стддала
шнет-ка алианса. Една такава идео
логия е в унисон и с идеята 
Лека Зогу, сина на бившия крал 
па Албания, който е в емиграция, 

реакционни

на

както и на другите 
профашистки организации в емигоа 

за велика етническа Алба
НСРАЯсно е, че участието на 

в споменатите и подобни Между- 
себе си

рочем, винаги когато се ©помене 
тааи изолационистка политИ!ка на 
НСРА, обикновено се изтъква, че 
тя произтича ог дорматично-стали 
::иетическата система, която гос- 

се '.сдетзува в тази страна и че Ал
бания представлява единствената,

ция
нйя, дори и представена на геог
рафската карта, печатана в Тира-

нар о дни срещи само по 
би подразбирало и «влагало потре 

на задължения
нето на своята страна в междуна 
родните среши, има същото съдър 
жание: „И тази среща, и тая кон
ференция, и това заседание 
провежда в интерес на т°я
оня военен блок, в интерес на им макар те доста 
перналистите или на социал-импе пост на сталинизма в света. По- 
риалистите, ревизнонистите...” И Рс'Ди теса мнозина и в други оо- 
не само това. По време на работа сюятелства са склонни вече 
та на тези среши или пък след 
тяхното приключване, обикновено името за тази нещастна действите 

инсцени-раните лнест на един народ, но това
е достатъчно. Всъщност, деспотът 
От Тирана в догматично-сталинис-

бата от поемане 
към международните

на.
Реджеп Хайрулахуконвенции

сдружения труд. Тези наладки са 
от усилията и идейните определе
ния на носителите на йена да бъ-

(От 3 стр.)
— В средствата за масова ин

формация, в публицистиката, на 
на разни съвещания и събрания сз 

изнасят различни становища по 
отделни крупни -идейно-политичес- 

(|е ки въдроои на нашето самоуправи 
тел но обществено-икономическо п 
политическо развитие- По тези въ
проси Съюзът на комунистите най- 
често се •намира в дефанзива или 
в позицията на наблюдател, а 
офанзивио настъпват онези мнения, 
които предоминантно се застъп
ват и абсолютизират становищата 
на пазарната икономика, основава
ща се върху много категории на 
капиталистическото общество. Не 
критически се търси да се вър
нем към предприятията, към пъ
лен пазар на работна ръка и ка
питал, към профита и съществено 
по-голяма роля на капитала за

или руинирана кре

Щ жл.ршена ревизия на икономи 
чеоката и политическата система 
в нашата страна.-..•рт;з поглед да приемат твърде-

В сегашния момент личи, че 
•*з посочените въпроси стават го
леми поляризации на становищата 
между научните и профисонални- 
те работници. Доминират 
които се застъпват за всеобхва
тен пазар, флуктуиращ 
динара и останалите 
ни становища във връзка с осьще 
ствяването на Дългосрочната 
рама по икономическа стабилиза
ция. Противоположно 
забелязват значителен 
ни-икономисти, които 
настрани и считат, че това не мо- 
Же °ъде курс на развитието на 
нашето социалистическо 
вително общество относно 
за е отклонение от курса на X, 
Л1,и хи конгрес на СЮК. Гова 
е факт, с който Съюзъ

слолша огънят на 
нападки, измислици или 
работата и документите на тези 
среши. Не рядко на арената се по-

лъжи за
дчгсхата система е намерил само 

съюз-н-ик за осъществяване нча да- 
Албания Дензая сбет. който „за него (Ен- 

пер Ходжа) е станал програма за 
борба", както пише в „История
та на слбанската партия на тРУ- 
да”.

онези.явява и архитектът на изолаторс- 
ката външна политика на 
Енвер Ходжа, с речи или статии, 
заредени с беокрупулозни обиди 
по адрес на държавниците и ръко 
водствата, както и към политика-

курс на
горе посоче-

прог
„ПРОГРАМАТА ЗА БОРБА” 
НА ЕНЗЕР ХОДЖА

та на страните участнички в ме
ждународните срещи. Той 
почти на всякого от тях банални
епитети, като: „глупаци", „магаре- на нацията" и „създаването на ве
та”, „свине", „пияници”, „колеб- лика етническа Албания” само по 
ливци", „капиталисти”, „ревизио- себе си подразбират осигуряване
нисти”, „предателски държави" и на простори, а в крайна линия за- сметка на ролята на работниците 
друпи. Отделно място има допяа- вземане на всички краища населе- ц пр. В рамките на това се заго-

и ни С албанци, което вс'ьщ«ост варя да бъде премахната ООСТ и 
стана „програма за борба" на Би

тите случаи, но постоянно, с кои вер Ходжа. Само по себе си 
то си служи тиранинът °т Тира разбира, че осъществяването на та

на това се 
брой уче- 

се държа г
дава

Следователно, „обединението

самоупра 
че т-о-

сираният арсенал на нападки 
обиди и това не само в спомена ла се изтласкат доходните отноше 

се ния, което по същността си 
_ _ „ ^ стесняване на самоуиравленааето усамо ви „програма за оороа" на Бнвер нас. Във функция 

необвързана Юго Ходжа изхожда изключително

т на кому- 
пистите трябза да се съобразява 
да проучва и оценява 
идейнIгге процеси 
да подкрепи и

е
на против социалистическа 
управителна и 
славил. Тук е важно да се изтъ- Рескцхохната

по-подробно 
в тази ссЬера и 

насърчи онези тен
денции и подходи, които 
ват за-

на тези тендеп- 
°г ции могат да се тълкуват зачес

тилите нападки срещу Платформа
та за подготовка на 
становища на Десетия конгрес на 

е СЮК, срещу самия Десети

н ационалисти че с ка
кне, че е твърде индикативно в л преден ти стка идеология, 
кои случаи се произнася самият само е „усъвършенствувал”
Бнвер Ходжа — за да оправдае лед на обстоятелството коет°

™ » .».»».'■ -В— ммг .Р к' ™"сюк' ся.? » КС
от Особено значение за континен иционни профашистки . оргашза- ституцията на СФРЮ и Занона за

ноято 
с ог-

Аейству-
по-нататъшното развитие 

социалистическото самоуправ- 
лекие въз основа на Конституци- ята на СФРЮ и 3ак0На за ^ 
ж©ния труд.

Решения и
након-

Разговора водИ: 
Слободан Куюнджич

Комунист Рен редактор Влдйко Кривокапич главен и

Джорджсв„ч (СР Сърбия), Деджеп Хайрулаху 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо
ния), Яиез Корошец (СР Словения) Мишсо 

<СР Хърватско), Мати» ' Н^Госел 
р - Р а гора), Калмап Петкович (САП 
Воисодина) „ Алберт Души (редактор ‘ 
данието за ЮНА). р

® Председател на Издателския 
нист”, изданието 
Трифунович,
Павлович.

• Алрсои на Редакциите на всички издания 
..Комунист”: площад „Маркс к Енгел™ п 
телефонна централа 335-06» Белград Адрес
бия- 'нови''в"1 “а .из«аният» аа СР Сър-
лефо“б27-793 РаД> бУЛеПаРД 6,

© С указ на Президента па Републиката от 23 
декември 1964 година „Комунист” е отличен 
с Ордеп братство и единство със златен 
венец.

те-

ф Издава Издателска 
мунист”.

• Печата се в четвъртък на сърбохърватски 
относно хърватско-сръбски (кирилица и 
™“цГ ; СЛ°,В,еВСКИ’ макеДонски и албански 
унгарски в„съкратени «Здания на български 
^зиш*СКИ’ словашки, румънски

трудова организация ,ЛСо-© Директор и главен
всички издания на „Комунист” Велко Мила-
динович.

и отговорен редактор на
на из-

® Урежда единна редакционна колегия: 
тор и главен и отговорен 
Миладиповкч. заместник

свет на „Кому- 
заместник-цредс едате л~ рагщп а

ла-дирек- 
редактор Велко 

и главен и отгово-
за СР Сърбия

I.; ■ русински



ПРЕД СЕСИЯТА НА ОС В БАБУШНИЦА
ИВАН ТАСЕВ, МИНИФЕРМЕР ОТ ГРУИНЦИ:

Как да се направи прелом 

селското стопанство?
ИМАМ ОБЩЕСТВЕНА ОПОРА

}
в

В проекта ,.Морава II” досега 85се включиха
селскостопански производители от Босилеградсна об
щина. Един !от гях е ИВАН ТАСЕВ, животновъд 
село Груинци.

