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Започна Скупщината на Световната банка и Международния монетен фонд в Белград ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЦК НА СЮК

Не може да има стабилен 

мир без разрешаване на 

икономическите проблеми

ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА 

СЮК - НА 18 ОКТОМВРИ
На 25 септември в Белград 

под председателство на 
Бранко Микулич се прове
де заседание на Председа 
телството на Централния ко 
митет на Съюза на югослав 
ските комунисти.

В рамките на подготов
ката на предстоящото за
седание на Централния ко
митет беше обсъдена идей
но-политическата и органи
зационна подготвеност на 
Съюза на комунистите за 
осъществяване на водеща
та роля в обществото с 
отделен обзор върху мяс
тото и ролята на общинска 
та организация на Съюза 
на комунистите в политиче 
ската система на социалис 
тическото самоуправление.

На заседанието беше об
съден и проектоотчета за 
работата на Председател
ството на ЦК на СЮК от 
Единадесетия конгрес до 
Осмото заседание на Цен
тралния комитет на Съюза 
на югославските комунисти.

Председателството взе 
решение Осмото заседание

Централния комитет на 
СЮК да се проведе на 18 
октомври настоящата годи
на в Белград. На Централ
ния комитет ще бъде пред 
ложен следния дневен ред:

1. Идейно-политическа и 
организационна подготве
ност на Съюза на комунис 
тите за осъществяване во
дещата роля в обществото 
с отделен обзор върху мяс
тото и ролята на общинска 
та организация на СК в по 
литическата система на со
циалистическото самоуправ
ление и

2. Обсъждане и приемане 
на отчета за работата на 
Председателството на ЦК 
на СЮК от Единадесетия 
конгрес до Осмото заседа
ние на Централния комитет 
на СЮК.

Председателството раз
гледа и някои въпроси, от
насящи се до организиране 
то работата на Съюза на 
комунистите в органите и 
организациите на Федераци
ята и взе решение за орга
низирането «а комунистите 
в органите на Федерацията.

на

В Белград на 2 октомври започна 34-та редовна 
годишна скупщина на Международния монетен фонд, 
Международната банка за обнова и развитие и нейните 
организации — Международното сдружение за развитие 
и международната финансова корпорация-

На тържественото заседание в най-голямата кон
гресна зала на „Сава—център” пръв оратор беше прези
дентът на СФР Югославия Иосип Броз Тито. Сърдечно 
приветствуван от представителите на 138-те държави— 
членки — участнички на това най-висше международ
но събрание финансово-монетни специалисти и множес
тво дейци на Обединените нации, наблюдатели и гОсти 
от всички краища на света — президентът Тит0 след 
речта си кракто време престоя в „Сава-центъР”- Той 
се срещна с видни експерти, участници в това събра
ние а след това придружен от Лазар Колишевски, Весе
лин Джуранович и др. високи ръководители напусна 
залата, топло приветствуван. Работна част на Скупщина 
та започна с доклади на представащия Роберт Малдун, 
министър председател на Нова Зеландия, Роберх Макна- 
мара, председател на Световната банка и Жак де Ларо 
зиер, директор на Международния монетен фонд.

почти постоянното увеличе
ние ца безработицата и ин
флацията, които надминават 
приемливите размери. Про- 
текционнстическите ограни
чени* в международната тъР 
говия, неуравновесеността на 
платежния баланс и непре
къснатите валутни наруше- 
гшя взимат загрижващи раз 
мери.

Такива
процеси особено тежко се 
отразяват върху развиващи 
те се страни. Тяхното поло
жение в световното стопан
ство и в международните 
икономически 
непрекъснато се 
Протекционостическите ме
роприятия/ които през по
следните години въвеждат 
развитите страни се отно- 
сят главно върху вноса на
стоиш, с които развиващите 
се страни Са станали кон
курентни. Поради влошава
нето «а условията на търго
вията за развиващите се 
страни, само през 1978 го
дина в развитите страни са 
се прелили около 30 мили
арда долара. Всичко това 
довежда до по-нататъшно 
влошаване на платежно-ба
лансовите отношения на ра
звиващите се страни и тях
ната и без това голяма за-

неблагоприятни

отношения
влошава.

