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ИЗ РАЗГОВОРА НА ДРУГАР ТИТО
С РЪКОВОДНИЯ АКТИВ НА СР СЛОВЕНИЯ

ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРЯВАТ 

ОТНОШЕНИЯТА В СВЕТА, А 

ОСОБЕНО МЕЖДУ СОЦИАЛИ 

СТИНЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Жизненото равнище 
възход

на нашите хора в постоянен

Президентът на Република 
та и председател на СЮК 
Йосип Броз Тито в разгово 
ра, който на 7 септември т.г. 
на Бърдо край Кран води с 
ръководния актив на СР Сло 
вения между другото каза:

В ДНР Корея, както видях
те, беше ни устроено твър 
де топло посрещане. Подоб 
но беше и в Китай, където 
много добре ни приеха. Впро 
чем, вие за това бяхте свое 
временно информирани. Изве 
стно ви е, също така, че ние 
тогава се договорихме поете 
пенно да пристъпим и към 
възобновяване на отношения
та между КП на Китай и 
СЮК, което срещна широ 
ката
шите страни, 
комунистически и работниче 

ски партии в света.

Аз още преди пет години 
в Киев, при посещението в 
Съветския съюз, казах на 
Брежнев, че работим върху 
подобряване на отношенията 
между Югославия и Китай, 
защото това е в дух на на
шите принципи. Впрочем, на
шата външна политика е та
кава, че желаем с всички стра 
ни, без оглед на различията, 
по възможност да имаме въз 

по-добри отношения 
известните принципи

— Искал бих да ви инфор 
мирам' за някои външно-по
литически въпроси и за наши
те отношения с някои стра 
ни, които в последно време 
твърде динамично се разви
ват. Преди всичко ще се 
спра върху отношенията с 
НР Китай във връзка с 
неотдавнашното посещение 
на председателя Хуа Го-фън. 
Вие знаете, че аз бях пока
нен да посетя Китай още за 
живота на Мао Дзе-Дун. По 
време на посещението на на
шия тогавашен председател 
на Съюзния изпълнителен 
съвет другаря Биедич, Мао 
Дзе-Дун е изразил желание да 
посетя Китай- Председателят 
Хуа Го-фън също ми каза, 
че Мао Дзе-Дун още преди 
пет години е говорил, че тряб 
ва да ме поканят на посс 
щение, изтъквайки, че Югосла 
вия и през 1948 година с има 
ла за право, които той и т0" 
гава е заявил в един тесен 
кръг. Но с оглед на 
тогавашните отношения 
ду Китай и Съветския съюз, 
това не са казали публично.

можно
подкрепа не само в па

но и в много
върху
за независимост, равноправие, 

двустранна изгоданенамеса, 
и така нататък. Китай е гол 
яма страна и погрешно би би- 

да не се поправят отноше 
ако съществуват 
за това. А ние

Тогава в Китай ние водихме 
изчерпателни разговори за 
нашите билатсрални отноше 
ния и за международната об 
становка, покрай другото и 
за въпросите на войната и 
мира. Аз изтъквах, 
добре да се говори за това, 

с неизбежна.

ло Й. Б. Титонията с нея.
възможности 
се убедихме, 
можности са налице, 
казах, че трябва изобщо нс- 

- се настои да се помра 
отношенията между. ДъР 

особено

че такива въз- 
Тогава го други страни. ' Тези прин 

ципи са утвърдени й в цело 
купната политика на необвър 
заността.

е направила голяма грешка, че 
е ишла на възстановяване на 
отношенията с Китай- Особено 
се прехвърля на нашия пе
чат, че не се е оградил от 
Хуа Го-фън, който както ка
зват, у нас е нападал Съвет 
ския съюз което не е точно. 
В наздравицата си той споме
на хегемонизма, но никого 
не апострофира. а хегемо- 
низъм има на много страни.

че не е как да
вят
жавитс, 
чсските, пък

социалисти 
и там, къдетовойнатакак

Защото, ако това 
се твърди, тогава това би^ де 
куражирало световната обще
ственост. Ако войната с неи
збежна, защо тогава народи- 

биха се борили за разви 
на своите

постоянно КИТАЙ ЖЕЛАЕ ОТВАРЯНЕ 
КЪМ СВЕТАневъзможно.това изглежда

това предИмайки всичко 
вид, пас наистина ни изисиад 
ва че посещението на предее 
датсля Хуа Го-фъ» предизви 
кп наблагоприятно рсагира- 

п Съветския съюз и чс в

Когато бях в Китай аз вид- 
какво те желаят. Те най 

желаят да ~се отварят 
към света. Китай е още до
ста неразвита ^'страна, е кое 
то те не се прИШфяват. За
това биха искали да получат

ях
стинате страни и 

на жизнения 
Нашето гледи-

тисто
за увеличение 
си стандарт, 
щс с, че не трябва да се 

от това, че войната

С една дума, ние сме мно 
го изненадани от едно та
кова слановищс на някои 
другари в Съветския съюз. 
Защо една страна, която 
има над 900 милиона жите 
ли и огромна територия, ко
ято изгражда социализъм 
според своите условия и въз 
можности, ис би смяла да се 
отваря към света, защо 
нейните ръководители не би
ха смели да посетят тази или 

с която искат 
добри отношения?

орцента- 
на НР Китай с положи 

полезна и за Китай

не
техния печат, а и п разюпо 
пито се нападат Югославия и 
Румъния- Особено пи изисиад 

7 средства
взимат като

съвременна технология, кое
то ще им даде възможност 
да ускорят своето развитие. 
Те вече имат доста фабрики 
п много мини. Богати са 
със суровини, имат нефт. Но, 
както вече казах, нямат мо
дерна технология и достатъ
чно средства за по-ускорсно 
развитие.

Гнсизбсжна, но да сс пред 
пс сс дои 

насока тряб 
всички страни, 

ръководители 
необходим

меж
па, чс съветските 
на информация 
здраво за готово и упорито 
цитират и повтарят онези сис 
кули в отделни западни стра 

които имат за цел

всичко даприеме 
дс до нея- В тази 

да работят
И китайските
ва

ТВЪРДЕ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ МИНАЛОГОДИШНИТЕ 
ПОСЕЩЕНИЯ В СССР, ДНР 
КОРЕЯ И КИТАЙ

чс им с
изградят и модсрговорят, 

мир за да 
низират своята страна, ,с 
трябва да се прави всичко 
па не дойде Д° пойна, че тряб 
ва да се работи, като чс сто 
години щс имаме мир, а да 
се готвим като чс утре
бъде

дани, Съветския 
от такива ии- 

отиошснис
съсскарат 

А една
пи
съюз.
формации в това 
с и албанският „Зсри и попу- 
лит". Албанците, така да се 
каже, постоянно пи нападат, 

не отговаряме на тс-

онпзм страна, 
да имат
Считам, чс такава 
цин
телна и 
и за света.

Моето миналогодишно по 
сещсние в Съветския 
ДНР Корея и НР Китай да
де твърде добри резултати. 
В Съветския съюз — 
посетих най-напред — водих 
ме изчерпателни разговори 
за нашите отношения- Съвет 
ските другари ни приеха та
кива каквито сме. Ние има- 

свой курс във външната 
политика, който по много въ 
проси сс съвпада с външната 
политика на Съветския съюз, 

подобности.

С една дума, това посе
щение и за Китай и за на
шата страна е от голямо зна 
чение. Те се твърде интересу 
ват п за нашето самоуправле 
ние. Във всички колективи, 
където бяха интересуваше 
ги как се развиват те. Заин 
тересовани са и за търговска
та размяна и за икономиче- 

сътрудничество изоб- 
знаят, че ние имаме

съюз,
щс

но ние 
зи нападки.

война.който

ЧУДНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ в 
СЪВЕТСКИЯТ ПЕЧАТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОТНОШЕ 
НИЯТА С КИТАИ Е В ДУ 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

Па китайските другари пие 
открито изнасяхме 
погледи по всички

п съветския печат сс въпроси от международните
изнасят разпи измисли- отношения- За много въпроси

че твърде добре имахме идентични или подо
нищо ис сме бни становища. В някои
би било насо- имаше познати разлики,

Съветския съюз и0 пз считам за твърде ва-
страни. Напротив, жен факт топа, което съп-

прапим и щс местно заключихме и показах
пс се идва до кои ме, чс нашите отношения

влошаване на отно могат успешно да се разпи
пат и покрай тези разли
ки, до които се идва поради 

и разликите- в историческото ра 
. За мси, звитис, вътрешните условия

позиция

пашите
ключови

НА Ето, ското 
що. Те
доста съвременна тахнология- 
Разбира се, и ние сме заин 
тересовани за всестранно раз 
питие
отношения с тях. Договорихме 
се търговската размяна, която 

година ще достигне към

ме В течение на сегашното но
сешение на председателя Хуа 
Ж водихме изчерпателни 
пззговори и за билатсршпю- 
то сътрудничество и за меж 
дународнитс отношения. Мис 
и сега, както и по време па
миналогодишното ми носещо

в Китай — което с сл'™ нашата

га сс 
ци, макар 
знаят, нс 
сторили което 
чсио против 
и другите ' . 
ние

ние

или има много 
Ние тогава отново ясно П°Л“ 
чертахме принципите, върху 
които трябва да сс развиват 
нашите отношения, което да 

тласък в по-нататъш

икономическитена
всичко

правим да 
фликти и 
тенията.

тази
200 милиона долара, да се 

1980 година. Добре
ние
от константите 
външна политика — сс при 
държахме към принципа, ю 
издигането на сътрудничество
той укрепване на приятел 

между две страни не 
бъде на щета на от-

де нов
ното развитие на двустранни
те ни отношения в рамките 
на които особено икономиче- 

сътрудничсство дости 
Обменът

на удвои до 
с известно, чс ние сме заин-това имавсичко

чудни противоречия 
например 
се отнеса,л 
вицата си и инак, докато на
пада се Югославия като да

Във
за по-всестранно 

икономическото
тересовани 
развитие насъм и международната

на нашите страни. Впрочем, 
такива основи ние ус 
сътрудничим и с мно

казват, чс
фер и в иаздраското -

га висока степен, 
на търговската размяна 
над три милиарди долара не 
е малко нещо.

на ството 
смее да
ношенията с други страни.

върху
пешио (Па 2 стр.)



Нашите дългове към чуж 
са в границите, които 

стопанство може да 
но над това не бих 

смеели да вървим. Ние 
солвентни, но ако бих-

малко, но би тряб-счетоха за по-добре да Това не е
вало да бъде по-голяма.

производството при 
по-скъпо, трябва

И бина 
нашето

та, но
я държат в складовете 
които вероятно я има още

_ чакайки по-големи
внесохме изве

знаци за надделяване на 
ните взаимни стълкновения, 

действително ни рад

тех в
(От 1 стр.) понеже 

нас е много 
да субвенционираме. износа и 
да въвеждаме известни рестри 
кции навън да не се купува 
всичко.

поднася,което много
цени.
стно

ме
сътрудничество с другите стра 

Ние не щем да зависим 
от една страна, 
че по времето 
опекохме, който за една нощ 

всички договори.

Затова 
количество царевица.

ва. сме
ме дошли в положение 
бъдем несолвентни, 
в чужбина би се загубило до
верието към Югославия. Днес 
нашата страна може да полу 

кредити почти навсякъ
де, защото е платежоспособ 
ност.

дани. се касае за на 
със съсе 

страна, както 
ние ще настоява- 

тези отношения Да п0‘ 
НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ДА СЕ добряваме и Да Разв"°а“® 
РАЗЕДИНЯВА ДВИЖЕНИЕТО сътрудничеството, понеже 
НА НЕОБВЪРЗАНОСТТА ва е в интерес на народите: и

на нашата и на тези страни 
Разбира се, ше правим това 

познатите принципи, 
се обосновава на- 

политика, съ-

защото ве 
на Сталин се

доколкото 
шите |-

тогава
НЕОБХОДИМО Е УВЕЛИЧЕ
НИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ
НОСТТА НА ТРУДА

отношения
от своядите, 

и досега, Реалните лични доходи на 
нашите трудови хора постоя 
нно се увеличават. В първото 
полугодие на тази година на 
растнаха за седем на сто в 
сравнение със съшия период 
на миналата година. Аз мина 
лата

анулира
ме чиТвърде значителни резулта 

ти са постигнати и в други об 
стопанството: тури 

съобще
би намалял и нашият 

престиж.. Затуйласти на
зма, строителството,

търговията и други, 
година туриз 

истински бум. 
е голям валутен 

Само за съжаление 
това отиде в бан 

което

политически 
трябва добре да пазим да не 
надхвърлим разумното равни 
ще на дълговете. Това е съ
вместен дълг

обществено-политически 
престиж. Затуй трябва добре 
да пазим да не надхвърлим ра 
зумното равнище на дългове 
те. Това е съвместен дълг на 

обществено-по

имадругари.Югославия, 
голям авторитет в света. Това 
пролича и на неотдавнашната 

конференция

нията.
Вижте, тази година бях против това 

федерацията, в органи 
управление 

да се увелича

върху 
върху които

външна
въвмът доживя

Осъществен 
принос, 
не всичко
ките, особено онова, 
се получава от туризма в ча 

Но тази

на всички нате на съюзното 
чувствително

тези доходи. Тази годи 
на това до сега бе замразено 
Ще видим как ще се постъ 

по-нататък.

Министерска
на необвързаните в Белград, 
която даде добри резултати.
Видяхте и какъв отзвук наме- Ни, 
ри и моята реч 
Конференция. Някои очаква 
ха, че на нея ще се дойде ПРИ 
до разпокъсване на движени 
ето на необвързването. Но то 
ва не се случи. Това би би
ло твърде вредно и траги
чно за целия свят. Ние то
ва не смеем да допуснем и — 
заедно с много други необвъР 
зани страни — ще работим 
и занапред с всички сили да 
се осуетят такива опити. Вся 
ко разпокъсване би било вре 
дно върху дееспособността 
на необвързаните, които осъ 
ществиха огромен престиж 
в света. Желае ли това някой 
или не — необвързаните стра 
ни, без оглед на всички 
слабости, които още съще 
ствуват между' тях, играят 
днес в света голяма роля.

шата _трудничеството и укрепването 
приятелството с всички стра- 

които тези принципи 
и зачитат.

ши
ват

на тази приемат
пиНАС ИМА ПОВЕЧЕ СУ- собственост.стна всички наши 

литически общности и трудо 
организации. Затуй било 

всички наши трудови
0ГнЕеМоИпр^д0аПхЕАлС т̂ТпТоЕ

вно ЕСТЕСТВО Гн°айоколо МО милиона долара. ВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ
ВИ
добре
организации да бъдат добре 
информирани с текущото сто 
панско развите, за стопанско
то положение в страната.

. Сега бих казал нещо и по пмрпи
някои актуални въпроси на Нашият валутен Рез®Р® 
нашето икономическо разви е доста голям, почти три повишават
тие Вчера от председателя милиарди долара. Ако към там 'където
на Съюзния изпълнителен това се прибави, че нашите загуба. Повишават
съвет другаря Джуранович и граждани на своите валутни доходи
ттпугаоа долайц получих из- сметки имат повече от 4,5 тени. _ ~
черпателни иформации за то- милиарди долара (нокрай 105 дива от ония, които Раб°тят
черпатс и * у милиарди динарни с пестяла по-добре. Аз считам, че тряб

ния), тогава става още по- Ва да работим селективно
че нашата икономиче- по отношение на ония, кои приятия

ка обстановка не е лоша. то имат загуби. Би трябвало подобри но’ У““ ^
какво тук е обек зависят от поведението на вси 

субективно. чки фактори. Сигурно, огром
не са сами на роля в това

положението би има повишението
строят трябвало по-другояче да се водителността на труда в на-

трудови организации и
страна все които имат слаба организа по-организирано излизане на

цид и слабо работят. Не би световния пазар. Въпросът за
трябвало да се допускат ръко вътрешната организация на 
водни хора, които са винов предприятията е много важен,
низа загуби да бягат от та- Защото има страни, които
кива фабрики и да получа- със същата технология пости 
ват отговорни работни по- гат двойно по-висока произво 
стове в други фабрики, па дителност на труда, 
и в някои от тях ще върви Нарочно големи трудно- 
слабо, На неспособните хора сти ние имаме в търговска 
трябва да се попречи да бъ 
дат на ръководни постове.

Най-трудното е това; че се 
личните' доходи 

се работи със 
се лични 

не са зарабо 
значи, че се пре

Аз повече пъти сочех за 
търговския дебаланс с чужби 

всичко със Запа
които

Това на, преди 
да. Съюзният изпълнителен 
съвет предприе редица меро 

положението да се
ва.

Гледано цялостно, положе ясно, 
нието не е лошо. НапрЪтив, 
постигнахме значителни ре
зултати, големи успехи. Но 
дойдохме до една граница, 
когато толеранцията на някои 
поведения и слабости би би- 

Разбира се, оно

да се види 
тивно, а какво 
Към ония, които 
виновни за :

За развитието на нашето сто 
и ви отношение 

на произ-панство е характерен
ръст на инвестициите. В 

Югославия днес се > 
почти 30 хиляди нови обекти. постъпва, отколкото към ония. 
Това за нашата

е много. Аз мисля, че то
ва е най-трудното обременя 

платежен ба- 
Понеже трябва да пла 

трябва да 
лихви, а кредити 
се взимат доста

сок
шитеИзвестните принципи на не 

обвързването не смеят да 
бъдат накърнени и те трябва може
да бъдат и в основата на със
всички подготовки за Конфе 
ренцията на шефовете на 
държавите или правителства- Нас
та, която ще се състои иду 
щата година в Хавана.

ло опасно.
ва, което с обективно, не

да се осуети; това само - пак 
съвместни акции и дени 

ство на гледищата може 
степенно да се решава. Но при 

има повече субективни 
слабости, отколкото онези с 
обективно естество.

Югославия принадлежи към 
страните с висок размер на 
стопански ръст. През^ послед 
дните три години нашият сто
пански ръст възлиза на 5,8% ди. 
годишно. Особено бърз ръст 
имаме в промишленото про 
изводство, което се повтаря 
от година на година.