От
Делегатите Площите в обществения

сектор са съвсем малки. 
Тази есен в обществения 
сектор почти няма площи 
с пшеница, а на 
програмата 
към 80 процента.

на трите съ- 
на общинската скуп

щина в Бабушница на 10 
февруари

вета II” е купил косачка и до 
сел вада в обора. Възна
мерява да купи и тра)К1Ктор 
и ако осъществи намерени 
ет° си, ще увеличи броя 
на кравите- По този на
чин ще създаде предпос
тавки за по-висока печал 
ба. Засега годишната му 
печалба ог селскостопан 
ската дейност възлиза на 
250 — 300 000 динара.

Ст люти и дълги зими 
Иввн не се страхува. Пл^ 
вникът му е пълен със се 
но, а хамбарът е натъпкан 
с овес и царевица. Питах 
ме го как успява да обез 
печи достатъчно храна 
за добитъка?

— Реколтата прибира
ме ние двамата, съпруга 
та ми Станка и аЗг По 
време на лятната вакан
ция ни помагат двете де
ца. Благодарение на косач 
ката работата ми е улес 
пека до голяма степен. А 
кзгато купя трактор, ще 
бъде още по лесно... — 
сггозгдя Тасев с очевидно 
задоволство.

През и да стане мини-— 
Фермер. Тасев беше ко- 
олерант на ООСТ ..Напре
дък” в Босилеград. Сега 
е сдружен селскостопан
ски производител. Кои са 
предимствата на сдружава 
нето? Доволен ли е от 
п~мощта, която му оказва 
„Нгт-редък”?

КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТ
ВИ ИНТЕГРАЦИЯТА?ще приемат про 

грама за работа на ©куп- чаетния
щкната от януари до 
кември 1984 година 
ебсъдят реализирането 
акционната

де- е изпълнена Състоянието в селското 
стопанство в Бабушнишна 
община само от себе си 
налага да се ускори ак
цията по обединяване на 
земеделските кооперации. 
Тази акция, раздвижена 
преди няколко години, зее 
още е почти в началото 
си. защото изглежда ни- 
то кооперациите, нито 
ООСТ „Таламбас” не бър
зат, като всеки се стреми 
да запази „завоюваните” 
позиции.

А без коренен прелом 
за по-съвременно и модер 
но селокостч>панско произ 
водство не може да се го-

и ще
на

програма за 
есенната сеитба и 
др. информации на органи 
и комисии къ.м общинска
та скупщина.

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ 
С ТОРОВЕТЕ?

Някои

IАко .плана по есенната 
сеитба не е изпълнен из
цяло поради неблагоприя
тните климатически усло
вия. то в общината 
се правят сериозни подго
товки за изпълнение на 
плана по пролетна сеитба.

Очаква се голямо внима 
пие Да бъде посветено на

Иван Тасевзадачите, отнасящи се до 
реализирането на акцион
ната програма по есенната 
сеитба.

Тасев е собствен и и 
малки краве-ферма — от
глежда 5 крави и 4 реле
та. Отглежда и 10 овце, 
но това му е ..допълнитзл 
на” дейност- За 
Притежава около 50 дека 
.ра обработваема площ и 
ощо толкова взима под на 
см от „Напредък”. Поло- 
с г.мата от имота си е пре 
върнал въз впзокодобивни 
изкуствени ливади. От „На 
предъх” е получил две по 
подпети крави, а с помощ 
та на кредит от „Морава

вери.
Ако и занапред се запа- 

селско-
вълната.

зят удребнените 
стопански синури, не ще 
може бързо да се върви 
и в развитието на живот
новъдството. защото засе
га всяка кооперация сама 
за себе си планира обек
ти, вместо да се обединя
ват сили и средства.

М. А.
зсз2вшссгсБИ7В?есасс1засаивясапшаигхянвааввнясаЕваиш11Шиаасваяшвв
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Нови облекчения за 

производителите
Бабушница: селското сгопанстио да стане водещ 

отрасъл
— Предимствата на сДРУ 

жаването са очевидни, 
преди всичко аз като сдру 
жен селскостопански про

За есенниците остава 
се подхранват по значите
лно, защото кооперациите 
в Бабушница. Любераджа. 
Велико Еонинци и Звонци 

значитсл-

даОт сравнителни данни 
площите.се вижда, че и 

ксито се засяват със зърне 
ни купту&л и зеленчуци в 
Бабушнишна община през 

години
С цел да се повиши селскостопанската про

дукция, което е и обществен интерес, общин
ската скупщина в Босилеград, на селскостопан
ските производители от година на година пред
лага пови данъчни облекчения- Именно, покрай 
съществуващите миналогодишни данъчни облек 
чения от кадастралния доход, тази година се 
предвиждат нови. Всички селскостопански про 
|Изводизели конто през изтеклата година са под-

производ- 
машм-нп.

изведител чувствувам по- 
голяма сигурност в дейно- 

общественаразполагат със 
ни количества торове, нопоследните Десет 

са намалели 
Така например

стта, имам 
спора. Без влагане 
средства не .може да се 
развива селското стопан-

значителио.
площите

напоради високите цени въ
прос е дали всичките ко
личества ще се използват-през 1973 годи 

5624
с пшеница

пао, и именно тук е ос
новната помощ. Отношени 
ята ми с ..Напредък” не 
са лоши. обезпечават ми 
семена, изкуствен тор. 
трици и други необходи- 

стоки. Най-гол ям проб 
това, че „НапРе- 

наблизо.

нана се простирали 
1983 Инак за пролетната сейсахектара, а в 

намалели с 44 процента и 
3033 хе

об-тба се предвижда и в
сектор да бъ- селскостоианоко 

Се Л ОКО С ТО! 1 ОН еК11
зувалп кредит заществ0ния

засети 7 хектара ца-възлизат само на ство, купуваше на 
пордист добитък, изграждане на обори и пр. ще 
имат облекчения от 25 на сто от кадастралния 

стопанство. Срокът за

дат
рувииа, 2 хектара © кар
тофи. а шс се увеличат и 
площите с фураж с 18 но

ктара. Намалели са и пло 
щите, които са били зася- 

(със Ю0%!);

ми
лем е в 
дък” няма тук,доход върху селското 

подаване на искове за облекчение от този вид 
с до 15 февруари настоящата година.

Да (напомним, че подобни облекчения имат 
и оиези селскостопански производители които, 
отглеждат добитък и това; от 1-5 до 20 овце, 
или 3 крави — 30 на сто, от 20 до 30 овце,

4 до 5 крави — 40 на сто и над 30 овце,
5 нрави 50 на сто. И за тези облекчения 

срок за подаване на искове е до 15^ февруари.
Освен този вид облекчения в Босилеград- 

ока община се предвижда и цялостно освобож- 
дачгьис за всяка засега с жито нива.

вани с ръж 
с царевица с 37%, с овес см хектара. ■разплодна станция, в коя

то да отглежда порадисти 
бикове та да не се случ
ва псродисти крави да бъ 

от бик „бу

с 19% и така нататък. Личи. че •« Бабунтипгка 
община все още оавно се 
работи върху

Една от основните при- 
това рязко нама- 

на обработваемите 
миграцията на 

смет- 
са нараснали 

изкуствени

номасанията 
на площи- 

на пло-
ОСНОИНИ-

не се

дат оплождани 
ша”. 'И ветеринарите 
трябвало да идват

попрегледат доби- 
— изтъква Тасев.

чини за 
ляване 
пленим е 
населението. Но за 
ка на това 
площите с
естествени ливади.

бии арондацията 
те- Удребмеността

ИЛ 11 
или

по-чес
то. да 
тъкащите с едка °т 

’уе причини, дог© Съпругата му Станка 
подчертава още един проб 
леел.