ПОЗДРАВИТЕЛНА РЕЧ НА 
ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

чки проблеми от междуна
родните отношения, не ще 
бъдат премахнати и опасно
стите от нови стълкновения-Приветствувайки делегати 

годишна 
Световната ба

те на четвъртата
БОСИЛЕГРАД: ОТ СЕДМАТА СЕСИЯ НА 
СКАТА СКУПЩИНА

Все още е присъща поли
тиката на свършен факт. При 
бягва се към сила и военни 
интервенции за да се оси- 

интереси.

ОБЩИНскупщина на 
нка ^
нетен фонд, президентът

и Международния мо-
Ти-

Отговорно в подгото
вките на план

то каза:
сооственигурят

Отричат се и грубо се на
рушават правата на народи 
те на самоопределение, 
собствено национално, поли
тическо, икономическо и кул 
турно развитие. Въпреки ре 
шителната осъда от страна 

световно

„Господин председателю, 
Уважаеми делегати и го
сти. на

От изготвения общес 
твец план в пряка зависи 
мост е следващият петгодн

дълженост.
Голям брой развиващи се 

страни са изправени пред 
опасността резултатите на 
техните усилия през изтекло 
то десетилетие да бъдат об 
езцеиегги и развитието 
да бъде спряло. Затуй на 
отдавнашната Конфереа щия 
па шефовете на държавите 

правителствата на иеоб 
Хавата

шен период. Какви са въз 
можностнте да се
тви икономическата 
лизацня?

Много съм щастлив, че 
мога да ви поздравя в нача
лото на вашето годишно съ 
брание и да Ви пожелая то 
пло добре дошли в нашата 

На Социалистиче- 
федеративна република 

Югославия като необвърза
на и развиваща се страна й 
прави чест, че е домакин 

високо събрание на 
важните

осъщес
стаби

целокупното
и по-нататък се за

коле
на На съ стоялата се през ми 

палата седмица седма сеси* 
на Общинската скупщина в 
Босилеград, делегатите 
трите съвета, между друго

то, обсъждаха и решението 
за предстоящата подготовка 
за приемане на обществения 
плац на Босилеградска об 
щика за период от 1981 до 
1985 година, както и за въз 
можността, отнасяща се 
до освобождаване от запла 
щане на някои видове об
ществени облаги на органи 
зациите на сдружения труд 
от областта на стопанските 
дейности с цел да се осъ
ществи икономическата ста
билизация-

След разискванията деле 
гатите взеха решение, спо
ред коет0 Изпълнител! шят 
съвет иа Общинската скуп 
шина, Общинският синдика 
лещ съвет и Общинската кон 
ференция на ССРН до 30 ок 
том в ри т.г. да установят про 
грама на работа за подго
товките в изготвяне на раз 
войната програма.

Според взетото решение 
всички самоуправителнп об 
щ1 гости иа интересите и мс 
стшг общности иа територия 
та ма общината ще изготвят 
програми на дейността. Всн 
чки пък договори, отнася
щи се до развойния обше 
ствол план иге бъдат зяклю 
чеип до 30 април следваща 

(На 4-та стр.)

мнение
останките на импазват

ниализма и расистките ре- 
Надлреварата във 

нродължа- 
темл. А това

страна.
ска йе

нажими.
в-ьоръжаваието 
ва със съЩи янай-иреки отрицателни 

само за ми
шки
вързаните страни в 
въпросите отнасящи се до 
неравноправните 
родни икономически 
шсиии сс намираха в цен
търа на вниманието. Със за- 
грижоиост беше констатира
но, че през последните две 
десетилетия язът в степента 
иа икономическата развито- 
ст измежду развитите и раз
виващите се страни съще- 
'ствено се увеличи и придо
би застрашаващи размери. 
Участието на последните в 
световното производство ста 
гиира. Особено загрижва по 
ложопието, в което се на
мират най-малко развитите 
всред развиващите се стра- 

Имоино, за тези страни 
ис може ии да се каже. че 
са развиващи се, те стапни- 

западат. Затуй 
и иай-леобхо-

имана това 
представители 
институции от 
организацията на 
ните нации, които имат твър 

и отговорно място 
икономи

последствия ле 
ра и сигурността в света, ио 

развитието, особено па 
развиващите се страни, ко
нто са принудели значител
на част от своя национален 

отделят за своята

па между! ш-системата иа 
Обедине- отио-и за

де важно
в международните
чески отношения- доход да

отбрана. Поради всичко
можем да бъдем спо- ствнин 

дианти на 

Титовкя

то-
Господин председателю, го 

спода.
ва не 
кой ли.