по- ване на нашия 
ланс.
щаме ануитети, 
плащаме 
понякога
безотговорно. Инвестиционни
те вложения някъде се уд
вояват, някъде и утрояват, 
което ни нанася големи вре

Мен особено загрижават 
стълкновенията между отдел
ни необвързани страни. Ня 
кои дори водят и войни по
между си. Ние правехме, кое 
то можехме, и ще правим 
да помагаме .такива стълкно
вения да се отбягнат, или ако 
дойде до тях, да се решават 
по мирен начин. Поради то 
ва ние приветствуваме и под 
крепяме всички усилия в 
тази насока. Считаме за по 
ложително подобрението на 
отношенията между Ангола 
и Заир. Това ще има поло 
жителни последици не само 
за тези две съседни необвър 
зани страни, но и за по-ня- 
татъшното развитие на об
становката в Южна Афоика, 
за укрепването 
срещу
ма и апартейда, 
някои доуги 
страни има охрабряващи при

та размяна със страните от. 
Европейската икономическа об 
щност. Тук де балансът в на- 

От година на година се поя ша вреда е твърде голям 
вяват едни и същи организа и е в постоянен растеж. Ще 
ции, които работят със загу- трябва с тях сериозно да раз 
ба. Трябва сериозно да се за- говаряме. Мнозина от тях ни 
питаме за какво се касае обещават, че нещата ще се 
тук. Защото това е и важен уредят, че вносът от Югосла 
политически въпрос. Или тех вия ще бъде по-голям, но от 
ника, или неблагоприятни за всичко това досега имаше 
стопанисване условия- Във все малко полза. Всеки си прави 
ки случай трябва да се взи изговор за сметка на друг, 
мат закоцни мероприятия
против такива, които от го ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНО- 
дина на година правят загу- СТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТО- 
би. Защото това създава и ПАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
социални проблеми на заети- с ДРУГИ СТРАНИ 
те в тези организации. Впро 
чем ако не върви другояче, 
трябва да'ги закриваме като 
създаваме нови възможни за 
заемане на работници,

За успешното развитие на 
нашето стопанство говори и 
относително високия ръст на 
заетостта, която сега възлиза 
на около пет на сто, колкото 
възлиза и годишния приръст 
на активното население.

голямМощно напредваха 
брой - промишлени 
енергетиката,
машинната' промишленост, ко 
рабостроителството, 
ската.

отрасли: 
металургията.

Жизненото равнище на на- 
химиче- шите хора бележи постоя 

текстилната, хранител нен ръст. Това се вижда в 
промишленост, увеличенето на личното по

требление и подобрението на 
неговото качество,- в подобре 
нието на условията на квар

но-вкусовата
кожарската и обувната проми 
шленост и други. Производ
ството на електроенергия на
пример през 1947 година въ тируване. За първите две го-
злизаше на 1450 милиона ки дини на сегашния средно

на борбата ловатчаса, а днес достига поч срочен план са построенни
колониализма, расиз- ти 49 милиарда киловат-ча почти 300 хиляди нови жи-

И между са. В същия период произ
необвързани водството на въглища нарасна

За нас се откриват нови 
големи възможности за разви 
тие на стокооборота и стопан 
сколища, което не е малко, ма

кар че заплануваната цифра 
от девет на 39 милиона тона, не е осъществена преди вси

чко поради липсата на ци
мент, въпреки че някои ор
ганизации го държат в по-го
леми количества в запас, оча 
квайки увеличение на цените.

От 1965 до 1976 година на- 
бавка на пътнически автомо 
били е увеличена за повече

сътрудничество с други 
Не смеем да допусСтрани,

нем тези благоприятни щан 
сове да пропаднат зарад на 
ша неорганизираност, недело 

и нелоялна взаимна 
конкуренция, а такива случаи 
у нас има немалко. В това ли 
чно

Ни уравниловката още не 
махнали от дневен ред.което значи повече от чети 

ри пъти. Производството на 
нефт нарасна от 33 хиляди 
на около четири милиона то
на. Значително е и производт 
ството на нефтовите продук-

сме
все още има случаи неадекват 
но да
които най-много допринасят,

се награждават ония. витост

Големи са опасностите от 
неоправдатедното повишение 
на цените. Някои, които ра
ботят слабо, повишават ценц- 

по този на- 
доходни. и 

от ония,
които работдт добре при 6- 
ния, които лошо работят. И 

За нашите успехи в стопан тук има неизпълняване на съ
ското развитие може да се ществуващите договори в то
кажат още много неща. Но ва отношение републиките
аз и в случая бих посочил покрайнините и общините би
Някои сериозни слабости, ко трябвало малко пощтговорно
ито не само забавят още по- да се поставят. Ако би
ускорения стопански ръст на по-нататък допускал такт в
нашата страна, но може се ругт на цените тогава

на царевицата са увели риозно да застрашат нашите се увеличава „ Щ
от седем на 43 метриче постижения, ако не напънем Сегашният размео * 4 Я 3'

всички сили тези слабости н у
да надделеем. За тези слабо 
сти говорил 
ти, а особено детайлно 
кровено на 11 
СЮК.

Аз често подчертавах необ че 
ходимостта от

се уверих по време на 
посещенията си на някои 
страни. Налага се тук да 
въдворим ред, тоест взаимно 
да се свързваме и организира 
ме. На нас в много страни 
ни се предлагат работи, кои 
то отделни предприятия, ако 
излизат сами, не са в състоя 
ние

ти.
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Палим всеки петък 

Урежда редакционна 
МММИЯ

Селскостопанското производ 
ство също осъществи виден 
напредък. През последните 
20 години то нарастваше в ра 
змер от 4,3 на сто годишно. 
За селското стопанство, кое 
то бе твърде изостанало, то 
ва е доста крупен напредък. 
Средните приноси на пшени 
цата са увеличени от девет 
метрически центнера през 
1944 на 35 метрически цен
тнера през 1977 година. В 
същия период средните при 
носи 
чени
ски центнера. Сега годишно 
произвеждаме почти шест ми 
лиона тона пшеница и около 
10 милиона тона царевица. 
Толкова именно имахме ми
налата година. Тази годи
на изглежда ще имаме не
що по-малко, добивите са 
по-низки. Но не ще имаме 
нужда да внасяме, доколкото 
не се повтори миналогодиш
ния случай, когато селяни
те не продаваха царевица

от четири пъти, хладилници 
за около три пъти, електриче 
ски уреди за почти три пъти. 
Днес всяко второ семейство 
има телевизор, а всяко трето 
автомобил.

те, като 
чин 
това е

искат 
да станат 

преливане

ТОДОР* №ЛЧЕ* да се справят. Естества 
но, трябва да се обединява 
ме и с партньори от чужбина. 
Понеже имаме огромно дове 
рие в чужбина, ние бихме мо 
гли

Гшм и отговорен
редактор

СТОЯН СТАНКОВ
Тамиамоакм редактор се и много по-добре да рабР-

БОГДАН НИКОЛОВ 
Толофокм: директор — 
48-454, Редакция 52-751

ТИМ.
През първите осем месе 

ца на настоящата година на
шата търговска размяна с 
чужбина показва някои поло 
зкитедни знаци. Трябва да 
направим всичко възможно 
тези

на инфла 
цията у нас още не е така ви 
сок, ако се има предвид 
ва беше преди 
дини и какво е

Годишен авоаимакт 60,

как
НЯКОЛКО РО-

съм повече пъ- 
и от 

конгрес на положението 
в това отношение в други стра 
ни. Не смеем 

инфлацията

62500-603-9525
СДМ — Ниш положителни 

да укрепнат
трендове 

и да станат кон 
станта в нашата работа с чуж 
бина. И - 
да обърна 
на нещото Икономическо сътру 
дничество с необвързаните и 
другите

да забравим, 
поражда и 

множество други отрицателни 
явления. Затуй трябва да 
маваме за това и винаги да 
имаме пред очите си цяло
стта на нашето югославско 
стопанство.

Во«жпида «Вуя Кярад-
увеличението 

на производителността на тру 
все още е 

по отно 
на западните страни. 

Тя сега достига три на сто.

по този случай искам 
отделно вниманиеМ я — Диж

нмотжжотк: внида, която у нас 
на ниско равнище 
шение развиващи се стра

(На 3 стр.)
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(От 2 стр.) интересите на нашата стра- 
а нс своите. частични 

интереси.
ИЗ РАЗГОВОРА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СР СЛОВЕНИЯпа,защото това има не са

мо икономическо, но и голя 
политическо 

Истина, ние през 
две-три години успяхме до го
ляма
равнището на стокообората с 
необвързаните страни и с раз 
виващите се

ни. тесни

Тито: СК е отговорен за провеждана 

на решенията
Не смеемзначение.мо

КОИ обществ»оДполитичесНкЯи 
Общности или трудови опга
етит^ИИ К0ИТ° наРУшават при етите договори и поетите за- 
Дължения, особено 
ние на личните 
вишението на 
ловложенията и

изтеклите
степен да издигнем ло би да се работи да се мо 

билизира Съюзът на комуни 
стите в тази насока. Защото, 
на първо място той е отгово 
рен, да- се провежда всичко 
което е решено, което е дого 
ворено и по партийна и по 
държавна линия. Това сега 
е твърде важно.

Мисля, че ще преодолеете 
известните икономически тру 
дности, които още ' имате, 
макар че се намирате във 
върха по своите стопански ус

по отноше 
доходи, по- 

цените, капита 
„„ изграждането
"а "°в,и обекти- задължаване 
‘,у*ИЩ 11 под- СъЩ° така, трябва да попречим на моно 
полистическото поведение на 
отделни фактори. Ако

страни. Президентът на Републиката Йосип Броз 
Тито на 7 септември т. г. на Бърдо край Кран 
с членовете на Председателството на ЦК на Сло
вения и със секретарите на междуобщинските 
конференции на СК води по-дълъг разговор за 
актуалните въпроси на обществено-политическото 
и икономическото развитие както и за някои 
въпроси на' международните отношения и вън
шната политика на Югославия-

у нас, виждате, е твърде за 
труднено положението по от 
ношение занаятчийските ус
луги. Има занятчии, които 
че плащат нито данък, нито 
други облагания, зароботват 
големи пари, а при това и 
лошо работят. Естествено, не 
ка хората в така нареченото 
„малко стопанство” заработят 
добре, но нека това истински 
и честно заслужат и нека 
строго изпълняват законните 
си задължения към обще
ството. Аз съм значи за 
това тази дейност да не се 
оставя на стихията, но да се 
основава на социалистически 
начала. Ние в тази област на 
нашето икономическо разви 
тие все още не посвещаваме 
нужното внимание. Тук се на
мират големи неизползвани 
възможности и големи потре 
би. Значителен брой хора тук 
може да науерях работа. Днес 
човек трябва да положи мно
го усилия, за да намери на
пример инсталатер или ня
кой ДРУГ занаятчия, който да 
му поправи нещо, а когато 
го намери, той така го оде 
ре, че на човек му настръх
ва косата на главата.

„„„„ - някое
предприятие в своята републи 
ка се ползва от 
но положение, то работи 
вреда на

монопол истич 
във

предприятията от 
другите републики. Това не 
можем да търпим, и такива 
явления трябва да премахва 
ме чрез самоуправително до 
говаряне, върху доходни осно-

Уводни изложения в разго 
ра изнесоха председателят 
на ЦК на СК на Словения 
Франце Попит и председател 
ят на републиканския изпъл 
иителеи съвет д-р Антон Вра 
туша.

ви.

Проблемът за правилно ра 
зпределение на На обеда, който след раз 

бе устроен Франце 
и другарят Тито вди 
тостове.

дохода пред 
ставлява и занапред един от 
ключовите

говорите
Попитвъпроси на наше

то развитие. На този въпрос 
трябва занапред 

светим още повече внимание. 
В противен 
да имаме твърде отрицателни 
последици не само на иконо
мически, 
ски

гнаха
ТИТОВИТЕ ДУМИ — ПЪТЕУ
КАЗАТЕЛ ЗА БЪДЕЩАТА РА 
БОТА

ще да по

случай, можем
Франце Попит благодари 

на президента Тито за сре
щата и разговорите, като кано и на политиче
заплан.

Мисля, че отрицателните яв 
ления 
нашето 
лесно 
премахнем 
поведения, ако постоянно изо 
стряме въпроса за трудовата 
дисциплина и строго се при 
държаме към договорените 
становища и поетите задъл 
жения.

От вашето изложение виж
дам, че сте съгледали тези 
неща. Необходимо е всички 
малко повече да се ангажи
раме в премахването на труд 
ностите и отрицателните явле 
ния. Постигнатите резултати 
охрабряват. Аз съм дълбоко 
уверен, че ще постигате още 
по-големи успехи във вашето 
развитие, което е в интерес 
не само на вашата република, 
но и на цялата на соци
алистическа общност — каза 
накрая президента Тито.

— Вашите думи, ние ще 
имаме като пътеуказател за 
своята бъдеща работа, да по 
стигнем още по-големи ре
зултати, отколкото досега.

Желая още веднаж да под 
чертая успехите, които по
стигна югославската работни 
ческа класа, нашите труде 
щи се. Тези успехи идват 
от там, че те имаха щастие 
да ги води една Комунистиче 
ска партия, каквато е на- 

политически, идейно

в настоящата фаза на 
развитие много по- На въпросите от нашето бъдещо развитие не би

ва да се гледа! от становището на някакви тесни 
интереси: Другарят Тито с ръководителите на 
Словения

ще преодоляваме ако 
безотговорните

На края още веднаж ис 
кам отделно да подчертая 
необходимостта и значението 
на самоуправителното дого
варяне и споразумяване. Спо 
разумяването у нас даде го 
леми резултати. Да си спом 
ним колко преди имахме 
разправии, които понякога 
приемаха характер на меж- 
дунационални стълкновения. 
Сега това е съществено про

пехи. Вие имате и най-висок 
продукт и най-висок стан
дарт. Но това не трябва да 
ви задоволи, трябва да вър 
вите и нататък. Не трябва 
да се чака, както мислят ня
кои, на същото равнище да 
стигнат и другите, на които 
се помага. Ако бъдете чакали, 
тогава и те не биха могли до 
статъчно бързо да се разви 
ват. Колкото по-скоро един 
върви напред, 
случаят със Словения — тол 
кова по-добре ще бъде и за 
другите. На тези и подобни 
въпроси от нашето развитие 
не смее да се гледа от ста 
новището на някои тесни 
частични интереси, но един
ствено от становището на ин 
тересите на нашата общност 
като цяло.

Аз мисля, че на успехите 
на Словения никой не тряб
ва да завижда. Напротив, вси 
чки останали трябва да се 
радват, че една република в 
Югославия — която поправо 
и по-рано беше по-развита от 
останалите 
кратък период постигна та
кива завидни резултати. 
ПОСТИГНАХМЕ ГОЛЕМИ УС 
ПЕХИ

ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРИЕ
ТИТЕ РЕШЕНИЯ И ЗАКЛЮ
ЧЕНИЯ

Благодарейки за топлите 
думи на Попит, президентът 
Тито каза:

— Трябва да кажа, че полу 
чих твърде добро впечатле

шата
и акционно единна-и 
вие сте начело на същата 
На всички е известно вашето 
голямо творчество. Вашата 
храброст, реалността в оцен 
яването на събитията както 
в нашата страна, така и в 
света. На шир по света вие 
сте известни по това, че зна 
ехте да изберете нови пъти 
ща, които дават възможност 
да върви напред не само Юго 
славия, но и целият свят.

че

ние въз основа на вашите ин 
формации, в които са съгле 
дани проблемите, намиращи 

не само пред вас в Сломенено, макар че все още не 
върви всичко леко. Аз бих 
желал споразумяването да въР 
ви по-бързо, защото ако нещо 
много се разтака, тогава то 
ва е от вреда за всички. При 
това

се какъвто е
вения, но и пред цялата ни 
страна. Всичко това вие сте 
съгледали. Сега би трябвало 
да се изпълняват приетити 
становища и заключения. И 
както сами казахте, трябва-всеки трябва ца има 

пред очите си цялостта на

ОРГАНИЗИРАНЕ И ДЕЙСТВУВАНЕ НА ССРН В НИШКИ РЕГИОНАКЦИОННО-ПОАИТИЧЕСКОТО

БОГАТА ЦЕННОСТ - ГОЛЕМИ ПОСТИЖЕНИЯ
в относително

то единство и съвместното плани
ране 
пове на
трябва и в бъдеще да се изгражда 
и усъвършенствува.

Целият досегашен опит 
тнвиостта на ССРН в региона го
вори, че той чрез конкретни об
ществено-политически акции в са- 
моуправителната основа на обще
ството, се афирмира във фронт 
на организираните социалистиче- 

сили начело със Съюза на

та организация и акционно поли
тическа мобилност в собствените 
си редове по осъществяването на 
решенията на Десетия конгрес и 
на СЮК и на Седмия конгрес на 
СКС. Такова единство е осъще
ствено и в другите обществено- 
политически организации и само- 
управителни общности, което до- 

политическо 
по-гол ям а сигур- 

договаряне и 
па мненията на вси-

Всички положителни резул-
обществено-политическата на акциите на всички чле- 

фроита в рамките на ССРНтати в
активност премахнаха антисамоу- 

явления и тенден- — Аз — каза между дру 
гото президентът ' Тито — 
се радвам, че Словения по
стигна такива резултати. И- 
нак, Югославия цялостно по 
стигна големи резултати. 
Ние сме свикнали самите

правнителните 
ции. Има слабости в облиците на 
действуване на Социалистическия в ак-
съюз.