мо-механизпрано
земята. По

прилага 
обработване 
такъв начин към

давано от
Искът за този вид облекчение се подава до 
1 октомври настоящата година.

Ияма съмнение, че посочените данъчни оС>- 
стимул атиино ще въддействуват за 

животновъдния фонд и обра-

или на
600 трак — Мълзя немалки коли

чества мляко, но какво да 
него? Никой не 

го изкупува. Аз мисля, че 
е крайно време ..Напре
дък” да развие и тази де
йност.

главно с 
план”

тори, получени
от ..зеления

и фа- 
земед елени 

общината не 
да поемат 

остарелите
евмейст

За отбелязване е лекчепня 
увеличението на 
ботеане на обработваемите площи, едно от съ* 

определения на Дългосрочната прог- 
ц(КОНо>мичеока стабилизация.

правя скредити 
малко се използват в с^- 

а иове-
кта, четирите 
кооперации в 
са в състояние 

която

окото стопанство,
за превоз иа ициноките 

рама иоче служат 
стоки 
риали.

М. Я. М. Яневмате-земята.
свлсиостопаиоки
ва им предлагат-

и строителни
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КОРЕСПОНДЕНТИ НЛ В-К „ГЛАС НАБЕСЕДА С ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ 
БЪЛГАРИТЕ в ЮГОСЛАВИЯ

книгоиздателската
за 1984 г.Конкретно приложение на 

конституционните разпоредби 

за равноправието
дейност

■книгоиздателска Дейност 
,/Братство" дава на нуо-Въз основа на Закона за 

СР Сърбия Издателство 
лшЧ'НО обсъждане
«а

А. Пренесени заглавия от 1983 година^ — избор
™ТО м МЛ4ДЕр*Т^,Пи®™« « ”***» “

поетичното творчество 
в Югославия.

оп нрава.
Откога и докога на Титоюи речи, 

пионери.
2. АНТОЛОГИЯ — избор °т 

на българската народност
Б. Попи заглавия:
3. ЧИРАКЪТ, роман
4. МОНОГРАФИЯ за творчеството на Х^СН^ ста- 

бодан Сотиров - автор на тенста проф. Д Р сг 
ша Жиакович.

бяхте
за наквоНа 17 януари т-г- се навършиха 35 гОдини от из

лизането на първия брой на вестника „Глас на бъл
гарите в Югославия”. Но този повод водихме разго
вор с Цветан Еленков, един от първите кореспонден 
тн на вестника, понастоящем секретар на самоупра 
вителната общност на интересите за основно оора- 
зование и нултура в Димитровград.

кореспондент и 
наи-много писахте?

— За кореспондент
„Глас на българите” бях 
назначен през април 1950 

Тогата вестникът

па
попов.__ автор Проколи

година, 
се уреждаше в реданция- 

„Глас" в Белград, 
и отговорен Р©дак 

Иван
та на в н 
главенравноправието на народите 

41 малцинствата. В 
заредени с висок ентусиа
зъм години, се редена по
стижения, които доставя
ха големи радости на хо

СИ ОТТУК, стихотворения, ДвУе- 
Стой*не ЯНКОВ.

— Излизането на вест
ника беше голямо събитие 
ти е вживота на българска 
в живоТа на българската 
народност в Югославия в 
това тежко и славно вре
ме — каза Еленков, от- 
говарайки на нашия пръв 
въпрос: как населението 
от Димитровградски край 
посрещна първия брой на 
вестника? — Жителите 
на тогавашна Царибродока 
околия, както и цялото 
българско малцинство з 
Неда Югославия, оказва
ха безрезервна подкрепа 
на становищата на ЮКП, 
■във . връ.зка с равноправие 
то, братствот0 и единство 
то на всички югославски 
нареди и малцинства, ’ за 
щою .много добре знаеха, 
че това е един от основ
ните принципи, върху кои 
то се основават перспекти 
вите на младото социали 
етическо общество. В то
ва време тези становища 
вече бяха приложени в 
живота на нашето малцин 
ство: ние учехме на .май 
чин език, на майчин език 
развивахме и културата 
ои. Първият брой на в-к 
„Глас на българите в Юро 
славия" беше посрещнат 
като още едно конкретно 
приложение на конститу
ционните разпоредби за

другарят 5. МИНАВАЛ ЛИ
зично издание, автор

тор беше
Караиванов, а лектор

Асен Лазаров. В
ти я. и

Стефан МАНАСИЕЬ.коректор 
Царибродока околия има

ми ого ак-
6. ИСИДИ, стихотворения, автор
7. ЗАТВОРИ ми ОЧИТЕ, стихотворения, автор Де

ница ИЛИЕВА.
ше наистина 
цпм. Всички ме канеха да 
дойда при тя-х, за да напи 

вт.в вестника за техни 
Разбира

Ванче8. КАК ПОРАСНАХМЕ, стихотворения, автор 
БОЙКОВ.

ша
■V те постижения.

Ц* се. не успявах да стигна 
Щ кг сеякъде. а и вестникът 
Щ излизаше два пъти месеч- 

някои информа

9. ВЕСЕЛО ЗВЪНЧЕ, стихотворения за деца, автор 
Милорад ГЕРОВ.■

10. СТИХОВЕ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ — автор Йоеа.ч 
Йо-заноьич — Змай, превод от сърбохърватски на 
Вукица Стоименова.

но, така че 
ц;чи нс- можаха да

-мяст° на страниците 
му. Спомням си добре, че 
най- м н о го И:И ф о рм и р а х 
комунално-битовите и мла 
дежките акции, изкупува
нето на излишеци зърнели 

снабдяването

полу-аи чаг

У л Ш за на11. Книга за деиа и юноши, проза — уточнение 
заглавието ще стане допълнително според нужди
те на основните училища.

12. ДЕРЕКУЛСКИ НАРОДНИ УхМОТВОРЕНИЯ — за
писали Йордан МИЛАНОВ и Горана МИЛАНОВА.

V Г‘

; ;
нахрани,

населението, за 
сЪрс1Нтс'веките бригади оя 
Царибродска околия, 
то участвуваха в изгражда 

на Железник. за ре-

народно-* ^ ^
Умоляваме читателите, културните, образовател- 

институции да вземат
кон

ните, обществените и други 
участие в публичното обсъждане на Проектоплана 
за книгоиздателска дейност на Издателство „Брат
ство" за 1984 год. Своите забележки и предложения 
могат да изпратят до 15 февруари т-г. до Издателст
во ,,Братство", Кей 29-ти декември бр. 8 18000 Ниш.

Цветан Еленков
пето

> зултатите на трудовите кората и ги насърчаваха кълг 
нови, по-големи усилия в 
социалистическото строи
телство. Вестникът на бъл 

, гарите в Югославия бе
ше именно такова пости
жение. Затова останаха

Л0КТИ®И...
Вашият най-силен спо

мен ох кореспондентските 
дни? Издателство ,,Братство"I -----

— През 1950 и 195! го
дина станаха, много случ
ки, и то случки, които се 
помнят дтдги години. Все 

най-много ме разтре

ДИМИТРОВГРАДбез отзвук, пусти и праз
ни, измислиците на българ 
ската информбюровска ка 
мпания, че българското ма 
лцинство в Югославия 
лишено от

„Януарски дни“ на просветните 

работници
пак,
вежи .и разгневи огвлича- 

граничар 
беше

пето на нашия 
Осман Капич. Това

най-грубите и>нцц 
югославско-бъл-

е
националните

един от 
I денти на
° гарската граница, предиз-
ш викан от българските гра-
« ничари и агенти, една от
" многоб|рой|ните право ка-
а ции, взета от богатия ар

иаа| !оввавв; вввввЕ1ВЕоввв1«иаоиа1ВВ1В8аа

И тази година през зи
мната ваканция, по-точно 
на 30 и 31 януари, в орга 
низания на Общинския ои 
ндикален съвет и СОИ за 

се«ал на сталиниама. На обРазова™е в Дилтггроа-
“ редакцията изпратих ин се проведе семинар
’ формация под заглавие Л* пР°оветН1И работници.
■ „Отвлечен най-добрият т0зи дв^невен семи-
а граничар". Но вместо в Й3, в 33131 под название 
: „Глас на българите”, ин- '-«"Уароки дни на просвет
* Формацията беше помещо ™те Р^отнвди • ПРИСЪС-
: на в „Глас”. На следва- твуваха всички заети във

тия ден при мен дойде . пи?'^Та'т^1.0 образовате
журналистът Драгослав аТс °’Р ' нзация „ оеип 

; Ломпар. Заедно отидохме, ^03 ито и основно- та.
до граничната застава, а то училище „Моша Пияде” 
сл©ц това и на самата гра в Д|И'М1итр о в град. Топва 
ница при село Вълкови*. 1ЦН°Ст пРВДставля.ва реалй

зация на програмата по 
политическо и 
чеоко образование на кад- 

за рите в двете образовател
ни организации.