чеЯсно е, съшо така, 
стабилен и справдедлив мир 
и общ прогрес не може да 
има

Вашата отговорност е осо 
бено голяма в настоящата 

международна •_об-сложна 
становка, обременена с раз 
ни заплахи за световния мир. 
Макар че опасността от све 

стълкновение днес е 
по-малка, миръг 

са обезпе-

наразрешаване
икономи ческ ибез

парливите 
проблеми, които се отразя
ват върху жизнените интс- 

миожество страни.товио
несъмнено 
и сигурността не 
чени. Демократизацията иа 
международните

и икономически

реси на
Днес несправедливите 
жд умародг ги иког юмически
отношения всс в по-голяма 

стават източници иа 
кризисни опиша а 

Световното

ме- фондми.

политиче-
рат, дори и 
иа тях мм е 
дама неотложна помош. при 
възможно най-изгодни усло

отио- степеиски отишла много опасни
стълкновения- 
стопанство се намира в се
риозни и дълбоки затрудни 
Ма. В стопанството иа висо 
ко развитие и промишлени 
страни е приет,пю забавяне 

стопанския ръст. Топа мо 
е придружено от

шенИя не е 
напред. Пронесът на намаля 

международното 
напрежение не стана универ 
салем. И все докато този про 

обхване всички ча- 
и всички стра 

не се разшири

пане на вия-
На Конференцията в

необвързаните страни, 
днес представляват

(На 2 стр.)

Ха- Стр. 9.вана
коитопес не 

сти На света нани, дежато
всички области, и ясти ето янновъв



мнческя порядък и монети- 
област еизра0тш'|,ОС'^“‘'

чии междуиаР"«|Ш 1ЮЯ'“ИЧ^сш И ,икономически
Развивайки, В7,рху соо 

социалисти- 
, соб 

обли-

та и финансова
СЛОЖОЛ и отговорелпесът 11а промяна па съшс 

стиуиашнто икономически 
отношения тече крайно ОВ 

Досегашните резултат 
претворите за установя-

междупаро-

редоточавапе уоплшна п-ьР 
ху съшостоспшо въпроси от 
развитото, е псооходпмоме 
ЖД уиа рОД'1 ш СЪТРУД! П1ЧССТВ0 
Върху 110ВП 
сътрудничество тряова да 
оъДо освооодсшо от неравно 
ирашю. подчинявано и упо
треба ма сила имаш а за цел 
да залази привилегиите и 
нахранване и а чужда воля 
«а друш. Необвързаните и 
другите развиващи се стра- 

показваха готов
ност и жизнена зашггересо 
вааост за преодоляване

(От 1-ва стр.)
дие трети от човечеството, 
приеха редица конкретни 
програми за съвместна ак
ция на международното по
литическо ч икономическо 
поле. Тяхната цел е да раз
движат от мрътвата точка 
и ускорят разрешаването па 
възловите въпроси на свето
вното стопанство и съвремс 
1ГН11Я СВя'Г ИЗОбщО.

Настоящите кризй в све
товното стопанство са резул 
тат на дълбока иесъгласува 
лост, от която изникват пре 
дн всичко поради съществу 
ващата система на между! 1а 
родните икономически отно
шения- Защото системата, 
която така неумолимо дей
ствува във вреда на разви
ващите се страни, изтлеква 
йки на периферията на сто
панските процеси 
човешки и нриродш1 нотен 
циали, неизбежно създава и 
все ио-толеми затруднения 
на евтовпото стопанство из
цяло, включвайки, естестве
но, и стопанството на разви 
тате страни, 
трудностите, с които се срс 
шат развитите страни могат 
да се намалят и надминават 
с прехвърлянето нм върху 
плещите на развиващите се 
страш! е късо гледно и оиа-

1ВЪРД«процес. Югославия, в сътру 
дпичество е необвързаниле 

другите 
страни, в I раниците ла сво- 
Ше възможности, дава при 

към разработката

в но. развиващи сепия*
стаени основи,
чеюкото самоуправление, 
отвените потенциали и 1

максимално въР*У
бореше и се бори 

международно

иоснови, юва па
вашето иа нов

нкошо*мнчески поряДт.к
незадоволителв- ш.ден

са твърдо 
Особено бавно се променя! 
отношенията въ» финансова 
ха и монетната област, коя 
то съществено влияе върху 