Когато през втората половина 
на септември на отчетно-изоорно- 

на МОК на ССРН в

повече да се критикуваме, от
колкото да се хвалим. Добре 
е, че сме скромни. Обаче и 
тук не трябва да се прекаля 
ва. Ни можахме да постигнем 
това, благодарение на творче 
ските усилия ‘«а нашите тру 
дови хора, които знаеха пон
якога и да затягат 
си. Само трябва да внимава 
ме да се не стига до положе 

само една част от работ 
ническата класа да стяга ре
мъка си. Това вече не е по 
требно. На обществено-иконо 
мически и политически 
ние трябва да направим вси 
чко, та- цялата ни работниче 
ска класа 
което

до позитивноведе 
разположение,то заседание 

Ниш бъде сумирала тригодишна- 
на тази ооще- 

организация 
задачи в

координация,сва
ски
комунистите. Успешно преодоля
вайки форумиата работа

либерализма, Социали- 
съюз

своягга активност все

съгласуване 
чки

та си активност
дялове на фронгга. Делегати- 

обществеио-поли- 
организации, обпдестве- 

инегитуции

ствено-полити ческа
бъдещите от пе- ремъкаи определя 

светлината на становищата на пар 
тийните конгреси, делегатите още 

ще потвърдят и изтъкнат, 
е била ор- 

и богата

те на другите 
тически 
ните

риода иа 
етическият 
жестта на

в региона те ниси регионални
бяха в състояние ста-веднаж 

че в изтеклия период
всестранна

винаги не 
новищага на своите организации 
да пренасят и в работните тела и 

формите на действуване

премества в местните орга- 
което

повече
иизации, подружниците, с

повече се откриват основните

ганизирана _
обществено-политическа активност 
и са постигнати твърде добри ре- 

па плана

план

на всевъв
ССРН да се договарят за съвмест- 

акции. Също така не винаги

да получи онова, 
й припада, да й съз 
условия, каквито тряб

всичко Социалистическият 
да израства в най-широка 

ооиова иа делегатска

зул/гаги, преди 
на икономическата 
ската стабилизация в региона. По- 

подитиче-

предпоставки 
съюз

и политиче- дадсм
ва да бъдат в една социали . 
етическа 

Пожелавам ви другари, мно 
го успехи и в бъдещата ви 

това ще бъ

ните
са изнасяли и заключенията от за
седанията в своите организации- 

по съгла-

политическа 
та система във всички среди къде- 
то трудовите хора и гражданите 
живеят и работят.

страна.
стигнато е значително 
ско единство на 
ни сили, за 
даде Съюзът 
потолямото

всички субектив
Поради това методът 
суване на 
дането

работа, защото 
де от полза за цялата 
страна.

което отделен принос нистановищата, изграж- С. Кръстична комунистите с 
си единство, по-добра-

на акционио-политическо-
СТРАНИЦА 3
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БОСИЛЕГРАД ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТОВНА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАДЗАСЕДАНИЕ 0Ш0 НАЦИОНАЛНО РАВНОПРАВИЕЛипсват кадри
пряка противоположност с на 

не обединените наро 
ди и историческите решения 

Хелзинги.
От тържественият митинг 

бе изпратено поздравително 
писмо' до председателя на 
СФРЮ — другаря Тито.

В чест на Деня на осво
бождението на общината, по 
тържествен начин в Босиле
град бе пусната в работа нар 
на хлебопекарница, за чието 
изграждане са изразходвани з 
милиона динара. Мощности 
те на хлебопекарницата са 
3,5 хиляди килограма хляб 
дневно производство.

В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА В БОСИЛЕГРАД БЕ ПУСНА
ТА НА УПОТРЕБА ПАРНА ХЛЕБОПЕКАРНИЦА, УНПВЕ 
РСАЛНАТА ЗАЛА В КУЛТУРНИЯ ДОМ И АСФАЛТОВОТО 
ШОСЕ РАДИЧЕВЦИ — РИБАРЦИ

изпитват:статъчйо кадри 
Предприятието за производ 
ство, оборот и комунално-ои 

община, какви ре това дейност „Босилеград с 
стопанската четрите основни организа 

ции. Автотранспортното пред 
бе главна тема приятие, а напоследък и Гор 

ската секция- С други думи 
нито една стопанска организа 
ция в общината не е цялосто 
кадрово комплектувана.

чалатаКак се осъществява самоу 
правителното сдружване на 
труда и средствата в Босиле 
градска
зултати отчита 
дейност и каква е кадровата 
политика 
на обсъждане на проведеното 
заседание на Общинския ко
митет на СКС в Босилеград.

В обсъждането на посочени 
те теми участвуваха ръково 
дителите на обществено-поли 
тическите организации и на 
Общинската скупщина, на ос 
новните и трудови организа 
ции и представители на съот 
тветни комисии на Общинска 
та конференция на СКС.

Една от причините за бав 
ното разрешаване на реди
ца важни стопански въпро 
си и за организиране на по- 
интензивна стопанска дейност 
е в липсата на необходими 
креативни кадри, 
преценка бе дадена от чле 
новете на Общинския коми
тет на СКС, а също така тя 
е съдържана и в анализа на 
полугодишните стопански ре 
зултати на общината, изготве 
на от Службата по обществе 
но счетоводство.

За сега най-големи трудно 
сти поради недоимък на до

от

социали- 
развитие на всич 

трудещи се и граждани 
община, оз 

обществено-

дно и равноправно 
етическо

Трудещите се и гражданите 
от Босилеград и околните се 
ла тържествено ознаменува 
ха 8 септември — Деня на 
освобождението на общината 
от българския фашистки ре 

повод в Боси

ки
в Босилеградска
начават могъщ 
политически, стопански и кул 
турен подем. Това са години 
на всестраннен просперитет, 
на братство и единство, на 
социалистическа 
с всички други братски наро- 

нашата

жим. По този 
леград се състоя митинг, на 
който говори председателя 

Общинската скупщина СИ 
МЕОН ЗАХАРИЕВ.

за не- 
състояние в 
че основни-

Една от причините 
задоволяващото 
тази област е, 
те и трудови организации в 
Босилеградска община в свои 
те самоуправителни докумен 
ти все още нямат конкре 
тизирани критерии за орга 
низиране на кадровата поли 
тика, нито дългосрочно пла 
ниране на кадровите си по 
треби. Също така не се съз 
дават необходими условия 

Такава за усъвършепствуване на съ 
ществуващите кадри, 
края все още неусъвършенству 
ваната система по възнаграж 
даването достатъчно не сти
мулира кадрите. По такъв 
начин главно се заплащат ди 
пломите, а не и резултатите

солидарностна
. ди и народности 

страна.
в— На днешния ден преди 

34 години — каза Захариев — 
партизанските о тряди от^ На 
родоосвободителната войска 
на Югославия, след ожссточе 
ии боеве с окупаторската вой 

на фашистка България 
освободиха Босилеград, нами
райки всестранна 
при населението, 
свободата изгря и за българ 
ската народност, която в но 

социалистическа Югосла 
вия получи пълното си со
циално-класово и национално 
освобождение.

като изтъкна най- 
обществено-иконо-

След
важните 
мически и стопански постиже 

следовоенния развоен
По случай празника преда 

доха на употреба и универ 
салната
ния Културен 
леград. Същата разполага с 
350 седалища и с технически 
възможности за Организиране 
на театрални, културно-худо 
жествени и кинопредставле- 
ния. Също така бе предаде
но на употреба асфалтовото 
шосе Радичевци — Рибарци, 
в дължина от 7 километра.

ния в
период, Захариев говори и за 
обективните перспективни и 
развойни 
общината, чието реализиране 
е в ход.

зала в новопострое 
дом в Босиска

възможности наподкрепа 
От тогава

На-
от речта си За 

подчерта, че упори 
настоявания на Бълга

На края 
хариев 
тите
рия . за асимилиране * на ма
кедонското малцинство са 
в разкол с историческите им 
перативи на общественото меж 
дународно развитие. Те са

ва

В продължение на речта си 
Захариев каза, че три и по 
ловина десетилетия на свобо

труда.от
В. В.вВ. В.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ
НА ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ ОЛТОМАНЦИ:

Стопанство го надмина 

фазата си на стагнация
Забрани за наши граждани

ГРАНИЧНО-ПРОПУ-НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
СКВАТЕЛЕН ПУНКТ ОЛТОМАНЦИ, НА ЮГОСЛАВ
СКО-БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА КРАЙ БОСИЛЕГРАД, 
МИТНИЧЕСКИТЕ ч ОРГАНИ НА НР БЪЛГАРИЯ ИЗ
ЦЯЛО СА ЗАБРАНИЛИ НАШИ ГРАЖДАНИ ОТ ТЯ
ХНАТА СТРАНА ДА ВНАСЯТ СВЕЖИ ОВОЩИЯ И 
ЗЕЛЕНЧУК, МЕСТНИ И МЛЕЧНИ АРТИКЛИ, КАКТО 
И ТЕКСТИЛНИ СТОКИ. ОТ НЕОТДАВНА Е ЗАБРА
НЕНО И ВНАСЯНЕТО НА КОНСЕРВИРАНИ ОВО
ЩИЯ И ЗАЛЕНЧУК.

ва, преди всичко е, напъл
няването на заплануваните 
задачи в отделни отрасли и 
области на стопанството, в 
бавното инвестиране в прш>‘ 
ритетните отрасли, неблаго 
приятните ходове във външ 
но-търговската размяна, сто
панисването на голям брой 
ООСТ със загуба или на гра 
ницата на рентабилноста, пре 
комерното общо и съвместно 
потребление, неадекватно съо 
тношение между личните до 
ходи и фондовете.

Участвувайки в разисква
нията д-р Жарко Папич под 
черта, че в Ниш и региона 
в последните 
дадени 
зивно

Делегатите на МОК на СКС в Ниш 
разгледаха осъществяването на средносроч- 
ната програма по развитие на региона в пе
риода 1976-1980 и утвърдиха задачите на 
СК в обществено-икономическото развитие 
и изготвянето на плановете за следващия сре- 
носрочен период. Делегатите приеха и про
грама за работа на Конференцията и Секре
тариата до септември 1979 година. В засе
данието взеха участие и д-р Жарко Папич 
и Кърцун Драгович, изпълнителни секрета
ри в Председателството на ЦК на СКС за об 
ществено-икономически отношения и наука, 
относно за идейно образование.

ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
НАШИТЕ ГРАЖДАНИ, БЪЛГАРСКТЕ МИТНИЧЕСКИ 
ОРГАНИ ОПРАВДАВАТ С НАМАЛЕНОТО ТАЗГО
ДИШНО ОВОЩАРСКО, ГРАДИНАРСКО И ЖИВОТ
НОВЪДНО ПРОИЗВОДСТВО. в.

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН СЕ СТРОЯТ 17 
ОБЕКТИ ЗДРАВНИ

За здравеопазване 

55 милиона динара
години са съз 

условия за по-интен 
стопанско развитие, 

че са извършени много каче 
ствени промени и че всичко 
това сега представлява ново 
задължение с успехите да се 
продължи и през, предстоя 
щия период, за което е нео 
бходимо общо ангажиране и 
мобилност,, преди всичко на 
Съюза на комунистите.

ЕТАП НА ВЪЗХОД чи, че са преодоляни всички 
трудности, които се явяват в 
отделните сектори на стопани 

, сване. Напротив, периодът 
пред нас е още по-сложен. 
Защото ако преодоляхме про 
блемите на намаляването и 
стагнацията, сега сме в етапа, 
когато трябва да се реша
ват трудностите на възхода.

По-нататък Игич говори за 
осъществяването на по-ускоре 
ното развтитие на изостанали 
те райони и подчерта, че раз 
ликите в степента на развитие 
то у някои общини са нама 
лени. Той- отделно посочи, 
че тази година е преломна 
в реализацията на средносро 
чната програма по обществе 
но-икономическото развитие 
на региона, че в същата про 
дължава високият ръст в про 
изводството, производително 
стта, дохода, заетостта 
стандарта. Такива резултати 
постигаме, преди всичко, с 
усилията на трудещите се в 
основните организации на 
сдружения труд и с общата 
обществено-политическа актив 
ност и ангажиране на вси 
чки съзнателни социалисти 
чески сили, на първо място 
на Съюза на комунистите.
ПОКАЗАНИТЕ СЛАБОСТИ

В уводното изложение на 
Любиша Игич, председател 
на Скупщината на междуоб- 
ската регионална общност, 
бе изтъкнато, че за две и 
половина години осъществя 
ване на текущото средносроч 
но развитие стопанството в 
15-те общини на регионна 
превъзмогна етапа на стагна 
ция и премина в етапа на въз
ход и че са отбелязани круп 
ни резултати в развитието на 
материалната основа и само 
управителните обществено- 
икономически отношения и 
постигнат •висок ръст в про 
мишленото производство. Съ 
що така чувствително е уве 
личена и производителнстта 
на труда, особено в индустри 
ята.

За изграждане на здравни обекти 
изразходвани 55 милиона динара.

Сегашното 
граждане
и вложените средства, са най- 
важното до сега мероприя
тие за човешкото здраве в 
Южноморавски регион. Охра- 
бРява още повече фактът, че 
и през
нирано интензивно изгражда 
не на нови здравни обекти.

тази го дина, ще бъдат 
а през идната повече

динамично из- 
на здравни обекти

зват на жителите от целия 
регион, в Сурдулица и Враня 
са построени гинеколошки бло 
кове и за тях обезпечени необ 
ходими

—Днес и в бъдеще ключо- 
и основният въ 

прос в развитието и перспек 
тивата

вата точка
кадри.

на реалните самоу- 
сдружаване на Според - 

МИТРОВИЧ,
правителното 
труда и средствата, 
телно

думите на ЖИКАидната година е пла секретар на Са 
моуправителната общност за 
здравно осигуряване в Южно 
моравския регион, за изграж 
дане на тези обекти, 
коренно ще подобрят положе 
нието в здравното дело в ре 
гиона, голяма помощ, чрез 
обезпечаване на средства, е 
оказала Републиканската общност 
здравно

следова
доходното и възпроиз 

водствено свързване на ООСТ 
и развитието на целокупната 
самоуправителна система на 
общественото възпроизводство. 
За по-нататъшното 
на сдружаването и на

Някои общини, а най-мно 
го икономически 
тите.

които
неразви- 

както Босилеград, Тър 
говище и други, наскоро ще 
получат

издигане
непо-

^ средственото самоуправление 
най-важно е по-нататъшното 
развитие на нашата самоупра 

‘ - система на разшире
ното ' възпроизводство, 
сдружените

нови здравни домо
ве, с които изцяло се 
проблемът със

— Намираме се във фазата 
на по-висша степен на стопан 
ска развитост^по отношение 
на предходния период. Инду 
стрията все повече се оспо 
собява за по-нататъшно раз 
витие и ползване на модерна
та технология, а започна и 
модернизация и разширяване 
на големи промишлени и дру 
ги мощности, което ще до
принесе за още по-стабилно 
стопанско и обществено раз 
витие, увеличение на заето
стта и на жизнения стандарт 
— каза Игич и добави, че 
постигнатите резултати не зна

решава за здравна защита и 
осигурание.вителна помещенията

за здравна защита, 
обекти

Ако
работници не 

разполагат с част от -- 
за разширеното възпроизвод
ство, тогава

Новите 
ще бъдат оборудени В тази Регионална общност 

изтъкват, че 
пасивните и
общинските центрове села, 
ще получат здравни станции 
и амбулатории. По такъв на 
чин здравната . защита ще 
оъде доближена до пациен 
™те' а т°ва е една от пър- 
ите крачки за въвеждане на 

здравна

дохода занапред и най- 
отдалечени отсъс съвременни медицински

съоръжения.самоуправление 
ТРУД се рето в сдружения

на решаване за лич 
доходи и съвместното 

потребление, теоест затваря 
се и ограничава на ООСТ и 

Игич посочи и някои ела проблемите 
бости, които се явяват в то 
реализацията на средносроч между 
ната развойна програма. То

Нови 
се строят 
витите

дуцира
ните здравни обекти не

само в най-нераз 
общини. По също 

по-големите меставреме и в 
в региона се 
организиране

на икономическо 
състояние в нея — каза 

другото Папич.
пълна 
земеделците.

строят обекти за защита на*
на специализи-с. к. рани служби, които С2Г .ще пол В. В.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО * 15 СЕПТЕМ ЙРИ 1978



ФОТО-РАЗКАЗ ОТ ЧЕСТВУВЛ 
НЕТО НА ПРАЗНИКА и А 
СВОБОДАТА В БАБУЩНИШ 
КА ОБЩИНА т ■ ш« & -г -..Щ р -.у

Са - ’«Г
* ’а’0Ш1 щаиЧ

• ‘,Ч нп,-д-‘И. №? № г
:-М I * чЩЦ ж-ЩкънЪЧ-;С тш •■“ <1Г*й Ш Ч}А. <0

\ I
V й гт ЩГЛ■д*, -, %Председателят 

Илич изнася
*ш йСтанимир 

доклад за 34- 
годишното свободно развитие 
на Бабушнишка община

I $ш> - 1 Ч_ *
Ьу“'.$

■:Ч^; У '4 $.« /л
ЙI' V» ЖЙЯИ?Г ,

■\ * & ■' 1 I
' - ' / Ж'

яу'1 .'Чша
р р лс ТРУДОВИ ПОБЕДИ

Димитровград, Пирот, Бела Паланка, Власотинци, председателят 
еждуоощинскаха конференция на ССРН в Нишки регион Десимир 

Лович и др. обществено-политически дейци от региона и от Бабуш
нишка община. 5

на 6 . & езди. ■ 1 чш? *2 Ж;

щ I я
у

ш111Бабушнишкав община,
популярно известна под 
името Лужшща, 34-го 

дишнината от освобождение 
то от фашизма бе ознаме

суровац ще имат постоянен 
лекар обща практика, стома 
толог,
медицинска помощ. 
СТОПАНСКИ ПОДЕМ

заети над 200 души. Хими 
ческата промишленост „Луж 
ница” пусна в действие нов 
цех, с който ще удвои произ 
водството си. .. Само през из 
теклата година в Бабушниш 
ка община са открити нови 
670 работни места, доходът 
с повишен с 30 милиона ди 
нара. Общият доход в настоя 
щата година расте с размер 
от 84, доходът с 88,5 процеп 
та а броят на заетите с 63 
процента в сравнение с изте
клата 1977 година — каза 
Илич.
ИСТИНАТА Е НЕПОБЕДИМА

Vдобра и навременна

__ _ _ ^ | |нувано с редица трудови по 
беди. Бабушница имаше ка 
кво да покаже на своите го
сти и приятели от съседните 
общини и братска Плевля и 
Бачки Петровац. През из
теклите 3,5 десетилетия най 
стина е изградено много. О- 
собено през последните чети
ри години се върви бързо на
пред и този край е на път 
да догони стопански по-напред 
налите общини в региона и 
Републиката.