По време г 
бяха обработени

обществено-поли- 
положение в

теми:
тическотоОт репертоара на боселеград- 

еното нино
страната, 
оката обстановка в овета. 
оценяване знанията на у че 
циците и програма за раз
витите на общината. Лек
тори бяха известни обще- 

- ствено-политически 
тници от общината и Ни- 

Регион. На края 
семинара се проведе 
говор с представители 
обществено

воен о -пол итиче-

2
□ През миналата седмица на репертоара на
■ босилеградското кино игра домашният филм с 
Е? хумористично съдържание ,/Геена кожа”, кой- 
2 то предизвика голям интерес между любителите 
/ на филмовото изкуство. Именно, въпреки че
2 учениците, най-редовни посетители на филмо- 
Р вите представления, бяха на ваканция, залата
■ не можа да събере всичките, които искаха да
3 гледат този домашен филм, който отразява жи- 
а вота на един наш обикновен човек.
■ КактЧ) е известно, главните роли във филма 
3 играят: Никола Симич/ Милан Гутович и Ру-
■ жица Сокич. Режисьор на филма е Мича Мило 
у шевич.

рабо-:
шки на

раз-3
на

2 политически 
те организации и община-г:

Освен 
всъ, Д и м и т Р о в гр ад,

този семинар в
определе

но число просветни рабо
тници От основното и на
сочено образование прнсъ 
ствуваха и

■ къ.дето беше отвлечен гра
■ ничарят. Целта ни беше 
“ да направим репортаж

в-к „Борба".

И този филм, показа, (че подборът на фил- 
от особено значение и, че 

пред в това отношение комисията която върши 
този подбор трябва да има и това предвид.

М. Я.

маркси-
мите е зана. семйнара 

под също название, кой
то всяка година се прове- 
жда в Белград.

на
■
:: на семинара 

четириА. Ташков
А. Т.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
-------------------------------------------   ,    ■ - - ° - 

' Л-*.-
-

НЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ в СЕЛО ГЛОЖЙЕ ВИСОЧКО ОДОРОВЦИ

ИНИЦИАТОРИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ Младежта си оформи 

първична организацияГложките девойки 
фон със собствени и младежи купиха грамо- 

а пред органите на 
инициатива за разре- 

въпроса

Ж0Н селски обект. Имен
но. ако местната обгцност 
обезпечи най-необходимия 
строителен материал (ци
мент и тир.), а трябва да 
го обезпечи, защото идея
та се подкрепя от всички 
жители на селото, младе
жта ще построи чешма 
край пътя, който свръзеа 
центъра на селото с реги
оналното шосе Босилеград 
— Горна Любата — Вра-

„ _ средства
местната общност раздвижиха 
шаване на Когахо става дума за 

селата в Димитро вградена 
община. обикновено на 
преден план изпъква ряз
ката миграция на населе
нието. Затова вестта, коя
то пристига от Висичко 
Одоровци наистина звучи 
схрабрявЕЩО. Именно, те
зи дни в това село е офо 
рмена първична младежка 
организация, съставена от 
двадесетина млади, живу
щи постояло в селото. На- 

.истина, Височко Одоровци 
е сравнително по-близко 
до Димахтровгргд, отколко 
то да речем Болев Дол 
или Врапча, но това 
намалява значениет0 па 
вестта.

Ако се има предвид, че 
.младите от Одоровци са- 
мсинициативно са се орга
низирали, без да чакат 
инициатива от общинско
то младежко ръководство, 
тс-гда има мяст° да се 
каже, че много неща в 
живота на селото ще тръг 
нат по друг път. Въпреки 
че ще има сериозни труд 
ности, одорсзскакта мла
деж ригурно :ье ъ-спе да 
-доведе в ред” Културния 
дом в селото (или поне ед 
на част от него). Най-на- 
г.ред заради това, че са й

нужни помещения за ак
тивност, а също така и да 
сс спре пропадането на 
сградата на дома. който

няколкю селски

И в Гложйе, както 
останалите
ски села, през 
част от годината има мал 
ко млади хора. Останали
те са по градовете — 
училище или на работа. За 
това в този период не мо
же и да става дума за ор
ганизирана младежка дей
ност- Наистина, по време 
на лятната ваканция мла
дите се вършат в родното 
село, но за младежка дей- 
;:сст няма време от кърс- 
ката работа. Следовател
но, за организирана заба
ва и обществено ангажира 
не им остава само така- 
нареченият зимен период. 
А тогава в Гложйе има и 
над 60 младежи и девой-

и в 
босилеград- количество вар и сме гото 

ви сами да уредим въпро
сното помещение.

Младите
засега при три стопани,по 
всичко личи, е без ст°па- 
'НК'Н. Именно, отделни 
ти на Културния дом са 
собственост ' на трудовата 
организация „Сточар” от 
Димитровград, 
оката

по-гол яма
са запланували 

да завършат тази работа 
До края на зимата, 
гаю

чае
на а ко-

се пукне пролет/ да 
съсредоточат
върху
един малъ.к, но твърде

силите си земедел- 
кооперация .,Вид- 

лич” от Одоровци и мест 
мата общност на селото. 
Може би следваща крач
ка ще бъде възобновяване 
то на библиотечния пункт 
з селото, който и по-рано

изграждането на ня.
К. Г.ва-

ЕДКО ВЕЧЕРНО ДРУЖЕНЕ С ДИМИТРОВГРАДС 
КИТЕ МУЗИКАЛНИ САМОДЕЙЦИ

беше—-музика С7.цествуваше, но за съжа 
ле-ние моментално няма ни 
то една книга.

Ееше сряда. 25 
В Клуба на 
при Културния център з 
Димитровград владееше 
голяма живост. Събрали 
се бяха къ.м 300 младежи 
и девойки, радостни, зас
мени... В клуба бяха дош 
ли да бъдат заедно с му
зикалните самодейци от 
езоя град. А самодейците
— инструменталните из
пълнители и певците, съб 
оалп се по същото време 
на едно място 
тази вечер всичко да бъде
— музика.

Идеята за една такава 
среща на младата дими 
тровградска публика с зси 
"ки самодейци в града 
беше на референта по изо 
бразително изкуство и р„ 
кедедител на Диско—клу
ба Димитър Илиев. Беше 
бързо приета и добре ре 
злизпрана. Съставен беше 
интересен и разнообразен 

шлагери, ста-

януарп. 
самодейците

тпнеко младежко друже- Все пак нащважното е, 
че младежите и девойки
те4 от Всичко Одоровци се 
организираха и имат воля 
да работят. Разбира се„ че 
и .местната общност, и 
партийната
тлябва да им помогнат, 
защото „светът остава на
младите". Надяваме се, 
че дотедина в „Срещите 
на селата” ще се срещнем

не.
Учениците, студентите 

1 младите работници от 
Димитровград дотогава 

просто копнееха за една 
такава програма, за една 
такава вечер. Затова беше 
неописуемо задоволството 
см, когато в тихата зимна.

ки.
За оазлика отпреди, се

га забавният живот на 
гложката младеж е лгногз 
по-богат. Най-засл\гжни за 
подобрението са самите 
девойки и мдадежи. За Де 
На на Републиката и з& 
Нова година подготвиха и 
изнесоха подбрани кулгор- 
но-забадки програми, а от 
предадените билети събра 
ха сксло 9000 динара. На 
доброволна основа събра
ха съе 3000 динара и по 
този начин обезпечт^:а до 
суатъчно паси да купят 
грамосЬон. Вече един ме- 

този грамофон „неу
гледно” връТи плочи на 
танцовите забави.