иа стопанисване, 
и върху развитие- 

Необходими са

иалос
елементи за реформата на 
системата на монетните 
финансовите отношения, за 
което миниогрите на финал 
сите, в рамките ла „Групата 
77", ла своето първо засе
дание в Белград, тези дни, 
направиха конкретни пред
ложения и лови илицначи

тайки се 
тях, тя се игаково
сътрудничество, което да но 

върху солидарността и 
да води към сдружаване ла 

» разрешаването
чина

условията 
а с тава 
то в света, 
затуй значително по-големи 

у готов-

уоилията
възловите проблеми па 

отделно
ми винаги

па
съвременния свят, 
на ония, с които се срещат 
развиващите се страни.

!М
политическазатрудне- усилия»пост и далпошгдиост- в прего 

за реформата па 
монетна

съществуващите 
ния чрез равноправно сътру 

а ие чрез кон
ни.

МСщурите
ждуиародната 
финансова система, 
можи тя да отговаря иа чо 
требите па развиващите си 
страни П световното стопан 
ство шияло. При това има 

и но е<|ж1каопше 
за .насърчавате 

по-гол ям трансфер

дпичество, 
фроитнраие с развитите стра 
им. За жалост, от страна на 
много страни това не иаме 
ри иеооходимото р избирател 
ство. ’1е още повече, отстъ
пиха и от някои решения, 
конто гю-рашо приемаха в 
ибедпнелпте нации, 
особено дойде До израз па 
неотдавнашното заседание па 
У НК'ГАД в Мш-шла.

Ьъв връзка с това, искам 
да пзтъкша, че Обединените 
нации и досега, макар че 
не последваха очакваните 
резултати, направиха забеле 
жптелип усилия е цел на 
постепенно изменение иа 
междуиа родни гге иконом 11че- 
ски отношения- По наше 
мнение. Обединените нации 
за най-призваии да нзнами- 
рат общоприемливи реше
ния за тези, както и за дру 
гите актуалтш международ
ни проблеми. Трябва да им 
се даде подкрепа за да из
държат в тези усилия, осо
бено сега когато се утвърж
дава стратегията на разви
тие за предстоящото десети 
летие.

Когато Югославия през 
1945 година стана една от 
страните — основателки, то 
гала ми сами не можехме 
да предположим какви про
стори с течение па времето 
7цс се разкрият за междудъР 
жално сътрудничество. Бла
годарение развойни^ потеи- 
пиал иа нашето стопанство 
и ст трудничеството иа та
зи институции с нашето пра 
вителство, този простор се 
увеличи многократно.
С удоволствие мога да кои 
статирам, че ръководствата 
иа тези институции и наше
то правителство постоянно 
С7>здаваха и разширяваха 
възможностите за сътрудни
чество. Това нещо доведе 
и тези отношения до днеш
ното равнище. Като разви
ван гит е се страни, Югосла-

и Нашата борба за създава 
иа лови, по-справедливи 

икономи чес- 
има подтик и

за да ле
международни 
7СИ оТИЮП ЮН И я 
в |Пашата действителност, в 

конкретен опит в 
Както

нашия
собствената страна, 
ви е известно, Югославия е

огромни в предвид 
механизми 
•па много

средства в развиващите 
со страни. Има предвид, съ 

ускоряването иа 
баланси и обез

което
многонационална страна, с 
наел една неравномерност в 
стопанското развитие. Ре
зултатите, които постигнах
ме в укрепването па нашето 
е; ши гство и кохези я 
да се обяснят в най-голяма 
стенен с това, че максимал 
но водехме сметка за интере 
сите на всеки народ и на
родност, за развитието тга 
всяка република и покрай
нина, а по този начин и за 
развитието на пашата об
щност като цяло.

на

що така, 
платежнитемнението, че па неговата ио-пе налазю 
пълна роля в създаването ла 
международната платежоспо 
собпост. При това, твърде 
важно о в тези финал геово-

могат

монетни институции разви
ващите се страни да уча
ствуват колкото се може по- 

всички фази
С1Ю.