Щ|
Шести септември, деня в 

който преди 34 години в Лу 
жница изгря свободата, в 
Бабушница се проведе тър
жествена сесия на Общин
ската скупщина пред коя 
то председателят на ОС СТА 
НИМИР ИЛИЧ изнесе доклад 
за обществено-политическото 
и стопанското развитие на об 
щината. Говорейки за теж
ките и кървави дни на на- 
родоосвободителната борба в 
този край Илич между дру 
гото

Делегация от бойци и младежи положи венец на 
гроба па падналите в Народоосвободителната борба бойци

'Ч: аи Ш1Я
ЙЯг I& 1 ■& ил чч

Като се спря върху вън 
шната политика на Югосла
вия и отношенията й със 
съседните страни председа
телят Илич каза:

— Необвързана Югославия 
си завоюва огромен пре 
стиж н доверие всред цело 
купното прогресивно човече 
ство в целия свят. Имаме до 
бри отношения и с всички 
съседни страни с изключение 
на IIР България, която и по- 

с отношението си 
македонското нацио- 

малципетио и с отно 
спрямо наши

V, >:ДЕН ПЪРВИ ЗА СТРЕЛЪЦ изтъкна: I— Още в първите дни на 
борбата през 1941 година въ 
преки голямата концетрация 
на окупаторски сили в този 
край, най*Добрите синове и 
дъщери
последователи и 
на политиката на другаря Ти 
то, запалиха факела на сво 

Под ръководството 
Тито в то

Главното тържество по по
вод деня на освобождението 
да се проведе в село Стре- 
лъц. В село Стрелъц на 5 сеп 
тември председателят на Об 
щинската скупщина Стани
мир Илич предаде на употре 
ба нов мост на р. Мургови- 
ца и шосе от селото до глав 
ното шосе Бабушница-Звон- 
ци. По такъв начин и Стре 
лъч с околните села полу 
чи „връзка със света”.

Говорейки на тържеството 
по този повод председателят 
на местната общност в 
Стрелъц БОРКО РИСТИЧ под 
черта, че този мост и пътя, 
както и останалите три сел 
ски моста са дело на упорит 

в с.

ч
Чуна Лужница, верни 

проводници ШI* ✓V%4■- ДОПГ I 11-ч
бодата.
на Партията и др. 
зи край веднага бяха създа 
дени партийни ядра в Рсс- 
ник, Богдановац и Щърбовац. 
С пълна подкрепа на насслс 

започна

,4:Щ%нататък
спрямо
нално

ИГч ■ V ■

■ ■ чч !
• — . . ! 
V" ; 5 М

'■Ч

шснисто си 
територии и с извращаването 
на историческите факти, се 

значеиие- 
на СФРЮ

разплата 
по-надмощния враг 

през 1943 година по- 
част на Лужница 

освободена. В състава

нисто - 
с много 
и вече

опитва да намали 
то на политиката

по такъв начин иару 
добросъседските отпо-

Ч8-:!

ШШР*като
шаваголямата 

беше
на лужнишкитс и църиотрав 

се бориха и 
партизани.

тения-
За некоректното и тенден 

отношение па Г1Р Бъл 
Югославия

труд на трудещите се
Стрелъц, 
единодействие на Съюза на 

Съюза на мла- 
за об

Гнмназистката Миряна Вуй 
чете приветствената те

Зъболекарят Алексндър
положи основ- чич
на бъдещата леграма до др. Тито.

ски партизани 
македонските 
Днес, чсствувайки свободата, 

пред 700 па 
от този край

хубав пример на Джорджевич 
пият камък 
здравна станция » с. Стрелъц

циозио
гария спрямо 
най-ярко
на българския печат 
ботата на Единадесетия

на СЮК. И него се из

комунистите, 
дежта. Конференцията 
ществсна дейност на жената, 
Съюза на бойците... на вси 
чки граждани и трудещи се.

В същия ден на мястото 
на старото училище бе по
ложен основен камък на бъ 

станция,

писането 
за рабо 

кон

говорисе нракланямс 
диали бойци 
за свободата — подчерта меж 
ду другото Илич.

се спря нърху 
развитие иа Бабуш 

община С. Илич меж- 
подчерта: 

на освобождение

грес
насишс, че уж Югославия има 

претенции към 
територии на 11Р 

изобщо ня-

сто-Като
папското
нишка

територалии 
части на
България, което

връзка Решенията и ста 
конгрес

ДУ другото 
— Деня 

то чсствувамс с крупни тру 
допи победи.

Лужница е по-богата с фа 
за автогуми „Тигър 

с иай-голс- 
обект, из

здравна
ще бъде готов за Де

ня на боеца — 4 юли идната 
година. За този обект са 
обезпечени 2 милиона 
ра, от които 1 милион 
хиляди динара 
публиканската общност 
здравно
Сърбия, Регионалната 
ност по здравно осигуряване 
в Ниш — 200 хиляди динара, 
местата общност в с. 
Стрел7,н 
ди динара, а сума от 380 хил- 

обезпечава Здра 
Бабушница. С 

този обект

дещата
който

ма
нп Х1-ияповитата 

на СЮК, чиято работа беше 
публична н достъпна на цело 

световна общсстпедина- 
И 120 

обезпечи Ре
кунката 
ност. Такива опити и отноше 
нисто на ИР България към 

могат да бъдат 
за взаимните

брика 
— Пирот. Това
мият стопански 
граден в този край през из 
теклите 34 години, 
са вложени над 100 милиона 
динара, а заети са 600 работ 

които щс осъщсствя- 
250 милиона динара 

Чрез сдружава

ло Югославия 
само от вреда 
отношения между двете стрл 
ни. Пие и занапред нсот- 

ЩС вървим но ПЪТЯ 
СЮК и др. Тито — ИОД- 

Илич.

осигуряване в СР 
обш- 13 него

клони»ници, 
тат над 
продукция- 
не н атруд и средства меж 
лу Текстилкомор” и „лиеца 
от Сспницс П СР Слмспия се 
роди пола ООСТ „Лисце л 
Лужница, п която лече са

на
обезпечи 300 хиля- черта

От п.ржсствеилта
Общинската скупщина бе 

тслс-

ссспя
яди динара 
вният дом в 
изграждането на 
Стрелъц с 
Студена, Валниш, Ралин и Ма

иа
изпратена припсствсиа 
грама до другаря Тито.

М. Андоновсела:околните
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ОБЩИНАавйсвйвьн.
и 1 ------:     значи незачитанетокакво

на националните 
кралство Югославия, от 1920 
до 1941 година,
„нямаше” българи, и по вре 
ме на фашистката окупация 
от 1941. година, 
вълшебен 
всички 
наха

-----------_ По случай празника предаден на ртотреба^ реконструирана Сложен
лен пункт -^^^“^Гна^силищния комплекс на каучуковата промишле-
основен камък на солидарния жилищен олок на жилищ обшествено-ИКОНомическото развитие 
ностинадве жилищни сгради в центъра на й скупщина инж. Борис Борисов,на тържественото събрание, говори председателят на Общинската скупщина и ц
— От тържеството бе изпратена приветствена телеграма

права и в

когато тук

когато на 
начин отведнаж 

без изключение стаТито-до другаря
българи.

винаги .сме се заот 500 милиона динара до св
или 

260 мили
досега

лагали за развитие на добро- 
отношения, това ще 

чрез

пщина, членовете на изпълни 
тела на обществено- 

организации, 
от братски Алексан 
съседните общини, 

меж

С много тържества Дими 
тровград ознаменува 8 сеп 
твмври — Деня на освобож 
дението. Бяха предадени на 
употреба повече обекти, от 
които най-значителен, не са 
мо за Димитровград, но и 
за широката общност, бе 
реконструирания 
пропусквателен пункт „Гра 
дини", в чийто състав бе 
белязано и започване на ра 
ботите върху построяването 
на модерна бензиностанция. 
По тържествен начин се от 
бележиха за готови и най- 
знататеявите обекти от рай 
ОННИя йодопровод: помпено- 
акумулационната станция, кап- 
тажата, част от магистралния 
водопровод до село Радейна 
и проточнид басейн. Със ела 
гане на основен камък бе от 
бележено началото на строи 
телните работи върху соли
дарния жилищен блок, жи 
пищният комплекс на кау 
чуковата промишленост „Ти- 

. гър" , , ООСТ „Димитровград” 
и на две жилищни сгради в 
центъра на града.

га вече е реализирано, 
пък е в реализация 
она

телните съдски
го правим и занапред, 
гранично сътрудничество със 
съседните общини в НР Бъ- 

Радваме се, че тъкмо

политическите 
гостите

динара.
ЗА РАВНОПРАВИЕ И СВОБО
ДНО РАЗВИТИЕ НА ВСИЧ
КИ НАЦИИ И МАЛЦИН
СТВА

дровац,
Региона и Републиката, 
ду които бяха: членът 
Изпълнителния съвет 
Сърбия Стоян 
Риста Младенович — изпъл 
нителен секретар на Пред 
седателството на ЦК на СКС 
Александър Гайич — секре 

на Председателството

лгария-
тук това сътрудничество 
развива
на на година. Радват ни тех 

постижения в изгражда 
на социализма. За по-

на сена СР 
Стоилкович все повече от годи-гранично- Говорейки за отношенията 

със съседна НР България 
Борисов каза:

— Един от основните прин 
ципи на вътрешната и външна 
политика на Социалистическа 
Югославия е и зачитане пра 

, вото на равноправие и свобод 
но развитие на всички нации, 
както и на националните мал 
цинства. Има, за съжаление, 
съседни страни, между кои 
то и НР България, която не 
признава правото на маке 
донската народност в своята 
страна. Още през 1956 го
дина официалната българ 
ска статистика изнася бро 
ят от 187 хиляди и 789 ма 
кедонци в НР България. Днес 
обаче се правят опити да се 
отрече, че македонци са жи 
вели някога в България, още 
повече че от текста на Декла 
рацията на Министерството 
за външни работи на НР Бъл

ните 
нето
доброто ни разбиране обаче, 
публично 
становища
разбирания и подозрения.

от-

изказваме своите 
по всички недотар

на Съюза на синдикатите на 
Сърбия и Ненад 
заместник директор 
зното управление на митни
цата, говори председателят 
на Общинската скупщина в 

инжинер Бо-

Миркович, 
на Съю ВРЪЧЕНИ ТАЗГОДИШНИТЕ 

НАГРАДИ И 'ПРИЗНАНИЯ
След речта на Борисов бя 

ха връчени тазгодишните 
награди и признания. На Ва
сил Николов, директор на 
основното училище „Моша 
Пияде” председателят на Об 
щинският отбор на СУБНОР 
в Димитровград, Димитър Пе 
тров връчи Емблема, при 
съдена от Съюзния отбор на 
СУБНОР, за извънреден при 
нос на училището в таченето 
на една от най-големите при 
добивки от революцията — 
братството и единството на на 
шите народи и народности. 
Членът на Изпълнителния съ 
вет на Сърбия, Стоян Стоил 
кович, връчи на управителя 
на митницата в Димитровград 
Томислав Тодорович Ембле
ма на сигурността, присъде 
на от Съюзния изпълнителен 
съвет, за извънредни приноси 
в областта на обществената 
сигурност 
Председателят на Общинската 
скупщина Борис Борисов 
връчи традиционните септем 
врийски награди на заслужи
лите организации и отдел
ни лица, като израз ча при 
знание за особени резултати 
осъществени в стопанството и 
обществените дейности.

От тържественото събрание 
бе изпратена приветствена 
телеграма до другаря Тито, 

-а след

Димитровград 
рис Борисов.
ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В СТО
ПАНСТВОТО И ОБЩЕСТВЕ
НИТЕ ДЕЙНОСТИ 

В началото на изложението 
си Борисов се спря върху 
дните в навечерието на Вто 
рата световна война и от 
въоръжената революция от

Борис Борисов

Благодарение на крупните 
капиталовложения в областа 
на стопанството и обществе 
ните дейности в нашата-об
щина, изтъкна в продълже
ние на доклада си Борисов, 
са постигнати наистина доб 
ри резултати. За изминалите 
четири години съвкупният 
приход бележи ръст в размер 
от 13 на сто годишно, дохо
дът от 18, а личните доходи 
от 22,5 на сто. Националният 
доход по глава на жител е 
увеличен двойно, от около 
7000 динара в 1973 година на 
14 ооо динара в 1977 година.

гария се налага извод за от 
ричане 
Ция 
СР

на македонската на- 
изцяло, естествено и в 
Македония, всичко това 

на „научна основа и исто 
рически факти". Без съмне
ние такъв подход не може 
да не предизвика чувства на 
недоверие.

Ние гражданите от Димит 
ровградска община, продъл
жи Борис Борисов, живеем 
в град и община, която но
си името на великия 
на международното работни
ческо и комунистическо дви 

Георги Димитров и 
се към българската

Благодарение на така орга 
низирана и интензивна акция 
и ангажиране на субективни
те сили в трудовите колекти 
ви, производителноста на тру 
да бележи ръст в размер от 
10, а икономичността от 20 
на сто.

и самозащита.

деец

жение
числящи 
народност не можем да пре 

напускането на ди
митровския политически курс 
в разрешаване на въпроса в 
българската 
периода 
раше
гария, бил период 
мално положение".

мълчимТова положение, продъл
жи Борисов, влива оптими
стични

деловият президиум

За крупните постижения 
осъществени в областта на сто 
панството и обществените дей 
ности, на тържествено събра 
ние в голямата зала на 
Центъра за култура. Пред 
делегатите на общинската ску

1941 до 1943 година. След ка
то говори за създаването на 
Царибродския 
отряд
участието му в борбата, той 
говори за обновата и изграж 
дането

надежди, че средно 
срочната програма по разви 
тие на общината ще бъде 

осъществена. Още

Декларация, че 
в който се афирми- 

демократична
това състава на музи 

Б калната млаДеж на Сърбия 
изпълни подбрана културно- 
художествена програма.

След

партизански 
„Момчил Войвода" и на „неноруспешно 

повече, че от съвкупните инве 
стиционни капиталовложения

тържественото събра 
участниците положиха 

на възпоменателната 
на гимназията.

Населението
градско 
гранични 
края Борисов, добре разбра

от Димитров-
и останалите край- 

райони
ние
венци
плоча

на страната. »
каза на

Лауреати на тазгодишните 

септемврийски награди
А. Д.

Като израз на обществено призна
ние, за постигнати резултати в областта 
на стопанството и останалите обществе
но-политически дейности в Димитровград
ска община и широката обществено- 
политическа общност, по случай 8 сеп
тември — Деня на освобождението на 
Димитровград, и тази година бяха бройни 
награди.

Емблема на Септемврийска награда 
местната общност в Гоин 

Общинският отбор на Червения

тровград Глигор Иванов от Драгови- 
вита, Стрелческото 
чар" в Димитровград, Музикалната 
деж в Димитровград,
ООСТ „Димитровград" в 
Богдан Илиев, Любомир 
Миряна 
град.

дружество „Грани- 
мла-

металният цех на 
Димитровград, 
Младенов и 

Алексич, всички от Димитров-

Грамота на Септемврийска 
получиха — баскетболният отбор 
бода" в Димитровград, първичната орга
низация на Съюза на синдикатите при 
ОСТ „Братство" в Димитровград, Никола 
Панайтов от с Смиловци, Десимир Ива- 

от с. Височки Одоровци и Властимир 
Димитринка Миланова, Тошко 

Стоицев, Марин Миланов, Божана Давит- 
кова, Истатко Истатков, Никола Павлов, 
Боривойе Андрич и Тодор Манов, 

от Димитровград.

награда
„Сво-получиха 

дол,
кръст в Димитровград, Младежката тру
дова бригада „Братство-единство" в Ди
митровград, Основната организация на 
сдружения труд „Младост" при конфек
ция „Свобода" в Димитровград и Борис 
Алексов

нов
Вацев,

от Лукавица.
Диплома на Септемврийска 

получиха — Тодор Михайлов от Дими-
награда всички

, СТРАНИЦА 6
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАДДИМИТРОВГРАД I

Необходима по-ефикасна 

работа на някои органи
НОВА РЕЙСОВА линия

овградР°ВГРАА ~ БЕЛГРАА — ДИМИТР

Димитровград — Белград — Димитровград. 
Автобусът тръгва от Димитровград в 3,30 ча
са, а в Белград пристига в 9,20 часа. От Бел
град тръгва в 17,30 и 
град в 23,20 часа.

Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в Ди 
митровград обсъди работата 
на организациите от областта 
на стопанството и обществе 
ните дейности. Бе решсио, а- 
нализът, който неотдавна об 
съди и прие определени из 
води и общинският комитет, 
да се разгледа и ог делегати 
те на Скупщината, като се 
изготви отделен материал за 
работата на ООСТ „Нишава" 
(ОСТ „Сточар"), която единна, 
през първите шест месеца 
на годината, е работила със 
загуба.

Обсъждайки становищата на 
Председателството на СР Сър 
бия за положението на труде 
щия сс човек и гражданин, 
в осъществяване правата и 
длъжностите пред органите 
на управлението, правосъдиите 
органи,
комунални и други оргаииза 
ции, членовете на Изпълнител 
ния съвет отправиха и ня 
кои забележки. Имаше мне 
ния, че в това отношение не 
сме достатъчно ефикасни и в 
много случаи трудещия се 
човек е в положение да на
пуска по няколко пъти работ 
ното си място, за да получи 
нЯкой документ, който му е 
нужен. Затова в предстоящия 
период е необходима по-ефи 
касна работа, а за осъществя 
ване на целта предстои пред 
приемане и на определени мс 
роприятия.

Една точка, макар че бе 
отсрочена за следващото за 
седание, заслужава внимание. 
Касае се до утвърждаване 
на локацията за изграждане 
на детска градина. Предло 
жението гласи: детската гра
дина да се строи в касарния 
район до Дома за стари и из 
немощели лица. Предложение

цис, което въз основа на За
кона от 1977 година, ще ре 
гулира всички -проблеми в 
тази насока. Решението ще 
приеме Общинската скупщи
на, на една от предстоящите 
сесии.

то, между членовете на Съве 
та, предизвика бройни рази
сквания, а болшинството смят 
ха, че мястото е неподходя 
що. Обоснованията затова бя 
ха, първенствено от психиче 
ска гледна точка, а освен 
това е отдалечено от центъра 
и индустриалната част на гра 
да, така че е и непрактично.

На заседанието се обсъди 
и анализът за работата на Бел 
градска банка, за първото 
полугодие на годината. Отче
тено бе, че Белградската бан
ка — Основна банка Пирот 
с осъществила добри резул 
тати, но в предстоящите ана 
лизи трябва да има отделен 
обзор 
клоновете 
Бабушница и Димитровград.