организация

нощ тръгнаха към домове
те си. А насмеяните им ли 

най-добре казваха, че 
трябва да

ца и с младите одоровчани 
макт- и в сборен състав 
на Забърдието.

през гоп_ината 
има повече такива вечери.ре ших а

3. Тодорова А. Т.

к\омента)ъ
Къде да поместят телевизора?

Как се случи в свободните стаи на училището в Дудина махала (Ду
кат) да се засели прислужничката със семейството си, а младежта да няма 
къде да провежда събрания?

Дълги години недостигът на поме
щения за младежка дейност е един от 
централните въпроси в работата на 
общите ката ■ конференция на Съюза на 
социалистическата младеж в Боспле- 
градена община. Повдигаше се .много 
често и много енергично, и от градска 
та, и от селската младеж. И винаги бе
ше сочен като една от основните при
чини за бездейегвуването ата първични
те младежаси организации.

Интензитетът на решава1нето му
обаче беше много по-слаб от емотпвна 
та зареденосг на младежките искове и 
вербалната готовност на компетентните 
за смекчаване на проблема. Затова от 
време на време се спипваше до малки 
„случаи”, дори и там, къДвто възмож
ностите нс са малки. Както например, 
в Дудина махала тази за «ма.

В изявление на първичната органи
зация па ССМ в Дудина махала, изпра
тено до първичната организация на СК 
в селото, со подчертава, че младите не 
могат да разгърнат общестюеночтолтти 
чесна дейност, защото нямат помоще- 
ние, в което да провеждат събрания, 
ня'мат къде да поместят дадения им от 
ОК на ССМ теловлгзар |[ да .съхраняват 
материали и документи на организация 
та у си. Прислужничката те им позволя
ва да се събират в училищната сграда, 
макар чо това им с разрешил помел ц- 
нм1с-д1и;ренггорът на подведомственото ос 
йонно училище в Долна Любата. Пране

Мл&тите от това 
не са безучастни към про 
блемите на родното си мя 
сто. Преди се ангажираха 

електриф/каиията на се 
лото, а сега пред органи
те на местната общност 
се оаздЕЧЖили инициати
ва за разрешаване на ня
колко селски въпроса.

— Най-напред

село

депо е и събрание, посветено специал
но на този проблем. В протокола от 
събранието .могат да се прочетат на-- 
пр/меР и следните констатации: „Със 
завидна дейност заслужихме телевизо
ра и той ни е почти единствената за
бава и връзка със света. Младежта се 
интересува от актуалните събития в 
нашата страна и в света, но няма въз
можност да следи телевизионния днев
ник, понеже няма къде да помести те
левизора, а училищната сграда е пре
върната в обект за квартируване- При
служничката ни отрича всяко. право да

защото

Репертоар: 
ои градски песни, роман- 

рОМс-
в

си, народни песни, 
ха. българска, сръбска, ял 
банска. гръцка, испанска 

Поограмата из 
пъл.-гиха „Черните 
-и” „Ибис", младият

м узика... бисе-
изпъ

песни
своя

искаме 
във лнител на ромски 

Златко Денчг-в със 
-чсамбт л ..Шсйла . „Кшю 

„Руйна зора", „Шо- 
,.Тигър”, както м 

гост. извост

/?а разрешим въпроса 
връзка с помешеиието за 
обществено 
дейност в нашето село 
сподели Крум Стоянов, ко 
йто същевременно е .пред
седател

политическа

•■■1” II

ползуваме училищната сграда, 
й било разрешено да се засели в сво
бодните помещения”. А прислужничката 
не с ша работа в училището (ползува 
отпуск но майчинство и я замества 
майка й), но е ежедневно в училището, 
защото е здравата решитела да квар- 
тирува именно в училището, манар че 
има собствена къща. На .младежта ос
тавя димника, нойго не е ни уреден, пи
то пък може да се ползува, за Цели, 
каквато е организирането на младежки 
събрания-

Младите от Дудина махала считат, 
че с пълно право търсят да ползуват 
една стая в училището. Затова са се 
объ-рнали за помощ към органите НР 
обединеното основно училище .Георги 
Димитров" в Босилеград. И сс надяват, 
че ще я получат.

епепиалшият
I им и гро в градс-ки пе 

ил естоадии и народ- 
Пстър Гигоп.

из щ.о-вичиата ор 
ССМ и сеч-

ЧИМт
че иганизация на
ни неонт

И наистина всичко бешо 
музика. Прекрасна и сис><- 

всчсР- Самомей 
ентуоиа-

мгрзична-га орга-
СК. — Наши- 

не са та- 
обшестяс-

Ретар на 
низапия на
те възможности 
нива, че всяка
ко-полИ7Ическа 
ция или органите

обшнсст Да имат с°а 
Ио в старата

гакулярна 
ците с чудесен

измълтяпаха музикал
ните си точки, а младежи 
те и девойките св весели 
ха така както прилича на 

гем пера-м8ш- 
Тоза бс

организа-
на мест- тьм

ната
кър.ствеи

училищна сграда 
мещение, което може Да 
ге ползува от всички, раз 
бира се, ако предварител
но се Уреди- Ние, младеж 
та, още в началото и.а зи
мата набрахме Дфла, -'<• 
да имаме отопление, кога- 

еелски съ 
заба-

има по-
младостта 
тно и задушевно, 
ше вечерт, в която музи- 

самодейни от Ди-
получиха най- 

и най-иокрони-

калнитс 
мит-ров град 
стпяечн-ите 
тс аплодисменти. В 
вечерни часове всичко пул
сираше с ритъма -па музи 

И воичн-о беше ис-

гези

к. г.■го провеждаме 
брания или та»Ш0ВИ 
ви. Снабдихме и известно ката.
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СРЕЩИБРАТСТВО И ЕДИНСТВО НА ДЕЛО

Обиколил“ земното кълбоМалък човек с 

голямо сърце
99

нонфек- 
,.Свобода” в Димит- 

поггитате някой 
познава ли Па

Ано отидете в
ция 
ровград м
от заетите

Дошав, може да ви 
намерите

вел
се случи да не

Но ако потърситеТСМСЬ'В.
шофьора „Брич” 
ще ви кажат, че го позна 
ват. Заиюто в града, а осо 

конфекцията

всичкисвободно време. Сво 
бодем е зает в ООСТ „Ди 
митровград”, 
има разбирателство от дру 
гарите си когато семейст
вото Петровски му 
•де на гости. Приятелство
то им потвърждават и то
ку-що изминалите нового
дишни празници 
та година двете семейства 
дочакаха в Лукавмиа.

и имаИсторията на приятелст 
вото между семействата 
на Овободан Илиев от Го- 

Симо Пе-
внна гино

небе-но в 
съществува човек, комуто 
„Брич” не е направил ня 
капва услуга: или го 
карал с фургона си до 
Белград, Нови Сад, Люб 
ляна, Бихач, Улци-н...