Ине живеем ио време на 
все по-голяма взшшозавнои 
мост в света, когато и про 
блемите, като никога досе
га, взаимно се свързват и 
обуславят. Също така, нови 
те познания, технологията, 
производствените възможно 

и изобщо придобивките 
могат

активно във 
иа решаване, което ще съде 
йствува тези институции да 
станат ло-демократнчпи и Господин председателю.
универсални.

Осъществяването на тези 
•изисквания е едно от съше 
СТВС1П гте пред условия «а но
вото международно разделе
ние па труда, както и за 
по-правилна подялба на пло 
довете ог стопанския и об
ществения прогрес. За осъще 
ствяването иа тези стремежи 
голяма отговорност носят 
необвързаните страни и раз 
впващите сс страни. Затуй 
необвързаните страни отно
во, на своето Шесто заседа 
•ние, потвърдиха насоката си 
към укрепване на взаимио-

Не бива и да напомняме 
това, че положението в све
товното стопанство и меж
дународните отношения по 
време на създаването на 
фонда и банката през 1944 
година беше съвсем по-дру- 
го от днешното. Обаче неот 
ложната потреба за соли
дарна помощ не се намали. 
Напротив. В интерес на вси 
чки ни с международната 
финансова и монетна си сте 
ма, както и неговите основ
ни институции, колкото се 
може по-скоро да се съгла
суват с настоящите между
народни обстоятелства и с 
потребите на развитието, ка- 
квото може да се очаква в 
близко бъдеще.

Зная, че определянето на 
конкретното съдържание на 
нови* международен иконо

вия размита иа по-нататъшно 
то подобряване на това съ-сти

на човешкия ум ие 
днес да останат в рамките 
на по-тесен кръг страни. Те 

нови простори и тря

труди ичество, 
и досега, ще бъде в инте
рес както на югославското 
стопанство, така и на тези 
институции

което кактр

Търсят
бва да откриват нови въз
можности за развитие и не
виждан прогрес на всички 
страни, на преодоляване на 
беднотата и неразвитостта в 
света. Това е в интерес не

Изграждането на нов ме 
ждународен икономически 
порядък е единственият път 
за по-ускорен напредък и 
прогрес на всички, не само 
на развиващите се страни. 
Впрочем, когато необвърза
ните страни на Четвъртата 
конференция в Алжир изля
зоха със свой концепт на 
пови* международен иконо 
мичеоки порядък, те се рък() 
водеха именно от неговото 
универсално значение и ха
рактер.

и на всички 
членки.страни —

Накрая Ви пожелавам 
довита работа в

пло
само на развиващите се 
страни, но и на ония, разви 
тате. Това е в интерес на 
мира и сигурността в света, 
защото никой вече не е в 
състояние да осъществява 
собственото си благосъстоя 
ние, ако то не е част от об
щия напредък, прогреса на 
целокупната международна 
общност. С една дума, не 
бива да се пренебрягва от
говорността, която носим 
всички за настоящето и бъ
дещето на света, чиято съд
ба всички споделяме.

Разбира се, за пълното из 
ползване на творческите по 
тенциали в света и за със-

изнамиране
то на решения, които 
бва да водят към

тря-
равнопра 

вие. мир и прогрес, да утвър 
ждават пътища към 
стливо утре за всички

то сътрудничество за по-пъл 
но използване на потенциал 
ните и другите възможнос
ти, с които разполагат.

Социал истическа 
тивна република Югославия 
винаги се бореше за 
структлвно

по-щ а 
хора 

на све-федера- и за всички народи
та.кон- 

и равноправноНо, за съжаление, налага 
се да констатираме, че про- Благодаря,

седателю-
господин предмежду, народно сътрудниче-

Мирко Попович
дителната борба и револю-

ТИТО77* ция на всички народи и на
родности «а Югославия. От 
Ужице другарят Тито, Вър
ховният щаб на народоосво 
бодителннте партизански от
ряда на Югославия и ЦК на 
Комунистическата партия на 
Югославия Ръководеха с на 
родоосвобо дителната борба 
и революция- Под ръковод 
ството на другаря Тито и 
Политбюрото на ЦК на 
ЮКП, на

1Р ‘Г"|
/

УШИТА РЕПУБЛИКАI
41 Другарят Тито 

тък казва:
по-иата- 

„Тук имахме и 
материални условия”. И на
истина, в Ужице съществу
ваше оръжейна фабрика и 
муниция, 1соято в навечери
ето на войната имаше към 
600 заети, след това в Чачак 
военно-техническия завод за 
производство на ръчни бом 
би „Арсенал", военни съо 
Ръжения и ремонт на оръ
жия, във Валево военно-те
хнически завод за производ 
ство иа оръжия „Вистад" ц 
ь Пожега

ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ
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от Белград на свободна тери 
беше в съгласие с 

Титовата стратегия на наро- 
доосвободителката партизан
ска борба по която 
нието иа въоръженото въста 
иие се изместваше и 
ширяваше на 
извън градовете, за да се 
декоицентрира и умали уда 
рната сила и мощ на непрт 
ятеля.