С цел, запазване на околна 
та среда, бе разгледана и ин 
формацията във връзка с 
регистрирането, ваксиниране- 
то и пазенето на кучета. Бе 
прието да сс подготви реше

пристига в Димитров-

Новата 
от Димитровградлиния ще улесни пътуването 

~ Ниш и Белград. Аини-
ята е експресна и от Димитровград до Бел
град автобусът спира само в Пирот и Ниш.

Изпълнителният съвет об
съди и много жалби, първен 
ствено отнасящи се за неока- 
зана социална помощ., Ока 
за се обаче, че във всички 
случаи е постъпено въз ос 
нова на законните правила, 
така че й този път нито една 
от тях не се положително ре 
ши. Въпреки това, Съветът 
заключи, че е необходимо да 
се изготви информация във 

и върху работата на връзка с този проблем и за 
на тази банка в всеки случай поотделно, и 

където е необходимо да се

към

С. Нацков

БОСИЛЕГРАД

Няколко думи по 

развитието на туризма
търсят начини за помощ:

На заседанието бяха раз
гледани и някои други въ
проси.

самоуправителнитс.

А. Д.

В средносрочната програма 
за обществено-икономическо 
развитие на Босилеградска об 
щина до 1980 година значи 
телно място е посветено на 
ускорено развитие на туриз 
ма, преди всичко транзитния, 
за което съществуват наисти 
на благоприятни условия- По 
край непокътнатите приро 
дни красоти, тук е гранично- 
пропусквателния пункт Рибар 
ци, на югославско-българска
та граница, който тези дни 
бе свързан с модерното, ас- 
валтово шосе Босилеград-Сур 
дулица, след това новото аку 
мулационно езеро „Лисина” и 
близостта на прекрасното Вла 
синско езеро, което вече и- 
ма авторитет сред планински
те курорти в Републиката.

Ще обиколи десетина пъти 
трите улички и пак не ще 
намери къде да пренущува.

БЕЛЕЖКА

ПЕЧАЛБА БЕЗ ПОТСам по себе си, се налага 
въпроса, да ли в проекта на 
хотела не е запланувано по 
ставяне на една малка свет 
ляща фирма, която отдалеч 
да привлече вниманието на 
госта. Не ни се вярва в един 
такъв
тите. Могат ли отговорните

Нишкото автотранспортно предприя
тие с новата си автогарата осъществява сво- 
образен монопол. С други думи неоправда- 
емо взима от дохода на останалите авто
транспортни предприятия, които са прину
дени да ползват услугите на автогарата в 
Ниш. 1

пропуск на проектан

за развитието на този стопан 
ски
се оправдаят с разходите, ко 
ито трябват за поставяне на 
фирма? Може би хората 
решили да пестят на израз
ходване на електричен ток?

А обслужването и хигие 
ната 
хотел

в комуната даотрасъл
През първите шест месеци от тази 

година общият оборот на босилеградското 
автотранспортно

са
предприятие, осъществен 

при тази автогара възлиза на 322.239 дина
ра. За ползване на автогарни услуги, вклю
чително и продажба на билети, предприяти
ето е заплатило 171-981 динара. Това е по
вече от половината от осъщественият общ 
оборот. Възниква въпрос: къде е дохода и 
дали

в ресторанта на новия 
са друга приказка.

За реализирането на тези 
програмни задачи, предприе 
ти са и други мероприятия- 
Нали

Смятаме, че всичко е каза
но, като споменем, че в един 
от салоните с сложена би 
лиардна маса, която по 

ден е обкръжена от мла

ДОЛНА ЛЮБАТА

Строи са 

поща
той може да навкса разходите? 

Това е пример, който убедително го-
преди две години 

бе открит хотел, за чието из 
граждане бяха вложени

материални средства? 
именно нов хотел е

Цял
ди хора, които, сигурни смс, 

по-целеобразно да си 
свободното време.

се от

не севори, за рязката конкуренция, с която 
налагат по-големите автотранспортни пред
приятия.

малки 
Този

тема на днешния ни комен
тар.

могат 
прекарат
Или пък, трудещите 
основната организация

труд за търговия 
чарство „Слога" в

Необходимо е този проблем, засягащ 
ие само босилеградското автотранспортно 
предприятие да бъде решаван от Сдружение- 

иа автопревозниците на Сърбия. Впро-

на
сдружения 
и гостилни
чийто състав работи новия

че печалбите от

Ако някой пътник ми
не гранично-пропусквателния 
пункт късно след пладне, 
или пък реши да прекара 
някой ден в Босилеград, на 
границата ще му кажат, че 
в града съществува 
тел, където може да сс по 
чине, пренощува. Дванайсетте 

съвременно асвал 
ще измине за по- 

час, но
след пристигането в град 
чето настават мъките, дока 

хотела. Може би

хо-
От края на миналия месец 

в центъра на с. Долна Люба 
та започна строежът на об 
щсствсна сграда, в която ще 
бъдат 
местната

тел смятат, 
билиарда 
нето
цигари по не съвсем 
та пластмасова покривка?

тооправдават хвърля 
на нсугассни угарки от 

евтина*
чем, това е и негова задача.

нов хо поместени пощата и 
канцелария. С из 

обекта ще бц 
от най-есри 

проблеми па местна 
та общност и па долнолюбат 
ския район изобощо.-Изграж 

на сградата ще стру 
390 хиляди динара. Сред

В. В.
И да приключим С Въпрос: 

нима по 
рииася към реализирането на 
целите запланувани от среди 
срочната развойна програма 
в областта на туризма, който, 
от ден на ден става все по-ва 
жен стопански отрасъл и стра 
ната.

граждансто па 
дс решен един 
озпитс

този начин сс допкилометра 
тово шосе 
малко от половин БОСИЛЕГРАД

Изграждането на кланицата 
закъснява

дапето
то намери 
по-бързо ще го намери чо- 

който говори някой от 
езици, но някой

па
ствата обезпечават в еднакви 
части Г1ТТ предприятието пъп 
Враня и Общинската скупщи 

Босилеград. Работите са

век, 
славянските 
Друг

всички възможности да бъде 
оспособена и за износ на ме-

е в ход ре 
модернизи-

Б Босилеград 
конструкцията и 
райето н акомупалпата клани 
ца, която с в състав на основ 
мата организация 
стопанска дейност и изкупу 
пане „Напредък". За

бъдат изразходвани 8,5
обезпечени 

от Републиканския фонд за 
икономическото

Ванче Богосиедва ли ще се оправи. на в
доверени на Строителната коо 
перация „Преспа" от Скопие, 
а болшинството работници са 
от Долна Любата.

со.

Окончателно кланицата е 
трябвало да бъде готова през 
тази година. Обаче, сега е си
гурно, че ще дойде до закъ 
снсние 
година 
тов.

за селско

целта
мищс и едвам през идната 

обектът ще бъде го
това закъснение главно 

дължи на недостатъчната 
ангажираност и строителна о- 
питност на предприятието „Си 
леке", на което е доверено из

договора, сградата лиопа динара, 
трябва да бъде завършена до 
края иа
вероятно за Деня па Републи

пощата и местната кан ви кредити, 
щс се преселят п 

модерни помещения-

к. г.

Според
стимулиране 
развитие на недостатъчно ра 
звитите краища и от банко

октомври т. г, а най- се

ката 
целария 
новите

на кланицата.на мощностите, с 
както 

има

гражданетоС оглед 
които тя ще разполага, 
и иа оборудсността й. ще В. в.

СТРАНОЦА 7

1978БРАТСТВО ★ 13 СЕПТЕМВРИ



БАТА ЖИВОИНОВИЧФИЛМОВА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИМИР-25 ГОДИНИ
ИНИЦИАТИВИ ФИЛМИТЕ С РЕВОЛЮЦИОННА ТЕМАТИКА 

СА НАЙ-ПОСЕТЕНМТЕСЪТРУДНИЧЕСТВО НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ И 

ДРАМАТИЧНИЯ ТЕАТЪР 

ОТ БЕЛГРАД
мен именно те, това насеред «

ление, е нажежено до бяло от 
пламъците на Революцията.

специфично

по-

колоните на ежендевния и сед- 
този твърде популя- 

тази то

на
стижения 
изтъкнатия 
атрален _
почти не слизаше от 
мичен печат. И с основание: 
пеп артист, освеп че игра в четири филма, 
дива чествува 25 години филмова дейност и 100 из- 
пълнени роли на филма.

Освен
се изразява и в раждането на 
братството и единството в Но 
ва Югославия- Това раждане 
е било мъчително, много мъ 
чително. Може да се щурму 

обект и да се прев 
схватка.

това.

е известен и с това.самодейния 
театър „Христо Ботев" в Ди 
митровград, 
бройните 
следните години, желаят ка 
чеството на своите пред«гав- 
ления 
високо 
сока 
мощ 
тичен 
за сътрудничество.

Неотдавна в Димитровград 
пребивава Бора Тодорович, 
представител на Драматичния 
театър от Белград, който с 
представителите на театъра е 
разисквал за възможните ви
дове на сътрудничество. Из
тъкнато е, че Димитровград 
ските самодейци (в момента 
театърът има 72 активни чле 
нове) през последните годи
ни осъществяват 
ни успехи, особено в рамки 
те на крайгранично сътруд
ничество и срещите на само 
дейните театри в СР Сърбия 
Амбициите им са обаче не
големи, а за осъществяване 
на целта е необходима помощ 
на един 

Белградският

театър
че оказва помощ на самодей 

театри. Прието е в пред 
период

да се огледа в указва-

Членовете на
ва един
земе след кратката 
Но да се спечели сърцето на 

за делото на Револю 
изисква подход, който 

нашата Револю

и покрай много 
успехи през по

ни за, чувствувам сякаш наисти 
във война- 

начин да изпъл 
Но играейки

тази по-стоящия Почти е излишно да се го 
вори за плодовитата и разно 
образна артистична дейност 
на този популярен 
Защото и най-младите го 
помнят по многобройните ро 
ли във филмите с тематика 
от Народоосвободителна вой
на от телевизионния екран.. г
Ето защо ние се спряхме "М
върху военната тематика.

на съм участникмощ
не на недостатъците на дими 

ансамбъл, откри 
тайните на театралното

та и по тоя 
ня своя Дълг.

човек
тровградския цията 

отличава само
на пода издигнат 

равнище. В тази на 
те се обърнаха за по- 
до Белградския драма- 
театър

артист.ване
изкуство както и в ; органи 
зиране на сказки, от страна 
на членовете на Драматичния 
театър, за постановката, игра 

сценогра-

всеки борец във все 
с много любов е 

семето на брат
ция: У 
ки човек

с инициатива отглеждано 
ството и- единството.

— Накрая кажете ни как 
поколение приема 

на Революцията?

та на артистите, 
фията, гримът и за останали 
те технологически компонен 
ти, застъпени в едно театрал 
но представление. Естестве
но, че ще се оказва помощ 
и в подбиране на текстове, 
с, което театърът в Димитров 

не само ще продължи 
усепшна тради- 

но и ще разшири хори

младото 
поръченията

— Самият филм е мерило 
дали определена тематика ще 
се приеме или не. Филмите на 

Революцията са най- 
посетените у нас. Младото по 
коление в тях намира своето 
вдъхновение чрез 
на героите 
вешките драми... На филма 
нашата НОВ-а се третира по- 
свободно от постановчика и 
авторите, 
жавайки

— Военната тематика е „сек
тор" в изкуството, където 
струва ни се, се чувствувате 
като в „своя среда". Може 
ли да ни кажете дали я пре
живявате само като „делова 
работа" или за Вас означава 
нещо повече от това и какво 
именно?

— Аз принадлежа към по
колението, което бе твърде 
младо за война. Лично не 
съм имал възможност да уча 
ствувам в Народоосвободител- 
ната война и по тоя начин 
да изпълня своя Дълг. Но 
играейки във филмите на 

1тема от НОВ-а, освен есте 
А. д. ственото тълкуване на обра

тема от
град 
досегашната 
ция, 
зонтите си.

идеалите 
от НОВ-а, от чозначител-

В рамките на чествувапето 
на 35 годишнината от основа
ването 
тър
годината ще се подпише и до 
кумент
между двата театъри.

на Драматичния теа- , 
в Белград до края на но дълбоко ува- 

правата истина и 
това са главно нашите най-до 
бри филми. Не е рядък слу
чаят децата да се отъжде
ствяват с героите, а това зна 
чи, че те ги уважават, оби-

за сътрудничество

реномиран театър.
драматичен

чат.
Мисля, че нашите филми 

от НОВ-а са изградени дълбо 
ко върху общочовешки осно
ви. В момента в Китай се 
прожектират два , филма 
„Мост” и „Валтер отбраня 
ва Сараево”, в които играя 
главни роли. (Имам покана 
да присъствувам там и ще 
отида). Исках да кажа, както 
ни осведомиха членовете на 
неотдавнашната китайска де
легация, която бе на посе 
щение у нас, че китайската 
младеж твърде добре е при 
ела тези филми. Дори по
дражават много от проявите, 
които ние изпълняваме на 
филмите. Следователно, исти 
ната за нашата Революция, 
в същността си е дълбоко чо 
вешка, не може, 
трогва. А това 
Ция
куство с военна тематика 
е истинско изскуство.

пттгр «р к разговора с Бата Живоинович
още не бяха съобщени резултатите 

постижения на „Филмовите 
Сега вече знаем: Бата Живоинович стана носител ня

И Т° 33дателна™ война о е тематика от Народоосвобо- 
фил™ дават не„«Щ ДН° П0тв'ьрждение, че тези рими дават неизчерпаеми възможности за изява.

Ст.Н.

НОВ-а, освен естественото тъл 
куване на образа, чувствувамНАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН сякаш наистина съм участник 
във войната. Разбира се, твъР 
де голяма е разликата: да се 
даде
чество иУчилищата—дават ненужни кадри живота за своето оте 

лъжливото „про 
ливане" на кръв и загиване 
на филм.

— Нашата Народоосвободи 
телна война е специфична 
Революция. Безспорно, Вие сте 
имали възможност да се за
познаете по-отблизо с това. 
Може ли да ни кажете в как 
во се състои тази специфич
ност?

средноучилище, без оглед на реални 
те възможности за заемане на кадрите, а сдруженияти труд все още слабо действува 
върху насоченото образование

Основните и трудови орга
низации в тринадесетте общи 
ни в Южноморавски регион 
имат редица сериозни проб 
леми, поради недоимък на спе 
циалисти и квалифицирана ра 
ботна ръка. Противополож
но на това, в момента по 
вече от 27 хиляди души, пре 
димно млади кадри, меж 
ду които и 100 с виеше обра 
зование, търсят работа. Въпре 
ки този факт, от училищата 
излизат нови кадри, които 
по-скоро трудно ще могат 
да намерят работа, с изклю 
чение ако не се иреквалифи 
цират.

Това са очебиещи примери, 
които говорят за незадоволя 
ващото взаимно сътрудни
чество между основните 
трудови организации и обра 
зователните ведомства. Пър
вите, трябва да планират ка
дрите си, а насоченото обра 
зование да ги школува. По 
следиците 
са ВИДИМИ:
на година числото на незае 
тите е все по-голямо.

НЕСЪГЛАСУВАНОСТ
Една от причините за неза 

доволяващата стопанска дей 
ност в Южноморавскид реги
он е в липсата на кадри. За 
създадените финансови де-' 
фицити през първото полуго 
дие от годината, една от най- 
често изтъкваните причини 
е в липсата на достатъчно про 
фесионално подготвена рабо* 
тна ръка. Обаче, да сс обез 
печат специалисти за мате 
риалното производство, необ 
ходцмо е кадровите потреби 
навреме да се планират. За

Всяка община настоява да има поне едно

РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИсъжаление, все още малък 
брой основни и трудови ор 
ганизации постъпват така.

В Регионалната самоупра- 
вителна общност за насоче 
но образование изтъкват, че 
от областта на материалното 
производство досега не са 
проявили достатъчна заин 
тересованост за преустрой
ство на образованието, което 
да обезпечава действително 
необходимите кадри. Пък и 
училищата, както и останали 
те компетентни органи в 
учебното дело не предлагат 
необходими инициативи, с 
чието реализиране да се пре 
махват посочените слабости. 
Всичко това довежда до ря 
зка несъгласуваност между 

и кадровите потреби на стопан 
ските организации и кадрите, 
които се школуват.

Началото на втория етап 
на средното насочено обра
зование, което ще се реализи 
ра от идната учебна година, 
трябва да отпочне с много — Във всенародния харак

тер на въстанието преди вси 
чко. Партизанското 
запалва племъка на Револю
цията в целокупното 
ние на Югославия. Наглед 
ятаците, „мирното население", 
ви се струват като хора, чес 
то извън Революцията. А спо 

Когато водихме

по-голяма планова организи
раност в школуване на необ
ходими

воюване
кадри.

В момента образователните 
центри в общините в Южномо 
равския регион школуват мла 
дежи и девойки 
300 различни 
първ поглед ' личи, че това 
са много специалности. Прак 
тически обаче 
още малко 
на сегашните

населе а да не за- 
вече е гаран 

че нашето филмово из-
за около 

професии. На
все

за артисти- 
срещи Ниш 78”.чнитетова е все

по отношение 
потреби, но 

много повече отколкото е било 
преди. Увеличаването 
то на професиите с такива об 
разователни програми, 
предлагат възможна 
лификация на кадрите 
новното направление за бъде
щото насочено образование 
в Южноморавски регион. За 
сега всички усилия, с 
да се изнамерят съществени 
решения, ще 
ветно

число

които 
преква 

е ос-Този проблем не е оста 
нал незабелязан. При Реги 
оналната самоуправителна об 
щност за насочено образова
ние неотдавна са оформени 
18 комисии за изготвяне на 
програми за втория 
средното 
вание в общните в Южномо- 
равския регион. В тези коми
сии около 90 са изтъкнати сто 
пански, обществено-политиче 
ски и просветни 
Те имат

аз ш -
„Й } ■

.от това състояние 
след всяка учеб тцел

етап на 
насочено образо- получат съот 

място в програмите, се 
готвят. Фактическите резулта 
ти обаче в тази област пре 
ди всичко ще зависят от 

договорената 
политика в целия

13•ш >
"у шЖШ'1щзачитането на 

кадрова 
регион.