рна Лукавица и 
тревскм от Белград (ро
ден в Охрид) започва пре
ди десетина 
един от примерите на ук- 

на братството и

дой-
от-години и е

репване 
единството. Преди толко
ва години в околността на 
Лукавица войници от Пи
ратския гарнизон провеж
дали упражнения на теР«- 
на. Забелязал ги Свободан 
и с няколко кутии цигари 
се отбил при тях. На след 
ващия ден той забелязва 

войник, който се бръ

Нова- или
без поправкиПавел Донков „Брича": 400 000домел някаква пор'' 

дефицитна
обикновено сведение-

М V 0
чка. стока, не мс 

Бил
тор Руско тогава

аз избягах.снорост- С последното 
зило — „Мерцодсс" — фур 

800 хиляди

по
или
Вече 17 години той "Р“- 
возоа с Фургон готови дРе 

„Свобода” до всич 
страната. Не 

шеготвито каз 
,,Сега да ме види и

пусна и
съм два пъти ло_два 
сеца бригадир, 
зъв Враня и ©дин 
Багърдан. На трасето нау 
чих да карам трактор и 
като се завърнах в Димит 

заех се на работа

мегон, е минал 
километра, при това пър- 

400 хиляди без най- 
поправка. Вярвали 

или не. но е истина

Един пъг
път вхи от 

ни мра и ща в вите
дгалиаСто ПЪТИ че

бе” (ка 
„Мерцедес”)

ва:един
снал на реката и понеже 
било много студено

той на своето „комчуе професорката по гео
графия, веднага би ми пи 
сала отлична бележка. 
Наистина, почти не сътдес 

населено

рев град 
като ткраторист в строи
телното предприятие ра 
дня” в 
След една година в „Гра 
дня”, започна да се строи 
автепътя от Ниш до гра 
ницата. Година изкарах 
като тракторист и тук. 3 
ЮНА получих военна кни 
жка и тогава станах ис
тински шофьор. След вой

«то нарича 
още не е сменявал спира 

Това значи, че ни
пока- 

ои. Следнил го в къщата
колебание войникът 

Следва-
Ч'КИТС.
кога не бе се намерил в по 
ложоние внезапно да ударл

Д имитро в гр ад.дълго 
приел 
щите 
шли
Разбира се, всред тях оил 
и Владо Петревски, 
то Свободан 
поканил в къщата си.

Между семейството на 
Свободан и Владо запзч- 

да се ражда приятел
ство. След завършаване на 
обучението, Владо се за
върша в казармата в Пи
рот, но всяка 
неделя е в Лукавица със 
семейството на 
Един път на посещение 
при Владо идва баща му 
Симо, подполковник. От 
писмата на сина си той 
вече знае за 
Владо идва в Лукавица и

поканата, 
дни у дома му ДО 
повечето

твува град, или 
място в страната, в което 
нс е бил или минал през 
него, карайки готовите пра 

на „Свобода”.

начинспирачки и по този 
да ги хаби.

Всяка година обезателно 
преизпълиява плана, но не

войници.

ного- 
най-напред

поведения 
Там където ‘ разтоварва 
конфекцията, магазинаж 
те най-напред с него се 
здравноват, независимо да 
ли с него идва шефа на

Свободан Илиев, Зора и 
Симо Петревски в Лука
вица

винаги му изплашат спо 
ред плана. Той се сърди 
но догодина пак най-много 
„навърти” километри. Не- никлъка непрекъснато съм 

в „Свобода”.
На въпроса как успива 

толкова дълго . да кара 
„комбето” без поправки. 
„Бричът” отговаря:

„И колата са като дете, 
трябва да се пазят”.

За такава своя работа 
той е и награждаван от 
трудовата организация с 
400 хиляди стари динара, 
когато с возилото си е ми 
нал 400 хиляди километра 
без поправка.

Несправедливо ще бъде 
ако не споменем и други 
лукавчан-и: Санда, Янко, 
Надица и Славча, Глиша, 
Трошка... и много, мно
го други, чиито домове са 
отворени на 
Преди седем-осем месеци 
когато числящите се към 
ЮНА помагаха на лукав- 
чани да електрифицират 
селото си също така се 
сключиха много познанст

ва рядко се случва да не оти 
ва на годишна почивка за 
да може да „изкара” ня
кой километър повече От 
съствия по болест прави ко 
гато наистина „здравата” е 
болен.

— Как станах шофьор? 
Бях ученик в стопанско 

някогашния

завежда-
отдел.

пласмента или 
щия комерчески 
Едва ли ще го видите без 
усмивка на лицето (знаесъбота и

обачеи да се разсърди, 
бързо му минава). За 17 
години „шоферлък” в ,.Сво 
бода” е минал 1,5 милио 
на километра. Никога до

Илиев. войниците-

училище 
„Механичар” в Димитров
град през 1961 година. По 
искат да отида на акция, 
да стана бригадир. Майс-

в
сега не е направил злопо 
лука и само два—три пъ 
ти е платил глоба за нес 
пазване ограниченията за

Илиеви. С

непланирано остава ден и 
нощ. СлеД известно време 
пак идва при сина си и 
Илиеви. Този път със съ
пругата си и остава петна 
Десет дни. Между двете 
семейства укрепва приятел 
ството и вече Десетина го 
дини по различни поводи 
са често заедно. Сега Си 
МО Петревски е пенсионер

ва и приятелства. 
Приятелството А. Т.между

семействата на Илиев и 
Петревски обаче е най-си 
лно. Може би и затова, 
както казал Симо Петрев

СЪВЕТИ НА ЮРИСТА

Лъжесвндетелствуването е наказуемоски при първата си сРе- 
тпа със Свободан, че той 
(Свободан) 
ръст човек, но с 
сърце и душа”.

малък на 
широко

А. Т.

»е
Лъжесвидителствуването е наказу

емо деяние- Това може би на мнозина 
не е известно и затуй в съда нерядно 
се случва да идват за свидетели хора. 
готови да дават и неверни показания- 

Така например М. Г. като приятел 
на лицето С., на което е направена пол 
ока Шета

като изнесъл, че от едно дърво в къ
щния си двор 
След като била 
Установило се, че от дървото в двора 
на Р. й. изобщо не се вижда 
га градина.
Р- Й. бил осъден.

видял всичко станало, 
направена проверка —

ВЛАСИНА
въпроси а- 

За лъжесвидетелствуване

Жертва на зимната фъртуна в нива с пшеница влезли Случаи на лъжесвидетелстзуване 
има още. Затова е необходимо да напо
мним, че трябва да се знае, че за да- 
за-не на неверни покакзания в съда, по- 

лъжесвидетелствуване, след
ват и до 3 години затвор. Това пре
стъпление представлява наказуемо дея
ние. За

четири говеда: две черни и две бели. 
М. Г. заявил пред съда, че именно та
кива били говедата, и че ги видял ог 
своята къща. Истина, в съда винаги и 
на всекиго се предявява да говори са
мо истината, но ето, М. Г., лъжесвиде- 
телетвувал. След проверка на място от 
вещо лице, бива установено, че къща
та на М. Г. е много отдалечена от ни
вата, в която бе направена щетата и 
че М. Г.

Миналия петък ито работили. По-късно ко 
лата били затрупани, па ра 
ботниците по поддържане 
на пътя едва след два дни 
го намерили напълно 
рупан.

Инак Сурдулишкият 
край миналата сРяДа и че 
твъртък беше захванат от 
зимна фъртуна и онежни-

сутрин- 
та на пътя между Власи- 
на Стойковичева и Божи- 
ца работниците на трудо
вата организация за пъти
ща от Враня при почиства 
не на пъТя намерили А лек 
са Иванов (25) вулканизер 
от Божица, смързнат в За 
става 750”.

Както узнаваме, Иванов 
в миналата сряда следобед 
тръгнал със своите 
от Сурдулица за Божица, 
но го захваща зимна фър
туна а между Власина Сто 
йковичева и Божица 
натъкнал на огромни сме
тища сняг. Иванов не мо 
жал да продължи по-ната
тък и останал в колата, ко

точно за

зат-
лъжесвидетелствуване, следст

вие което могат да бъдат предизвика
ни и по-големи щети, могат да бъдат 
наложени наказания от 3 до 5 години 
затвор.в никакъв случай не е можал 

да види говедата, а камо ли и какви Затова е необходимо 
хора, които лъжествителствуоват, серио
зно нарушават социалистическия морал 
и освен, че получават наказания, тря
бва да бъдат разобличавани на събра
ния на Социалистическия съюз и др. 
обществено-политически организации, 
като по такъщ начин се подсичат коре
ните на тази опасна зли на.

те преспи на места достиг 
наха височина и 
метра. Съобщенията 
Босилеград, Клисура и Цър 
на трава бяха прекъснати 
два дни, а районът на Вла 
сина й някои други сели
ща останаха без електри
чески

да се знае, чеса...
до два 

към Естествено, М. Г. е обвинен в лъ- 
жесв1идетелствуване и е наказан със 
затвор.

кола

Или, друг случай. На лицето К. В 
бил съоечен вол, който бил 
градината «а съседа му. Лицето Р. Й. оба 
че свидетелствувало че уж видяло как 
оъседът на К. В. — П. М. съСякъл вола,

се влязъл в

ток.