и на възможностите за ус
пешна народ оосвободителна 
борба на подчинените 
не покорилш народи срещу 
далеч шхнадмооциия неприя
тел. Тя подозираше 
и съвест на народа в Евро 
па в борбата срещу фашист 
кия неприятел, и това през 
времето когато моралът и 
съвестта при многото бе раз 
колебала.

Такава роля 
една свободна 
борбата | 
бождение

торил
НО II

територията на 
Ужишката република бяха 
създадени първите 
на новата народна власт, съ
здадени бяха първите 
които пожъсно ще влезат 
редовете иа Първата проле
тарска бригада, която пред
ставлява началото на 
ване ,на Югославската 
на армия, на нейната 
тория бе организиран тилът 

ж Народ,оосвободителната 
в°иска, от Ужице действува 
ше свободната 
и въобще се 
н-ните опити

тежне-
морал облшдкраз- 

териториите
части,

в

създа
народ
терн-

ЗНАЧЕНИЕ и значение на
предприятие за 

производство на военно об
лекло. За военни

територия в
Със своето на народа за осво-

в окупирана Евро 
па в това бурно време на 
голямото военно надмощие 
на фашистките сили, които 
можеха да изглеждат 
бедиви, можеше 
съгледа и да 
зятачение само 
веонна и

воеино-страте- 
гичеако, морално и полити
ческо значение в този

условия, от 
носно за донасяне на реше
ние за създаваме /па свобод
на територия, това бе мно
го значителен фактор, 
оено за партизанските отри
ли, които в това време 
ха тил нито получаваха 
мощ от било коя страна, 
се въоръ ж аваха и подготв яха 
отнемайки оръжие, муп-гиция 
и воешш

11' I
пери

од на втората световна вой 
на отделно за по-нататъшио 
то развитие на народоосво- 
оодителната борба и револю 
ция в Югославия, па и в 
окупирана Европа, Ужишка
та република далече 
иаваше

пропагандна 
постигаха це- 

революпия-

Р*
Текущ* сметка осо- пегю-«вМв3-М29 
СДК —Нит 

Пвчапаца: „Вук К>- 
рмжет”, От. Пауновия 

МП- Нит 
Аярас яа Падате,

» дай
ч* А» *

да замисли, 
й определи 

голям ум на 
политическа 

тагия както що е Тито.
-жишката република има 

югославско и по-тироко зна 
чение, преди всичко че в 
едик исторически решаванг 
момент стана военен и погаг 
тически иентър иа “свП°б™

та.
иям-а

Когато г 
пореждаме 
политически 
шение на 
изтъква, че 
на Ужишката 
дошло до тежка 
на борба иа 
Макар.,

по става дума за раз
на вътрешните
сили в

тю стра-надми- 
просторнисвоите съотно- 

окупаторите, се 
територията 

република е 
въоръже- 

класни основи, 
не този случай

граници и 
която имаше 
ние. СЪс своето 
съществуване, 
на немските

военната сила 
на разположе 

• двумесечно 
тя указваше 

военни слабости

съоръжели<г от неството:
приятелите 

Рететтето 
на центъра

на
за преместване 
тта въста/нието
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Създаване и разпределение на дохода в Нишки регион СУРДУЛИЦА

ВЗИМА СЕ И НЕЗАРАБ9ТЕН0 Претворяване на Тито 

вата инициатива 8а но 

пективно ръководство

СП°^ Думите на Радмило ЧИРИЧ, председател на Междуобшински*г синди 
^ален съвет в осъществяването на Закона за сдружения труд са осъществени по 
ложителни резултати, преди всичко в материалното производство 
панските дейности още има несамоуправителни

пиротокия колектив на 
Индустрията
кожа работниците от трудо 
вата общност се възнаграж 
дават опоред осъществените 
резултати. Доходът на все
ки отделен човек зависи от 
сложността на работа, отго 
ворността при изпълнение- 

- то на всекидневните задачи 
и изпълнението на целкжуп 
ния план на професионални 
те служби и администрация

НО В ИЗВъНСТО
поведения

ход и материалните възмож 
ности на сдружения труд.