Съвсем сигурно е, че пробле 
ми има доста, но 
нерешими. Напротив, с осъще 
ствяването на по-тясно сътру 
дничество между основните и 
трудови организации и учили
щата, планирата 
да се постигне.

работници, 
за задача да изгот

вят програма, които да пре 
несъгласуваността ме

жду насоченото образование 
и кадровите потреби на сто 
ланските и

махнат те не са
< ;•ш Iизвънстопански Ч »организации.

През тази есен 
те ще бъдат изготвени 
доставени на публично обсъж 
дане във всички общини.

програми- цел може Iи пре

Младежите наВ. В. .гимнастически упражнения
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По-бързо до работа МЛАДЕЖКО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ В БОСИЛЕГРАД

ГЛАВНИТЕ АКЦИИ ПРЕДСТОЯТВ общините в Южно- 
моравския регион, в кой 
то живеят повече от 500 
хиляди жители, 
мента безработни 
27 хиляди души. Между 
тях голям брой са мла
ди хора квалификации.

По преценка на Меж 
дуобщинския съвет на 
синдикатите, този иро 
блем, без оглед на

та се реализирани 
вам с 50 на сто. Най-мно 
го изостава развитието 
на селското стопанство, 
което предлага 
ки възможности за уве 
личаване на дохода в то 

отрасъл, а съгласно 
това и ангажиране на но 
ва работна ръка.

По преценка на Меж 
дуобщинския 
лен

ед-

— От заседанието бе изпратено поздравително пи смо до другаря Тито
— За нов председател на Общинската младежка конференция

Иван Асенов, преподавател от Горна Любата
бе избранВ мо- 

има широ-
младежи и девойки са дейно 
включени в делегациите, само 
управителните органи, в ръко 
водствата на местните общно 
сти и организации на ССРН.

От особено значение е, че 
броят на младите в редове 
те на СК тук непрекъснато 
нараства. В момента повече 
от 320 младежи и девойки при 
тежават партйни книжки.

организирани, в резултат на 
което отчитат добри резулта 
ти в идейно- политическото 
си образование, в културната 

дейност, ч
по-специално

На проведеното през ми
налата седмица в Босилеград 
отчетно-изборно заседание на 
Съюза на социалистическата 
младеж, бе приет отчета за 
досегашната работа на мла
дежката организация в кому 
ната, ■ утвърдени най-важни 
те задачи в акционно-полити 
чсската програма за бъдеща 
дейност и избрано ново рько 
водство.

За председател на Конфе 
ренцията бе избран ИВАН 
Асенов, за подпредседател 
СНЕЖАНА ИВАНОВА, учени 
чка от Средношколския обра 
зователен център „Иван Ка 
раиванов" в Босилеград и за 
секретар КИРИЛ ГЕОРГИЕВ, 
преподавател от основното у- 
чилища в с. Бистър.

В работата на заседанието, 
между другите, взе участие 
и председателя на Междуоб- 
щинската младежка конфе- 
ренци в Южноморавски ре 
гион МИХАЙЛО Митич.

Делегатите на новоизбраната 
Общинска конференция, кои
то представляват 72 младеж 
ки първични организации с 
около 1300 младежи и девойки 
констатираха.

ЗИ

и спортна
Селската, а 

работническата младеж все 
още е изправена пред редица 
обективни, но и субективни 
трудности. Именно затова не 
се успя с акциите: „Млад зе 
меделец — самоуправител" и 
„Млад работник — самоупра 
вител".

В определените в Акционно-' 
политическа програма зада
чи, в настоящия период мла 
дите в- Босилеградска община 
най-много усилия ще пола
гат върху по-нататъшното ра 
звитие на ' самоуправителните 
обществено-икономически 
политически отношения. Това 
предполага пълно ангажиране 
на всички първични младеж
ки организации в областта 
на образованието и възпитани 
ето, материалното производ 

.ство, сдружването на земедел 
ските производители и др.

Един от възелните въпроси 
— както бе изтъкнато на за
седанието е по-нататъшното 
марсистко и идейно-политиче 
ско образование и действува 
не на младите. Без това каче 
ство трудно ще могат да се 
реализират програмните зада

синдика- 
съвет не са изпол-сложеността му, не е не 

решим. Той е последица 
на все

звани и всички възмож 
ности за разгърщане на 

ската изостаналост на ре по-обемно производство 
гиона, който през изте 
клите две и половина 
години не е успял цяло 
стно да осъществи пла-

още икономиче

в съществуващите основ 
ни и трудови организа 
ции в региона. Една от 
тях е въвеждане на пове 

нираните цели в средно че трудови смени, съгла- 
срочната си развойна про сно разполагаемите про 
грама, гарантираща уве 
Л1гчаване числото на но 
возаетите работници.

Един от възловите въ
проси е бавното осъще- роприятия, в центъра на 
ствяване на планираните вниманието трябва да 
капитовложения за съз бъде планирането на не 
даване на нови произ- обходимите кадри, кои 
водствени обекти и раз то обезпечава насочено 
ширяване на съществу то образование, 
ващите. В планираният 
период капитовложения

изводствени мощности, 
промяна на структурата 
на производството и др. 

При всички тези ме

и

презче
вВ. В. период

някои области е направена 
крачка напред в организи 
ране на съдържателна мла 
дежка дейност. В осъществя 
ването на целите на обществе 
но-икономическото развитие и 
общественото самоуправле
ние, младите взимат все по- 
дейно участие. Повече от 60

отчетния ИВАН Асенов
В добре организираните 

трудови акции, младите от 
общината са винаги били на
чело. Най-убедителен пример 
са залесителните акции, които 
с десетилетия наред успешно 
провежда 
деж.

чи.ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ От заседанието бе изпрате 
но поздравително 
председателя 
славия — другаря Тито.

писмо до 
на СФР Юго-Младежта от клисурско -активна 

и през лятото
учащата се мла- 

Именно те са най-добре в. в.

ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В СРЕДКОСРОЧНИЯ ПЛАН В БАБУШНИЦА 
ОБЩИНА

се проведоха на 
между Кострошевци 

И този път дра 
се наложиха и зае

стезанията 
терена 
и Сухи-дол. 
инчани
ха първо място, за което на- 

футболна

Въпреки малочислена, мла 
дежта от Клисурски район в 
Сурдулишка община, е доста 
дейна. Почти няма област, в 
която младите да не са по 
стигнали известни резултати: 
залесяване, културно-спортна 
дейност и прочие.

Пред есенните залесявания 
младите от Клисурско правят 
равносметката на добри рсзул 
тати в пролетната част на та-

За масовизиране на 

физкултурата и спорта
града получиха 
топка. В третия турнир уча 
ствуваха 6 отбора (също в ор 
ганизацията на младежта от 
Клисурско), и бяха постигнати 
добри резултати.

В тези турнири участвува 
ха младите от Преслап, Дра 

Клисура (Ксбапова) и 
Кострошсвцц, 

Стрсзимировци, Сухи-

зи акция- инци,
Пеина махала.— Нашите младежи и де 

войки с охота се отзовават 
която се ор

ра.всички условия за масо 
упражняване на фи 

зкултура н спорт. Затуй 
имено се предвижда из 
граждане 
на спортни 
учебните заведения- ко 

да съдействуват за 
създаване на навици за 
за спортуване още при 

от предучилищ- 
и училищна възраст.

Като се изхожда от мя От друга страна в об 
щината се създават усло 

за масово спортува

Паля,
дол и Стрсимировци.

На 15 август —
Деня на граничарите младите 
от района съвместно с основ 

организации на сдруже 
посетиха - заста- 

„Ратко Павлович — Чи 
продължи Богосв. — 

Тук се проведе мач, а съвмс 
стно с местната общност в 
Клисура бяха им връчсш 
ларъни, заключи той-

През лятото също така ре 
довно са провеждани танцови 
забави. Такива забави са про 

три, в

востото, ролята и значени 
ето

на всяка акция, 
гаиизира на територията 
района — изтъкна Борис Бо 
гоев, председател на младеж 
та в Клисура. — В залесител
ните акции има с какво да 
се похвалят: над 40 души 
през пролетта дадоха по два 

Тази есен в плана 
също се пред 

на младите

на на физическата кул 
развитието иа 

способ

Г10 повод ВИЯтура за 
функционалните 
ности у младите хора, с 

на значението ог

нане в организациите 
сдружения труд. Посред 

работническите 
всяка го

и адаптация 
обекти къмнитс

ния труд 
вата 
чко"

ством
спортни игри

все по-голям брой 
се се включва

оглед игона всенароднатааспект 
отбрана и обществена са 
мозащита закрепването 
и закаляването на човеш 

иа този

динатрудодни, 
по залесяване 
вижда участието _ 
от Клисурски район.

За младежта от този район 
може да се каже, че е в пъР 
вите редици и на останалите 
трудови акции, които органи 
зира Социалистическия съюз
или местната общност, Таки 
ва акции се провеждат за по 
строявано на мсждумахлснски 
и мсждусслски пътища, водо 
проводи и др.

трудещи 
в тях, докато 
чрез „Срещите на села 
та" вече заживява масов * 

В ме-

и йо на селодецата
иаличност 

е посветено голя 
внимание в средно- 

план в 
община-

ката
въпрос живот.спортен 

стните’ 1 общности днес 
се развиват разновидни 

активности.

Средства за изгражда 
обекти

занапред ще обезпечава 
самоуправигелиата общ
ност по физическа кул 
тура и самоуправителна 
та общност по детска за 
щита. А° края иа 1980 

в общината ще

моо Клисура 
.— четири, в Стрсзи 
— четири и в Граз-

ведени 
драинци 
мировци 
натовци 

Следва да 
че редовно 
филми — един ПЪТ седмично, 

така п организацията

не на спортнисрочния развоен 
Бабушиишка 
От тази гледна 
с необходимо да се съз 
дават все по-добри ус 

за масовизиране

спортни 
Много от тях се органи 

по повод. Деня 
освобождението или 

други държавни и каро 
дни

две.
се изтъкне още,
са прожектирани

точка
зират
на

зка по актуалнитс политаме-

ДОВИЯ
на физическата култура 
и спорта.

В това отношение го-
играят учи ват

ЛЯТО младите раз 
особено богат спортен

Това Празници.виха
живот — заяви Б. Богосв. 
Проведохме три турнира по 
малък футбол. Първият ос 
в организацията на младежта 
от Драинци, В него участву 
ваха 12 отбора. Първо 
сто' и купа спечели отбо- 

на Драинци, на чиито 
и проведе състеза 

втория турнир 
отбора, а съ

година 
трябва да се изразход- 

иад 3 000 динара. 
Над 50 иа сто от тези 
средства ще субсидира 

Бабушиишка община 
общ

ия колВ предстоящите 
ко години се очаква о- 
ще по,системно развитие 

физическата култура 
и спорта.

събития У нас и в 
в заключение да изтъкнем, 

относитсл
ляма роля 
лищата и трудовите ко

ски

че младите след .
богата младежка дейност 

понастоящем се

намя- лективи.но наВ училищата, предим- 
засегапрез лятото, 

готвят за
Републиканска г а 
ност за физическа култу

М. А.Рът
терен се 
нието. Във 
участвуваха 10

есенните акции. но в основните,
още не са създаденипсеСт. II.
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Добри производствени 

резултати&е
и ното производство.

В резултат на доброто сто 
личен

ВИСОК:

НА* ОВЛАДЯВАНЕТО

НА°?АДАЧАТПРЕД МЛАДИЯ 
КОЛЕКТИВ ОТ ОКОЛО 50 РА
БОТНИКА

ОСНОВ-з панисване средният 
доход е сравнително 
полуквалифициран работник 

месечен личен

ео

има среден
около четири хилядиБ доход

динара. За Сурдулишка общи 
принадлежаща към сто

пански изостаналите краища 
Републиката, този доход е 

между най-добрите..
Разбира се, 

началото е било

на обувния Дехи Колективът 
Кощана" в Сурдулица е млад 

обаче съвсем 
ежемесечно да 

производстве 
план. Така например

й е на,колектив. Това2I в I 8
не му пречи 
преизпълнява 
ния си
през април на текущата го 
дина планът е преизпътнен с 

сто, през юли с 23, а 
за първите шест месеца — об 
ттто за 24 на

В началото на тоя колектив 
фабрика „Кощана" 

довери доработка

в
не всичко 
| наред. От- 

- „по болест" са били 
явления.

в

съствията26 на липсвала ечести
необходимата технологическа 
и производствена дисциплина. 

Законът за сдружения труд 
изиграва твърде поло 

роля: набързо 
схваща, че с добро

сто.

обувната 
от Враня 
та на отделни видове ооувки. 
Набързо обаче се показа, че 

е готов успешно 
основното произвол 

да произвежда 
обувки. Извършената 

- обезпечава на 
колектив възмож 

да постигне завидни ус

и тук 
жителна 
лективът 
производство може да подоб 
ри стопанското си положе
ние. Водят се разговори, ди 
алози, обяснена е същността 
на съвременното 
сване. И резултатите не изо
стават: дисциплината укрепва, 
отсъствията, по болест рязко 
намаляват и стопанските ус 
пехи се множат.

Може би този цех е и един 
ственият, където така нарече 
ния „режиен" (администрати 
вен) персонал е пряко вклю 
чен в производството. А це 
ха има само осем души адми 
нистративен персонал.

В плана се предвижда, ос 
вен папучи, да се овладее 
производството на обувки. В 
цеха виждат, че всяко изпъл 
нение и преизпълнене днася 
доход и увеличение на дохо
да, както и на личните до- 
ди. Всяко преизпълнение не 
им се съкращава, така че то 
ва е стимул за още по-добра 
работа и по-добро стопани
сване.

Борковите мостове ко

колективът— В този обект — каза на търже 
ственото пускане на моста в движение 
Борко Ристич — вградихме над 10 хиля
ди кубически метра камък, 900 кубиче
ски метра' бетон и над хиляди кубически 
метра

ОТ ЗАГЛАВИЕТО може би читателят 
ще си помисли, че се касае за проектант 
на мостове. Съвсем не. Става дума за 
Борко Ристич, председател на Съвета на 

общност в село Стр.елъЦ, кой 
то е строител на мостове. По-точно, той е 

на строежите...
беше необходим за да

да поеме 
ство т.е. сам
готови стопани-преорентировка 
този младместната пясък и чакъл. ност 
пехи.

За износ от 20 хиляди, ве 
че са направени 15

сандали, които се из 
Съветския съюз. За

огромна активност проя-организатор 
Този увод 

бъдем наясно, че ще ви разкажем нещо 
за трудолюбивия строител от с. Стрелъц 
сега носител на Септемврийска награда 
който десетина години просто води бор
ба за изграждане 
ца в с. Стрелъц.

В акцията
всички обществено-политически ор- 

Съюзът на
виха
ганизации;
Съюзът на социалистическата

на жените. Съюзът на бойците.

ХИЛЯДИкомунистите, 
младеж. женски 

насят за 
Щвеция трябва да се напра 
ят хиляди женски папучи 
— тук се поставя лицевата 
страна. Общо за шестте мссе 
ца са произведени 40 хиляди 
чифта мъжки и женски папу 
чи като плана на производ
ството е преизпълнен с 5 на

секцията
до един, които бяхме тук, 
ръкави — и успяхме

Всички 
запретнахме 
нескрита гордост в очите говори Ристич.

на мост на Мургови- 
Неговото дело е увен- 

с успех и тези дни на тържество- 
освобождението на Луж-

с
чано
то, по случай 
ница от фашизма — 5 септември в село 
Стрелъц беше 

— Село

Не останаха назад и нашите зе- 
не искамляци, които не живеят тук 

да ги забрави Ристич.най-весело.
Стрелъц е едно от най- 

големите села в общината — казва Бор
ко. Но ето, доскоро имахме мъки с 

на Мурговица.
Направим дървен мост,, надойде ре

ката и го отнесе.
Струвахме, правихме... с години и го 

дини, но този въпрос не мохахме да раз
решим на задоволяващ начин. Преди ня
колко години — луда Мурговица взе и 
две жертви — отнесе две деца — с чув
ство на тъга

Не се отказал Борко Ристич от идея
та да се построи железобетонен мост на 
Мурговица.

И когато бил на работа далеч от 
мисъл не го на-

И те се озоваха, според възможно
стите си и ние им благодарим. Ето да 
речем Градимир Любич даде 2 000, Жи- 
вадин Пейчич 1 000, Драган Танчич, Йо
сиф Йованович също внесоха по 1 000 
динара за изграждането на този обект.

сто.
За отбелязване е, че този 

млад колектив 
ва педесетина 
предимно женска 
ръка. Понастоящем се обуча 
ват още 18 курсанти, които 
през средата на ноември т.г. 
следва да се включат в редов

моста наброява ед 
работника — 

работна

Само мостът на Мурговица, с който 
Стрелъц, Масуровац и още няколко села 
се свързаха с центъра на общината, стру- 

заедно с другите. три моста в селото 
към половин

Ст. Н.
ваговори Б. Ристич. КОМЕНТАРмилиард динара.

Пети септември ще влезне в исто
рията на село Стрелъц. Освен предаване
то на употреба на моста на Мурговица 
и шосето до селото, от този ден Стрелъц 
получи редовни съобщения. Четири пъти 
дневно в Стрелъц ще пристигат рей
сове, които ще обслужват стрелчани, 
масуровчани, цървеноябучани, радосин- 
ци ..

родния край — тази 
пускала.

— През 1971 година работих като 
на моста на р. Тиса във Вой- 

Оказа се, че една желязна кон- 
не е ни нужна и че трябва да 

търг.

Може би няма да е зле ако сега, към края на 
годишните почивки, се спрем върху едно нелепо 
явление, за да не се повтори и идната година.

Всеки трудещ се има право на годишна почив- 
и трябва да я използва. Това е конституционно 
право на всекиго. Но нещо куца и в организациите 
на сдружения труд, и в учрежденията, когато се 
отива на годишна почивка. По-точно — куца в ор
ганизирането на работата през време на годишните 
почивка.

строител 
водина. 
струкция
я продадем чрез

Молих директора, молих другите 
отговорни другари да разберат моята, 
мъка. и да не покачват много цената.

И стана.
За няколко милиона стари динара — 

купихме констукцията Чрез „Нафтагас" 
я закарахме в с. Стрелъц.