Иван АндоновС. М.

СТРАНИЦА 10
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щатаИгодинаА КУЛТУра в восилегр адска общинаФизическа култура ПРЕЗ НАСТОЯ

Масовото спортуване - обществена задачаПРЕД ЗИМНАТА ОЛИМПИАДА „САРАЕВО 84”

ПРИЗНАНИЕ ЗД 

ЦЯЛАТА СТРАНА
------‘.11 ' Салшуправителната оощ леград, както и изгражда вия план. Именно през

ност по физическа култу не на съответни спортни стоящата година СОИ по
ра в Босилеград, в рамки игрища и обекти в местни фкзичеока култура в Боси
те на овоята програма за те, общности, поне в оне- леград ще разполага общо
работа през настоящата зи, където има условия за с 1 153 500 динара _
година е запланувала ре- това. СОИ по физическа то само за потребите на
дица активности. Прели култура- с компетентните ФК „Младост” ще бъдат
•всичко ще бъдат преди ри органи на общи н ската изразходвани 622 538 ди
ети редица активности и скупщина, в съдействие нара, а останалите 530 962
акции за създаване благо със Социалистическия съ- динара за другите активно
приятни условия за.масо юз и Съюза на социалисти сри. Безспорно е, че тези
го спортуване, не само при адската младеж ще наето средства Са малки. : Заго
учениците, ;но и при оста ява да обезпечи площи за
налите младежи, трудещи
те се и гражданите. Всь 
илнест, това е и обществе 
но-гролтгтичесно определе 
ние. в становищата на пар 
ти&ните конрреои в обла 
стта на спорта и физиче 
ската култура.

Изхождайки от това,
СОИ по физическа култу 
ра в Босилеград, през на

на

от кои

НАДЕСТ.ТДТд С;?м~ ДОМАКИН НА ЧЕТИРИ- 
ПИИСКШгпД^ШДА ОЛИМПИАДА * ОЛИМ- 
НА В ТУКРПШ-т,. °Т ДРЕВНА ЕЛАДА ПРИСТИГ. 
5289 КИяпмг™ИК НА 29 ЯНУАРИ ф ПЪТ ДЪЛЪГ
АВТОНОМВД ОБЛАСТИВСИЧКИ РЕПУБЛИКИ И за, както се подчерта на 

спортни обекти, които ще ' събранието, на което де- 
бъцат уредени от учени- легатите На тази самоу
ките в рамките на акци- п-равител-на общност и при 
ята „Нито едно училище еха плана, трябва да се 
без спортен обект”. раздвижи ' инициатива за

обезпечаване на допълни
телни средства, преди вси 
чхо от Републиканската 
сбпщЬст' по физическа кул 
тъ-ра, организациите ■ на 
сдружения труд'и общин-

За пръв път в 
н а олимлийскит е 
I'Села вия

историята рията и по рекордния брой 
състезатели 
те ще се развяват знаме
ната на 50 
стнични в игрите. Честта 
да посрещне скъпи гости 
се падна на прекрасния 
босненски град Сараево, 
който построи редица спо 
Ртни обекти за състезание 
и за които международни
те тела на олимпийските 
игри изказаха ласкави опе 
нки.

Сараево вече живее тг. 
ноценен олимпийски жи
вот: на хиляди гости от 
различни страни ежеднев
но пристигат, за да при- 
петствуват 
сниерм в света. С изклю
чителна 
Сараево показа, че грани
ците на югославското съд
ружие са безмерни, защо- 
то Югославия в Сараево е 
истински град на приятел
ството и дружелюбието. 
3 течение на десет дни 
милионна телевизионна ау 
дитория в целия свят с 
напрежение ще следи със
тезания и ще отдаде за
служената почит на най- 
добрите скиори в света.

Ст Н.

игри Ю- 
ще бъде домакин 

на четиринадесетите 
ни олимпийски игри, 
то ще се състоят 
'Рае-зо от 8 до 
вруари
свободол Ю биви Я
югославските 
редности.

на мачти-
зим,- 
кои- 

в Са- 
19 фе- 

Отразяващ

страни — уча-
За Да може да реализи 

ра цялостно своя план и 
програма, на СОИ по фи
зическа култура са пот
ребни далеч повече мате 
снажни средства от запла 
нузаните според финансо-

т.г.
Дух на 

народи и на 
ОЛИМПИЙСКИЯТ 

огъя е посрещнат у нас ка 
т° символ на мира, равно
правието.

стоящата година ще раз 
движи инициатива за фор 
миране па различни спор 
тни дружества в основни 
и трудови организации, в 
училищата и местните об 

всъщност

ската скупщина. ...
М я.

БОСИЛЕГРАДсътрудничест
вото с всички страни 
петте континента.

Олимпийският 0гън тръг 
на в две посоки на път дъ
лъг 5289

от
ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ 
- ГОЛЯМА ЩЕТА

ЩНССТИ, КОИТО
трябва да бъдат и основ- !
-:ите носители на пр-ната- 
тъшното развитие и об- 
сбщест-вязане на спорта и 
физическата култура и 
въобще на спорт»о-рекре 
ативната активност в об
щината. В т°ва отношение 
се предвиждат разменни 
гостуващия, срещи и разлч 
чнл спортни състезания 
на общинско и регионално 
равнище.

километра. Щафе 
тно ще бъде предаван и 
носен от 1574 изтъккнати 

спортисти.

През нощта, между 24 и 25. януари т.г., 
Георги Андонов от село Груинци — Баба Стан- 
кина махала, поради небрежност заплалил ко
шарата си. В пожара, който бил забелязан чак 
з ранните утринни часове, освен кошарата с 
храна, изгорели и две 
•онец от около 350 килограма и четири агнета. 
Пожарът предизвикал самия Георги, инак, на
предничав селскостопански производител в се 
лото, кегато около полунощ назъртал стадото 
си. Без да забележи, със свеща, с която светил 
запалил остатъци ог храна в обора и като си 
отишел, огънят захванал и останалата храна за. 
добитъка в кошарата. Когато забелязали -сут- 
р‘ нта пожара вече било късно. Все пак с по
мощта на съседите си успял да спаси овцете и 
кобилата, останалото всичко изгоряло. Щетата 
сперед оценка на специална комисия възлиза 
на от 1 500 000 до 2 000 000 динара.

Няма съмнение, че случаят на Георги е

най-добрите

югославски 
Въз всички градсве, къде 
то минава, т°й се посре
ща с огромно въодушеви е 
ние и с едно-единствено 
желание на югославската 
общественост: 
ският огън да бъде „огън 
на мира” и спортменско 
състезание на световноиз
вестните майстс-ри на бя
лата писта.

Четиринадесетите зим
ни олимпийски игри ще 
бъдзт забележени в исто-

го стоп р и е м ност

стелни крави, един

олимпий-

За тази цел СОИ по фи 
култура в Боси- 

година
предвижда цялостно дог: 
зграждане на спортно-ре- 
иреатизния център в Боен

зическа 
леград през 1984

сте едно предупреждение на всички, когато 
работят з огън, че тРябва да бъдат много пре
дпазливи. особено когато има леснозапалими 
материали.Започнаха подготовките на „А. Балканско"

м. я.
(ДИМИТРОВГРАД, ФЕВРУАРИ 1984 Г) \

работят. Досега те са про 
явали разбирателство, па 
се надяваме, че и този 
път ще излезат насреща 
ма изискванията на огбо-

се реализира„Асен който ще 
в три етапа. Първият етап 
започна на 20 януари в

ТЪЖЕН ПОМЕН
С голяма тъга и болка съобщаваме, че на 

11 януари 1984 година, след краткотрайно бо
ледуване почина:

Фуболистите на 
Балкански” — спортния от 
бор в Димитрошрзд, тази 
година имаха най-къса зи
мна почивка. Почиваха са
мо месец и половина л 
вече от 20 януари заиоч- 

подготовките. Са- 
състезание 

отбори-

училищната зала, къДего 
всекидневно 22 играча про 
вежда-г тренировки за ук- 

физичесната 
си издръжливост. Всъщ
ност първия'»' етап е кача 

продължи до »7

ра. Станка
Велинова
Пашева

Третият етап ще започ
не на 27 февруари и Ше 
продължи до началото на 
първенството, в който спо 
ред програмата ще се гюо 
дедат контролни (приятел
ски) футболни средни. Ако 
дсипно вцрои според пла
на, „А. Балкански" в пър-

Репване на
наха с
мият ранг на 
и качеството на 
те. както и

лен и ще 
февруари.мяст°то, кое- 

на табелката, 
по-задълбо

След тази дата 
почне деветдневна подго
товка с дневно пребииава- 

„Балкап”. Име 
9 часа футболисти-

ще като заема 
изискват далеч 
чена подготовка. 