Но това не беше достатъчно.
Сега ни недостигаха средства за из

граждане на бетонната колона, на глав
ните стълбове. Но вече беше по-лесно — 
казва Ристич.

— Подехме акция за изграждане на 
моста и пътя от селото до главното шосе 
Бабушница-Звонци в дължина от 2,5 ки- -

— Днешният празник ни е още по- 
мил, защото започнахме още една по
лезна акция — казва Ристич. Положих
ме основен камък на новата здравна 
станция. Догодина, за четвърти юли, за 
Деня на боеца — се надяваме и този* 
обект да бъде готов...

Ето, така говори на празника на сво
бодата Борко Ристич.

Такава е неговата местна общност 
непрекъснато в действие, в акция за по
добряване на културно-битовите условия. 
А в цялата тази активност, в това еди
нодействие в село Стрелъц, Борко Ристич 

• е като главен стълб на моста на луда 
Мурговица...

На отишлите на годишна почивка работници 
лесно се намират заместници и производството не 
търпи много. Обаче, на заместването на директори, 
завеждащи на отдели и др. отговорници в организа
циите на сдружения труд
глежда не се гледа най-сериозно. Просто казано, тях 
ги заместват само „физически". Тези заместници 
знаят, нито пък могат да дадат някакво обяснение 
без „бившия" шеф, нито могат да се справят с как- 

и да било по-трудна задача Дори не разпола
гат и с ключове от всички чекмеджета, 
през времето

: и в другите ведомства, из-

нито

ватолометра.
Със самоотвержен и упорит 

за година-две и ето 
изви ръст
„Мост на младостта".

труд — 
че на Мурговица 

хубав мост, наречен вече
така че 

които те заместватдокато хората,
те просто сам заемат техните места, колкото да 

кажат, че са на работа. А практически 
бота не вършат. Не е достатъчно ако се обаждат на 
телефонни покани, за да кажат, че шефът или ди 
ректорът е на почивка.

Не можем да отминем и факта, че през 
— те по—

Матея Андонов никаква ра
БАБУШНИЦА

Сдружаването на селскостопанските производители 
в центъра на вниманието на ССРН

това
__ лучават пълно материално възмездие
за „вършената" работа? ! д

Изобщо не е

време

нужно да посочваме конкретнипримери.
общината.

Една от най-актуалните за 
дачи на Социалистическия 
съюз е социалистическото пре 
образование на селото.

През октомври ще' бъде 
изнесен на обсъждане анализ 
за състоянието по провеж
дането на закона за сдру
жаването и самоуправително- 
то свързване на земеделски
те кооперации в общината.

В програмата на Общинска 
та конференция на Социали 
етическия съюз до края на 
1978 година значително мя
сто е посветено и на разви 
тието и организирането на

всенародната отбрана и обще 
ствена самозащита, 
така 
сметка

Тези дни е изготвена про
грама за работата на Общин
ската конференция на Соци 
алистическия съюз до края 
на настоящата година.

Централно място в програ 
мата е отделено на дейността 
на местните организации на 
Социалистическия 
ССРН до края на годината ще 
посвети голямо 
на идейно-политическото си 
издигане и организационно 
укрепване. За целта през ок 
томври ще бъде изнесен на 
обсъждане анализ за акцио- 
нно-политическата подготовка 
на организациите на ССРН в

Примери има колкото 
добре известни.
и занаппр^гр6 е ако си вземем на бележкаи занапред се потрудим да се организираме по добре.

На гдишна почивка ще се отива и догодина 
така, чеУГзаТмест"иц„те "да бършат* и "поетТта^абГа

даНсиСасМт0о„П05ТдТаТакРаабОТеНИ 3 работата
и да споменаваме, че незаменими

щете и на всички ни саСъщо
ще се направи равно 

по провеждането на
седемгодишното 
мооблагане за изграждане на 
пътища и осъществяването на 
правата на гражданите в ор
ганизациите и 
вършещи дейност от общ ин 
терес. На заседание на Пред 
седателството на Общинската 
конференция на ССРН ще се 
разисква

местно са-

съюз сдруженията.
Няма нужда 

— няма.
Който го няма без него се може и

«вуванЛ поТрТе0ме°коагНатоИРаНе 33 Д*Й-
отговорните в ООСТ да^”тсъствуваатГазаЯК0И °Т НЗЙ 
ботата да си тече нормГлно ' Д МрЖе ра'

внимание

само е
за методите и съ 

държанието на работа на Об 
организация 

ССРН в Бабушнишка община.
М. А.

щинската на

М. А.
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Комунист ★ж* Бр. 1123
Година XXXVI 

15 септември 
1978 

Белград

Президентът
Тите
в СР Словения
и
СР Хърватско
П резидентът. на Републиката Йосип 

Броз Тито миналата седмица посети 
СР Словения, а в събота на 9 септем
ври посети родния си Кумровец. 
В рамките на посещението си в СР 

Хърватско другарят Тито в понеделник 
на 11 септември се запозна с многоброй- 
ните манифестации, състояли 
вод 50-годишнината на Осмата конфе
ренция на загребските комунисти.

На снимките: Президентът Тито с 
Франц Попит и Сергей Крайгер (горе) и 
в разговор с Драгутин Плашч, д-р Вла
димир Бакарич и Милка Планинц (до
лу).

се по по-

НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
практическото приложение на научните пости- 

обезпечаването на житните култу-впшеница и "О-оиосн^отглеждане на^я-
(захарното цвекло).

най-
райони, почти няма за какво да 

забележка. Тя в основата си с ра-
_ и икономически, и политически.

само-

на масова ин-
редовните потребности и за необходими- 

обикновено са приети
Напоследък средствата 

Формация публикуват многобройни и до голя-
“ЪГ^„итГСТ^РТ=

Гиблаиз;те”ГсаС;знолЧзва^Н^зм^ноГ

теР за производството на храна, нито храната те за произ кат0 стратеги*ски ар-

~ е^ГчеТеГ »
инстйтути^и„ научни е^работници в^тях « Р;

и което поради това, е търсено и и което, 1 За ^новосадска-
например знаят 

имат

жения 
ри закултури,

на промишлеността
насока, ако става дума за

кои други 
дими запаси, каквито 

за всички стратегически артикули.
Поради това политическите организации 

и обществените и държавни органи безспорно 
наскоро ще трябва да се позанимаят с дого
ворите и с осъществяването на договорите в сел
ското стопанство и хранително-вкусовата про- 

без оглед на моменталното задо- 
пшеница. Понеже да- 

е знак

1 ема На такава 
житороднитс 
се направи 
ционална

ството и

факти, недопускащи
към всички явления 

култури. Да ка
йма обаче

доволство и равнодушие 
и пооизврдството: на житните 
жем че неотдавна компетентните държавни ор
гани ръководени от стратегическите ........
и овалните обществени потребности, бяха при 
нудени е предписания да забранят прехрана
та на животните с пшеница, понеже пие все 

нямаме толкова пшеница, че да можем 
" д да црелдваме и да се перчим. Не 

това предписание действително 
смекчаването на една анома- 

вестниците и след това как 
производители още

навсякъде
мишленост,
воляващо количество 
нането, на пшеницата на добитъка, нито 
на изобилие, нито някаква инатчииска 

селскостопанските производители, но
предупреждение, че храната практически 
още не нареждаме в стратегическите бла-

насоки мощ
реална

извели но
извън границите на страната, 
тп пянна" и нейните качества

ВССпак та. няколко години в разговор с 
членовете на редакция „Комунист" членът на 
ЦК на СЮК Киро Глигоров изтъкна, че „по
вече НС се касае за това имаме ли или нямаме 
валута за пшеница, но за факта, че на свс- 
го ния пазар няма - пшеница". Това опасе
ние и днес е актуално. И затова е още

полките и останалите възможности за п 
голямо производство па храна, за п^спокоино
положение на нашия трудов „йзаруспешно представяне на световния пазар.

с нся
знаем колко 
с допринесло за 

но четем

Преди

въвлия.

на неЩатастопанисва„с с произведения- 
период да сс регули- 
предписания и с иРе* и техните 

по-голяма

традиция
култура. селскостопански

забелязва недоумениедред 110-Пя все пак сс
производителите и производствените
зации за производството на пшеницата^
житородните краИ1!}а' житна култура, при
стигат вест™ е” малко 
на площите, които тази есен що ОьД 
с пшеница. Причините,

във възможността

реда
и рационалното 
та не могат за по-дълг 
пат успешно с държавни1 _
мении интервенции. Производителите 
организации основателно а и помощ
сигурност и обществена и подкрепа

всичко личе-според 
от по-малки площи 

кол и че-що, са 
да се получи същото или но-голямо



2 Комунист
от ДУМИ НА ДЕЛА

ССРН в СЪРБИЯКОНФЕРЕНЦИЯ НА
НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРНАТА

с яйце към действуваяето ия секцияте
към масите. Кадрово^ укрепна • Р нет0 да се свеждат до 
неговият състав: напрР публични трибуни, на които
жду членовете на местниса едно ще се разисква а не 
конференции 28 иа ст° ”рсяТ пътища и решения
работници от прякото "Р определени проблеми и

нализът на досегашната водство, -а 37 на сто се корто за предложените реше
подготовка- стопански производители. се предприема никак

избирателното за общИя брой на делегатите н я рност. Впечатлението
грпяние на републиканската 17 на сто Са младежи, 13 на п,ТТ1НОст че досега проце-
конференция на ССРН в СъР* ст0 — жени, а 57 на °т°‘ с т на решаването й заклю
бия тези дни се намери в цен- членове на Съюза на комун ъ нет0 е бил на пръв' план, 
гьра на вниманието на Социа стите. в облиците на деи У ■ в провеждането, оценя
листическид съюз на Сърбия. ване „а ССРН в много по- , докато в ЗР° «еждането на

мандата наближава, гол ма степен от по-рано ванетц и прср . . 1<ъДе
и обшин- застъпени части на фрон договореностите

масовостта дойде до из изостава.^.. Социалйсти '
У съюз Няма нужда

УКРЕПВАНЕ №сшмнпЕши
ОТГОВОРНОСТ

в

душан Васич

за
на

Дработа и 
та на

;
на „общин- 
ръноводите- 

колективи.
съвещанияВместо да се свикват чести 

равнище” партийните и профсъюз™™
Кпг» псе по-често се озовават в трудовите

на място се запоз нават с проблемите и подпо-
ско

Краят на
скн*е ^конференции избират
делегати за следващия 
став на Републиканската кон личение 
ференция, а ■ предложението и ГражДаните. 
на отчета за активността на Следва също така да се ка 
РК на ССРН на Сърбия, неи Же, че в досегашната работа ляма 
ните органи, комисии и сек е имало й определени пропу га 
ции, както и организациите ски и слабости.

Социалистическия съюз на 
Сърбия като цяло, вече е 
даден на 
не в
организации.

ли в
където
магат. та, а

съ‘ раз и чрез цифреното
на трудовите хора

акциите.
ческият _
по всяка цена да „измисля • Станое Поповия

МНОГО Г10-Г0-

даСТсъблюд°ва°вдкТсеДосъ п работата на ®°Рдоста
ществява онова, което вече Ц организации доста

сътрудничество между обще е прието и Усвоер°дицаК°его почти 'всички стотина първи ствено-политическите органи вече е влязло в РЗДи«аем,,е™ вс™зации на съюза

ЩЖШ
пен. Отделни форумии ПРвДтърСенето на по-съобра полугодишното стопанисване
сически Д”и" РЪКО зе® начйГна работа,. Соци 'комунистите проявиха далеч 
волства понеже сами рази- . алистическият. съюз във .все повече критичност и о Р 
екват и заемат политически по-голяма степен се обръща вейост, отколкото това пра 
гттновиша почти по всички с лице към опитите на секци.. веха преди Единадесетия
обществени въпроси. Актив онното действуване. Разбира конгрес на СЮК и Осмия кон 
ността на отделни облици се, не става дума само . за грес на екс. Преобладаваха 
на действуване бе стеснена и формирането на по-голям схващанията, чс изчерпаване 
най -честоУ сведена само на се брой секции и други облици т0 „а силите върху ЦИФРС_ 
кретариати а по-малко' се на действуване,, но за практи ННИте показатели забавя хода 
практикуваше по повод на куване на такъв метод на на а1(цията и замъглява истин 
значителни въпроси да се сви работа, който чрез разисква ските причини на проблеми 
ква по-широк кръг заинте- ния, съвещания: разширени и те. особено там, където тру 
оесовани организации и ве съвместни заседания на всич довият човек като отделно 
домства които могат да до ки заинтересовани страни лице е причина за някои 
принасят за. по-успешната ра да обогатява съдържанието проблем. 
бота на комисиите и секции и начина на действуване, деи 
те, а с това и на Социалисти ствитедно уведичава броя на 
ческия съюз, като цяло. участниците нана инт

партийни организации 
и повече членоднес

със стотина
Събранията на така голе 

главно са не
нови теми, но в ве.

ми организации 
ефикасни и не дават истин 
ската картина на състоянието.

настояваме в по-на-
Взаимното

Затова
татъшното изграждане на ор 
ганизационните облици да 
подтикваме формирането на 

и тяхното укреп 
акционен облик на 

Понеже на тех 
и останали

на
публично разисква 

първичните фронтовски
отделения 
ване катопо

сега в пуб• време е именно 
личен и откровен диалог да 
се проверят и потвърдят вси 

онези констатации, които 
от ок

действуване. 
ните съвещания 
те трудови хора от тази част 
на производствения процес до 
принасят за решаването на 
трудностите”.

чки
за работата в период

1975 ДО октомври 1978 
са изказани на повече 

за ак
томври
година 
от сто страници отчет 
тивността на

постоянно даС желание 
се засилва интензитетът на 
акциите на пъРвичните °Рга_ 
низации на СК, темпът да не 
се губи между две събрания, 

комитет на СК и 
на проф- 

отборно

Социалистиче- 
съюз на Сърбия. Освен 

удобен е случай — из 
от новата роля и 

на действуване
съюз в по

ския 
това, 
хождайки на Общинският 

Председателството 
съюзите заедно' и 
всекидневно посещават по ня 
коя организация на СК, ока 
звайки помощ и подтиквай 
ки към реализация на

задачи. Въпреки

начина
Социалистическия 
литическата система на самоу 

както и от кон 
и реше

— да се направи крачка
правлението, 
гресните становища
ниянапред към по-успешното и 
по-делотворно сплотяване око
ло политиката на Съюза на 
комунистите и целите на об
щественото развитие.

За да няма недоумение око 
ло това защо се споменава 

тригодишния период на 
на работа, следва ве 

че спо

Първичните организации 
СК, а особено новооформе 

ната партийна организация 
в тях, все по-малко са „оце 
нители” и „аналитици" на ня 
кои общи явления. Събра 
нията на' комунистите все по 
вече стават делови договори 
за акция, на които се утвъР 
ждават конкретни задачи. За 
комунистите, отделни лица, 
първичните организации на 
СК и отделенията разговарят 
тогава, когато се забележи, 
че намалява тяхната роля. В 
такава обстановка все пове 
че се прилага метода на по 
сочване на грешките и оказ 
ване на помощ, а все по- 
малко отделното лице едно 
странчиво се апострофира ка 
то виновник и веднага се на
казва. .

до-спе-- . целия 
еси и потреб на говорените 

че стопанството на Борска об 
щина в първото полугодие и- 
махме само девет на сто от 
загубите по отношение на Съ 
щия период на миналата го 
дина, тези 
напред посетиха 
ганизации на сдружения Труд, 

стопанисваха със за-

ерктър 
ности.

Такава практиката дЪтолкова 
е по-необходима, че всяко по

или

Има също така организа 
ции, в които активността носят 
по-малък брой хора, макар 

повече са онези, ко важно решение, закон 
предписание, трябва да бъдат 

в Социа листиче- 
А правата, твор 

реч', за темите, които ’ 
са. на: дневен ред, не трябва 
изключително .. да се чуе на

че много
ито са готови да се включат

работата. Трудност пред разгледани
още някъде ския съюз.

мнение, че ческа-

само два форума иай- 
всички орпериод

днага да се припомни,
договора в Републиката, 

в Социалистическия 
съкратен мандата, поради съ 
гласуване на времето на избо 
рите с изборите в останалите 
обществено-политически орга- 

скушцните на обще 
само

в
ставлява и все 
съществуващото 
ролята

ред, които
губи, а след 
които стопанистваха на грани 
цата на рентабилитета, с оглед 
че тези, вторите могат 
представляват потенциални „за 
губчици”. „Настояваме възмо 
жно по-малко хора от сдру

съюз е на Социалистическия 
съюз трябва да се сведе до 
обяснения на вече приетите събранията на сьществуващи- 
решения, както и явления на те форуми, но тъкмо на. за 
практизъм, обобщеност, вер седания на секциите, създа 
бализъм, удвояване на рабо дени за всички области на 

живота и труда и на всички 
равнища на 'общественото ус 
тройство.

това и онези

да
низации, 
ствено-политическите и приемането на голям 

заключения, които не 
и подобно, 

още силите 
в по-голяма сте 

в договарянето и утвърж 
на становища и за-

тата,общности на бройуправителните 
интересите.

Но и за тези три години е 
обемна част от

жения , труд да ни идват в 
Комитета 
изнасят
тата. Все по-малко 
ме тук. Това правим само, 

разискваме за цело 
купното стопанство в община 

Желаеме всъщност на мя 
сто, в базата да помагаме ра 
ботата на 
зации 
вич.

се провеждат 
При това все 

се изчерпват 
пен

датук
проблемите в рабо

ти вика-

и
Разбира се, секционният на 

на действуване търси 
въвеждане на практика на про 
менливи делегации и делегати
в работата на облиците на дей Без Да пренебегват 
ствуване. Онова здраво, не- основна роля, 
променливо ядро, трябва да, на настояват да укрепнат 
останат само секретариатите съвместното

акциите. Понеже 
стите

извършена 
работата и са постигнати зна 

резултати. Социали 
Сърбия 

раздвижи и у- 
значител

чин
чителни даването 

ключения, а значително по-мал 
ко в тяхното осъществяване. 
Всичко това стеснява акцио- 
нния фронт на Социалистиче 
ския съюз, затруднява осъше 
ствяването на неговата роля 

делегатските отношения и 
по-нататъшното приспособява
не на тази организация към 

политическата

етическият съюз на когатосвоята
организациите * та

организирано 
частвува в редица

обществено-полити 
акции. Формирани са 
нни нови облици на действу 
ване — секции, съвети, коми 
сии и отбори — така че са 
„покрити” всички 
обществено-икономическия и

чески
шеле-ни

действуване в първичните органи 
на СК”, казва Шаино-комуни

действуват многостра 
нно, в останалите обществе
но-политически

— съставени от постоянни де 
легати — докато на разисква 
нията
гати и делегации на всички 
заинтересовани, 
политически, научни, профеи 
онални и останали ведомства 
и организации.

в биха идвали и деле За СК в Борска община 
една от съществените задачи 
е пълно ангажиране на спе 
циалисткия потенциал в бор 
ската част на Басейна. В след 
конгресните разисквания, осо 
бено при анализирането на 
полугодишното стопанисване 
на стопанството, в басейнски 
те партийни организации с 
изтъквано, че не всички спе 

са достатъчно анга
жирани и не дават толкова, 
колкото

области на организации 
и органите на управлението, 
то от тях се изисква по-голя

обществени,промените в 
система.

Във
та, че трябва да се напусне

политически живот.
Социалистическият съюз в 

степен се отвори
връзка с това се ечи. ма самоуправителна отговор 

ност в осъществяването на 
най-важните задачи, каквито 
са увеличение на производи 
телността на труда, подобря 
ване на технологическата и 
трудова дисциплина и усъвър 
шенствуване мерилата за на
граждаване според резултати 
те - на труда.

по-голяма

Комунист
циалисти

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

Председател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: д-р Жарко Папич.

от тях се очаква и 
колкото могат обективно да 
дават. Техният принос в ра 
ботата, се изтъква тук, тряб 
ва да бъде по-голям поради 
самото обстоятелство, че Ба 
сейн Бор работи във все по- 
трудни условия, 
обедняването 
ските и нестабилни цени на 
медта на световния пазар. Та 
зи тяхна 
борските

Очевидно по-съдържателни- 
те събрания, особено в отделе 
нията на отделни технолрги 
чески 
лости.

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

и производствени ця 
стават все по-привле 

кателни и за останалите труде 
щи се в колектива. Затова 
тук се

Изпълняващ длъжността директор и 
главен и отговорен на всички изредактор
дания на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

вследствие 
на рудата и ни-оценява, че отворено 

стта на партийните събрания 
е съществена 
за успешно 
комунистите в своята 
Оценявайки 
секретарят на Общинския ’ ко 
митет на СК в Бор НИКОЛА 
ШАИНОВИЧ изтъква: „Няко 

имахме
ки с по 10-15

Редакция на изданието на „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вич, Велимир Филипович, Растко Йове- 
тич, Слободан Клякич, Михайло Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранислав 
Милошевич и Милентийе Вуксанович.

Секретар на редакцията Бояна Анту-

предпоставка 
действуване на роля. изтъкват 

комунисти, трябва 
да се оглежда между другото 
и в подготовката на трудещи
те се на Басейна за 
сване

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство и единство със златен венец.

среда, 
тази практика,

стопани 
производстве 

-■ ориен- 
обществе 

но-икономически отношения.

в новите ~ 
ни и преработвателни 
тации в сложнитега партийни клетнович.

комунисти, а
V
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бождението на димих

;г'; РОВГРАД
■Р'*

НА ОСВО
I

КАКВИ ЖИВОТНИ
Регионални състезания СА ПСЕВДОСКОР- 

по спортна стрелба

'е

ПИИТЕ
По повод 8 септември Деня 

на освобождението
ровград

Свърлиг, Куршумлия и Дими ' 
тровград.

Най-добър 
наха
стезатели, 
во място.

От състезателите най-до-
ори бяха Гроздан Велков " 
и Софроии Геров (първо и тре 
то място)

и Момчило Андреевич 
(второ място в поотделна кон 
куренция) от нишкия отбор.

в Димит- 
се проведоха регио 

по спорт 
в които взеха 

дружества за спорт 
и рекреация от Ниш, Алекси 
нац, Мерошина,

успех
димитровградските съ- 

които заеха пър 
на второ се кла

сира отборът от Ниш, а на 
трето отборът от Алексинац.

постиг-нални състезания 
на стрелба, 
участие

^Съобщението на ТАНЮГ 
откриване на нов

чните изедно от най-големи- 
те кръстопътища на живота 
представлява групата на пре 
шленести червеи, днешен 
представител на които е и 
земната глистя. От еднокле
тъчните, животни са произ 
лезли всички многоклетъчни, 
между които преход са ко 
лониалните организми. Пре 
шленестите червеи предста 
вляват един вид колони, 
но сега не на клетки, обаче 
на многоклетъчни организми. 
Това е ново „откритие" на 
еволюцията, което даде въз 
можност за още по-голямо 
многообразие на животин
ският свят и за овладяване 
на нови простори, каквито 
бяха сушата и въздуха.

от Димитровград
СКИя вид животно от страна на 

МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 
В акцията „Морава 78", в съ
действие с белградския 
д-р Божидар Чурчич, както 
и пояснителната статия в ми 
налия
подтикнаха някои любопитни

Прокупйе,
А. зоолог

БАСКЕТБОЛ брой на „Братство"

читатели да отправят въпро
са : за какви животни е, въ 
прочем, тук думата?ЗНАЧИТЕЛНА ПОБЕДА 

ВЪВ ВРАНЯ
Ако тръгнем от название 

то псевдоскорпии или псев 
доскорпиони стигаме до из
вода, че става дума за „лъ
жливи" скорпиони или живо 
тни, които наподобават на 
скорпионите, но не са същи 
като тхя.. Действително, и две 
те групи животни принадле 
жат към по-голямата общ
ност на членистоноги живот 
ни, които дишат с дихател 
ни тръбици или с дробове. 
Това са приспособления за жи 
вот върху сушата.

Както е известно всред на 
шите народи съществуват 
много вярвания за скорпио 
ните, които ги представяват 
в отрцателна светлина. Кога 
то в народните предания и 
приказки става дума за акре

„ЮГ” ( ВРАНЯ) — „СВОБОДА” 89:95 (45:52)

Враня, 9 септември. Игрище на „Юг”. Зрители 100. Съдии Ви- 
данович и Стоянович (Ниш).

„Свобода”: Николов, Соколов, Петрович, Бабич, Йеленков, Филипов, 
Симеонов, Минев, Стоянов, Рангелов, Геров.

Установено е, че всички гру 
пи многоклетъчни безгръб
начни и гръбначни след пре 
шленестите червеи водят по 
текло от някои прешлене 
сти прародители. Един пре 
ходен клон в усъвършенству 
ване на животинските обли
ци, именно, представляват 
членистоногите животни, към 
които принадлежат и псев 
доскорпионите. В тях са съче 
тани и цяла редица примитив 
ни качества, които дават въз-

В осмият кръг на състеза 
нията, след няколко слаби 
игри в последните мачове, от
борът на „Свобода", лауреат 
на тазгодишната Септемврий 
ска награда, за извънредни 
резултати за Купата на Мар 
шал Тито, отново заигра до 
бре и спечели заслужена 

Димитровградските

която „Свобода" успешно па
на срещата, осъ 

минимална, но 
победа — 95:89

чове, което се отрази върху 
по-добра игра на целия от
бор. Още от първите минути 
гостите осъществиха превес 
в играта и вече в десетата ми 
нута постигнаха разлика от 
седем точки, която успеш
но браниха до края мача.

зи до края 
ществявайки 
заслужена 
(52:45).

Най-вече точки в отбора на 
„Свобода" постигна Рангелов 
— 37, но освен него с добра 
игра се изтъкнаха 
димитровградски баскетболи
сти.

всичкиНай-критични бяха първи
те минути на второто по
лувреме, когато домашните 
баскетболисти влагат всич
ки усилия да изравнят ре 
зултата. В тези моменти 
Стоянов, с няколко поредни 
точки, запазва разликата.

победа.
баскетболисти победиха като 
гости отборът на „Юг", след 
по-добра игра, особено през 
първото Утре, 16 септември, 

бода" като домакин играе с 
„Озрсн" (Соко баня).

полувреме.
В редовете на „Свобода" то 

път игра и Минев, който 
отсъствуваше в последните ма
зи

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА — СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КУПАТА НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИ
МИТРОВГРАД

«ГРАНИЧАРИ НОСИТЕЛ НА КУЛАТА .. ..Л;;
Младежи изследователи

спечелиха • първопоредно 
място, а по този начин и ку 
пата в трайна собственост.

13 името па председателя на 
скупщина инж.

запис, което се състоя на 10 
т, м., взеха участие отбори
те на Съюза на бойните, за
пасните офицери. Секретари 
ата на вътрешните работи, Общинската 
граничните части, митницата, 'Борис Борисов купата на^по- 
^ мето- дитсл връчи председателят

Общинския синдикален 
Райко Ставров.

можност да се съзрат нъти- 
по който е протичала

пн или якрепи в същност тря 
бва да подразбираме скорпио 
ни. Това отрицателно отиоше 
ние идва вероятно от застар 
нштелнптл външна гледка и 
облик на скорпионите, въпре 
кн, чс са малки животни, как 
то и поради е болно, даже от 
ровно. Те са близки роднини 
па паяците, които са също 
отрицателни в народната сим 
колика.

По повод 8 септември — Де 
ня на освобождението на Ди 
митровград, се проведе и та 
зи година традиционното съ
стезание по спортна стрелба 
за купата на председателя на 
Общината. Успешен организа 
тор на състезанието бе стрсл 

дружество „Грани-

щата
еволюцията на животните. По
ради това, всяко откритие 
на иов вид примитивни жи
вотни, които обединяват бе
лезите на две отдалечени 
групи, представлява за нау
ката ценност от голямо зна
чение. В такава светлина тря-

отбора на младежта, 
вит отбор и „Граничар". 

Най-успешни и
състезателите на „Гра

ка
съветтози път )чсското 

чар".
В това, общинското състе-

бяха
ничар", които по трети път А.

бва да се приеме и откритие 
то на новото животно от гру 

псевдоскорпиош! в обФУТБОЛ пата
ластта на Южна Морава. Те-Нова победа на »Мпвдоот«

МЛАДОСТ" (БОСИЛЕГРАД) - „ЖЕЛЕЗНИЧАР" (ВРАНСКА БАНЯ) 2:0
с 2:0 за футболистите на „Мла на.

Л°През първото полувреме на луДРдо®ш-ашиият си баланс.
3 „Младост" бе у едте г босш1Сградските футболисти та т0 п,,0дставляват едно
по-добър фугоолеп ш . разчитат на добъР

~ пРк“ X °Т 3~' П°
ПОбВДатойваШСПърпия? стезпоат оШе « ФУгболш од 

бори.

Псевдоскорпиоиите 
наподобават 
скорпиони, само че са по- 
малки, достигат 1-5 милимет 
ри и са напълно безопасни.

Научната стойност на та 
зи групр се оглежда във фак

много 
на същинските имат или щези открития 

имат в бъдеще и голямо прак
тичсско значение, защото 
човека —- доловил закономер 
ностите на развитието на жи- 

по-лесио ще упраСлед една победа и един 
„реми", в третият крт>г на съ
стезанията във вранската фут 
болна група, босилсградския 
футболен отбор „Младост" 
забележи нова победа. На иг 
рището в Босилеград той сС 
наложи срещу футбол 
бор „Железничар" г*

баня- Крайният резултат

ВИЯ СВЯТ,
неговотои насочвавлява

по-нататъшно усъвършенствуиграта
ване с оглед на пеговите ин-но които е вър- 

живо
бор 
чки 
тел на
печи още

бе отбелязан към края

тереси и нужди.
пяла еволюцията на 
тиито. Както е познато от нау Сп. Сотировпия от

от Вран
голска СТРАНИЦА 11

БРАТСТВО ★ 16 СЕПТЕМВРИ 1978



ВръсЬе[|
бойте, аз не съм _ В момента нямам пари

мога да ви платя за
III откажеш да пу-— Ако се 

шиш в
, години, ще

пиш това палто.

грабител. Превързал съм се, 
смога!

и не
ремонта. Ако искате мога да 

два зъба безплат-

продължение на десет 
можеш да ми ку 

Нали, Луис?
за да не дишам ви извадя

; НО.
(„пънч" — Лондон)I I

да гак^^ш1ека за судИйе тека лъсно не уписуйу 
| у Ниш и Белград по шьада деца повече се обадили 1

сакаю да стаю студйе и адвокатаи правници по I
предузеЬа. На мене ми не беше млого Ьев детето ? 

, да йе судия. на мене беше мерак да ие доктур. Те •
; наше село обича, че стане доктур и че дойде •

амбуланту да работи.Ама щом сакаю да а 
траже връсЬе.

(„Бунте" — ФРГ)
. („Боемия" — Хавана)

кико
. '
1 РОЛАНД ДЖАЛАГАНИЯ

(грузийски хуморист)

дХ ТЕЗИ ТЕЛЕФОН И!
Последната чаша по- А ти не си директор, а то заместник главен ин 

стави точка на обърка- глупак. Караш хората 
ните ми тостове. Запом- да пият такава гадо 
них единствено думите — Ако знаех, че си 
на Тариел. ТоЙ креще- толкова слаб -

жена мищоято директорът — нямаше доста
да ти дам сестра си за ел: толкова роднини
жена 
назнача

I 1 у нашуту
га даваю за судию нека 

» Кажу да су обърнули сву нашу роду,
} ятел>е. Напраийли списак на професорйете и траже 
к’ връсЬе да прокаран) детето. Ишли по Белград и Ниш 
4 и нищо. Детето полагало онядан и наи-после иед- 
I ну вечер дотутл»аше с кола при мене у село. Синат 

и йоще двойица разбудите ме около голему вечеру.
синът, дизесе одма. Ние обър- 

то ти

сви при-

I жинер работи племени 
кът на тъща му. А гла 
вен инжинер е братът 
на жена му. Въобще аз 

съжалявам Тари

I

— Тате, каже 
нумо и Ниш и Белград да упишемо Тому, а 
познаваш професоратога. ше след 

с усилие ме влачеше по- 
далече от масата.

— Какво да правиш, 
сестро. Излиза, че твоя 
съпруг и да пие не мо 
же. Де да знаех това по- 

Ако не ти беше 
никога

коло него.
Дрезгавият глас пред 

ложи:
— Няма да е зле да 

една бутилка за

— Кико, кога професора?
_ Па бил си с нега партизанин през войнуту..

и нямаше да те 
за свой заме

стник.
— Хайде, изгони от ра 

бота всичките си родни изпием 
ни и ще видим с кого изтрезняване. 
ще останеш. Между дру- — Хайде, Тариел. 
го откъде си намери та- — Е, брат, не трябва 
кава секретарка? да пиеш повече. Какъв

— По-добре да не Тариел. Вече четириде- 
говорим, защото ще до- сет години съм Тенгиз. 
ложа на сестра си за ро- — Алкохолик. за
май а ти с новата ни ико смях се аз. — Хората те

правят директор на за- 
забравящ соб

Беше това паметно момче,Верно йе, сети се. 
ка завърши войната он се записа на вакултет 

човек. Са кажу дека йе главан на
после
и стану голем 
вакултетат. Ама я га никига не съм видел. Он се

а я остадо на село да орем и 
кажу децата, че идем да видим.

рано.
мъж и мой зет, 
нямаше да ми стане за-

занимава с науку, 
копам. Ама щом 
Одма отидомо у Цариброд, йедва преспамо и на 
Ютре дън стигомо у Ниш. Одма ме одведоше до 

сам се 1)ирну Да тражим моятога дру- 
вьеговуту

местник.
Сутринта се събудих 

с ужасно самочувствие. 
Дълго не можех да си 

очите и въобще

вакултета и я
гара. Пита натам навам и ми показаше 
канцеларии). Почука и отвори. Одма се познамо, из- 
целивамо и почемо да распраямо за разне работе 
през войнуту. Най-после я реко:

— Ама я сам дошъл по другу работу. Мойе 
унуче оче при тебе да учи за судию. Моят сии каже 
дека не може да га упише, па я дойдо да видим да
ли може да га пропушиш били смо зайедно у вои- 

направиш това.

отворя 
бях с впечатление, че аз 

аз, а къс го- 
след обработка.

кономистка.
— Как, тя не е ли ин

жинер?
— Разбира се, че не е. 

— Ама и братовчед ти не 
е цвете — отмсъстих си 
аз. — След четвъртата 
чаша почна да говори го-

вод, а ти 
сгвепото си име.

— Извинете, но къде 
звъните?

не съм 
веждо
С трепереща ръка заша- 
рих под перваза и на
пипах бутилка „Боржо- 
ми”. След това с мъка 
набрах телефонния

нуту, че ми
Човек узе списакат, ли му йе УРуЬе и одйе- — Как къде? На ди

ректора на завода за ко
жи Тариел Марипатидзе 
— заговорих официално

днуш рече:
Ама ти за Тому Манчева ли питаш? НО-

леми глупости.
— Той ми е втори бра 

товчед — уточниха на 
другия край на жицата 
тази генеологическа тън 
кост. А първи пратовчед

мер.Да, това е моят унук... Али. Здрасти- — 
проърморих в слушалка 
та и не познах гласа си.

— Здрасти. — отгово
ри ми от другата страна.

— Ти също ли не оти. ми е онзи дето през цяло- 
де на работа?

— Ти луд ли си? Как
ва ти работа? Не си по-

аз.— Детето положило и са че му дойде писмо 
каза моят приятел. — Имате грешка. Аз 

съм директор на ши
вашка фабрика.

— О, извинете-
— Какво говорите, сду 

чва се...
Настина какво сме ви

да си престави документите, —
После разбра, че млого деца си полоншла, ама 

бащевете и майЬете се съснпаше да траже връсЬе да 
1)и упишу. Тека смо се научили и това ти йе...!

то време си топеше 
края на връзката във ви 
ното. Той е заместник</им^оьо(/I главен-инжинер- новни ние, когато теле-

— Тариел явно е пре фоните работят толкова 
въздъхнах аз. — калил снощи. Нали ка отвратително?

мня името.
— Май силно беше ви

ното

От минна м 

почивка
е у влсг. ' ГОЦИШНИФ? 770- ^ н зяггоч— 

вят тючи&кмте 
7Я? вояеатг/)------
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