Напоследък стана
отбори да ор-. 

обша подготов- 
в лланин-

мода не в хотел 
тно в
те ще се събирт и

предобедчи 
В 12 часа е

шя кръг ще се срещне с 
„Хайдунс Велко” -напълно 
подготвен и в случай ако 
победи ще заеме първо 
място и междурегио1нална 
та липа.

(1905—1984)
От село Извор — Босм 

леградено
и малките ще
ганизират
ските "урортиЛ,А. Балкан 
,.ки" няма средства да 
провежда Такъв вт пО№> 
■гонки, но по десетина Дс- 

футболистите прекар
ват в някое близко СеЖ>
Г иийлишна т** ” тик 

Така бе и пр03 
три години.

ПОДГОТОВ 
Тре-

провеждаг
тренировки, 
обед, а след това двуча
сова почивка. В 14,30 запо 

следобедните трени-
Тетна Стайна, както я викаха почти всички 

семейство, и близки, 
дълго време живя сама, а елф; това намери 
подслон при Владимир и Аска Глигорови от 
Извор, които се грижиха за нея Д° нрая на жи
вота й.

в селото, останала безС-мщанремен.чо се вър
шат подготовки и за год»> 
плно сьбрание на клуба, 
насрочено за 2 февруари 
т.г. Това събрание трябва 
да означи и началото на 
одна по-плодопвора1в рабо-

чват
ролки, а след това разори 

Такована ,ване но домовете, 
разпределение /на времето 

до 26 Опечалени:
Владимир и АЬка и други иоз- 

нриятолн от С. Извор :
■; ■■ ■; ^

ше продължи «се 
февруари. За да се прове 
де успешно тази част 
подготовката 
оргамизЬции трябва, да 
вободят играчите,

тренират 
последните

Тазгодишните
видоизменени.

отбора Алексзн- 
план,

От нати и
Босилсградскота и по-успешен период в 

историята на нлуба.
трудовите

ос-К.И сЗ 
ньор"ьт на

Петров направи
АД. СгапровНОИ1Ю V

ДЪр
СТРАНИЦА П1984Б^7^~«5ФевруаРИ
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ _-----------

Кумство — за помирение Жителите на Петюоиюка махала бъР 
зо растели и падината, ноято заселили 

„тясна". Някои почели да 
си застрояват къщи отвъд рида „Еле 
и тана се създало селището „Барока ма

им станала
През турско време в Петновсна 

Църнощица, в Бооилег-махала в село 
радсна община, имало три фамилии: 
Карцапановци, Петковци и ПъРтеничин 
ци. Карцапанови били заварени като ту
земци; колибите им се намирали в Ка- 
царевци. Петко дошъл там с двамата си 

село Йеменци, Светиимшолс- 
ко. Колибите им се .намирали в местност 
та Стари кошари в Петковока махала. В 
тази махала се заселиш! и потомците на 
някой си Любен, котйо дошъл тук от Зър

Позеленели“селба". Но това довело до жестоки кав 
между Петковци и Пърги и разправии 

теничани. 
стрелки с

Стигнало се дори и до пре- 
„берданки" и .уКРемонарми".

■ ■ ■н-тяс1шове от
Положението изгладил един умен и 

влиятелен старец. Той предложил 
чки съседи да се закумят и по 
обичай, Да си целуват ръцете ггри сре
ща. Лека—полека, съветът на стареца 
Успял да премахне враждата

пише. СамОвия пут не чека ниной Да ми
и отидо на терен. Реко чеке бре Да 

кино се троше у наш край парете оди 
се налиже шум око- 

и нормално,

вс и 
стар се диго

ВИДИМ,
„зеленият план", оти много 
ло шега. Упита, що ми се чини 
еднога руководиоиа у задругу, а он, ре е-

новцш, Кочанско, след като убил турски 
насилник. Затуй местността, където

,Кочанока падина.”

Пъртеничани били ония жители 
Петковока махала, които носели „пърте 
но” облендо.

жи между
веят те се нарича Кумството и днес е запазено, — Маичо, всрно йе дека смо давали кре-хората.

а отношенията между хората са добри. „зеленият план",на амадити оди 
кому. Питай у инспекциюту.(Записал: Стоян Евтимов) инспектора,Отидо при селскостопанскотога 
а он каже:— Виж, какво 

момче
на сина си. — Това дето 
виждаш е млечното дър-

моето 
обяснява бащаРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕШШ да га усукуйе. Я 

званични подаци ...— А бе, виж кво ... поче 
нещо назнавам, ама немам

— Брат ми. кажи ми 
ли йе малверзацийе с тия кредити, дали су ко
ристен и и за друЬе работе, освен за селскосто
панско развитие?

во.Работата се страхува от решителния човек.
Китайсна

ако можеш имало— Добре а от коя стра- 
пита сина се мълзе 

нът.
заТърпението е лекарство за всичко, но 

нетърпението лекарство няма. — Кое според вас е 
най-хубавото животно

попитали
— По-добре питай у банкуту — оки сУ 

одобравали тия кредити.

Реши че идем и там.

— Слушай Манчо, верно е дека има нещо 
кошляватье около тия кредити. На некойи хо
ра е давано оди „зеленият план", а они си пра
вили куБе ... купували си кола ... поправляли 
си къ.ще. А и ония неколко ст°тин души що су 
купили тракторйе, нече да се одзову каЬи чо
веци караю да им ору, него си пренарую дър
ва. песък, цимент и другу робу и млате дебеле 
паре, а селското стопанство пак си остануйе 
на згдън план, ама да ти не разправлям товг 
я, де да причекамо да Би подгони СУП ...

я мисли, мисли и реши: доста смо чека- 
лн. Че га напишемо, па кой требе да Би гони 
тия що несу наменсБи арчили парете оди „зе
леният план" — нека са он малко позеленейе. 
Защо да Би криемо на су изигравали едну уба- 
во замислену акцию за подобрение на селско
то стопанство.

О.но, лъга баба долъга. У 
се знае и кои су тия що су тека 
„зеленият план” и коки су им това омогуБили. 
Толко оди мене.

Арабска в
природата 
един известен биолог? 

— Охловът
С търпение и горчивото става сладко.

Турена отгово
рил биологът. — Не е кър 
вожаден като тигъ.Р, не еКапките дълбаят камъка, но не със сила, а 

с честите си падения. ненечист като свинята, 
ви избезумява като гъша 
и не е изхвърлил Адам и 
Ева от рая-

Овидий

Не падай духом; не успееш ли, започни

М. Аврелии
пак. — Загубил съм си порт

монето!
— Къде?
— 'В,' даведението, 'Сно

щи рогато1 плащах* смет- 
{:ата (имах само два а су
тринта*. ^намерих*, самс( ед
но портмоне-

Твърдоглавието е сила на слабостите.
ЛаватеР

За великите дела е необходимо неуморимо 
постоянство.

Волтер
— На колко години си 

малкият? — пита кон дук- 
тор един .малчуган въз 
влаха.

— Четири, чичко — от
говаря детето.

— Невъзможно!
/колко си пораснал. Да не 
си сбъркал нещо?

— Не. чичко. Вече три 
години повтарям четвърта
та година и как може да 
съм сбъркал.

Непредвидените случаи удивляват велики
те хора.

Тацит

Не яж, забранени плодове с изкуствени
Виж скоро време че 

користили
зъби.

Ю- Ту в им

Предпазливостта е майка на сигурността.
Френска
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СЛАВИЯ
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