Несамоуправителното 
ведение в разпределението 
на дохода доведе до откло
нение от утвърдените мери
ла в разпределението в 62 
организации
труд в Нишки регион в пър
вото полугодие тази година.
За лични доходи, над пред
виденото равнище, са изпла 
теши около 17 милиона ди
нара.

В борбата против наруша 
ването на ооновните приици

В пи в създаването и разпре
делението на дохода и лич
ните доходи. В нематериал
ното производство 
движени инициативи за из
менения и доизграждане на 
самоуправителните споразу
мения в тази област, върху 
която е съсредоточно вни 
манието 
организации, Съюза на кому 
пистите и другите обществе 
но-полнтически организации 

региона — 
другото Чирич.

на вълна и
по-

са раз

на сдружения

— ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА ССМ 
СУРДУЛИЦА Е ИЗБРАН ТОМИСЛАВ МАРКОВИЧ, 
ШИНЕН ТЕХНИК В ООСТ „5 СЕПТЕМВРИ"

Вна синдикалните МА

та. в каза междуПодобен опит при оценяване 
то на труда имат и трудо
вите общности в „Ниш-ек- 
спрес", „Копаоник” в Кур- 
шумлия, във фабриката 
за телевизори в Електронна 
та промишленост в Ниш.

Председателят на Между- 
осбцтинския съвет на синдн 
кат.ите Чирич положително

На 29 септември т.г. в Сур 
дулица се е състояла четвъР 
тата тематично-изборна кон 
ференц|ия на ОК на ССМ. 
Встъпително изложение „Ак 
туалните задачи на Съюза 
на социалистическата мла
деж в Сурдулишка общи
на в бврбата за поннататъш 
но развитие на социалисти
ческото самоуправление" е 
изнел Драган РИСТИЧ, пред 
седател на ОК на ССМ в Сур 
дулица.

обекти.тни, и на съюзни 
По тоя начин младите 
Сурдулица изявяват 
ка степен на социалистичес 
кото си съзнание и социа-

От
висо-

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССРН В ДИМИТРОВГРАД

листическата насоченост.
Младите от общината ед 

новременно ще водят да
леч по-големи грижи за по- 
уокорено настаняване на 
младите и подобряване на 
тяхното обществено-иконо
мическо положение.

В отчета за работата, при
ет от конференцията, се 
изтъква, че младежката дей 
ност е вървяла по възход
яща линия и че са постиг 
нати твъРДе добри резулта
ти на различни полета на 
младежката изява.

Претворяването на дело 
инициативата на другаря Ти 
то за колективна работа, от 
говорност и въвеждане на 
едногодишен мандат на пред 
седател, подразбира и нов 
подход и ново качество в 
работата, се казва в Прог
рамата на дейност на ОК 
на ССМ в Сурдулица. Това 
задължава младите в тази 
община по-активно да се 
застъпват в утвърждаване
то и провеждането на начер 
таните задачи.

На конференцията е 
брано ново Председател
ство от И членове, за чий 
то председател с едногоди
шен мандат е избран Томи 
слав
шен секретар на ОК на ССМ 
и машинен техник в органи 
зацията на сдружения труд 
„5 септември".

На тематично-изборната 
конференция, освен делега
тите на младежките първич 
ни организации, са присъс- 
твували и Мирослав СТОЯ
НОВ ИЧ, председател на ОК 
на ССМ, Йован ПЕТРОВИЧ, 
председател на Общинската 
скупщина в Сурдулица, Ми 
лорад ТАСИЧ, секретар на 
ОК на СКС, Любен ВЕЛИЧ 
КОВ, председател на ОК на 
ССРН, Васа МАРИНКОВиЧ, 
председател на ОО СУБНОР, 
Мирослав САВИЧ, председа 
тел на Съвета на Съюза на 
синдикатите и други общес 
твено-политичесюи дейци.

От конференцията е из
пратена приветствена теле
грама до другаря Тито, про
четена от Слободан Анджел 
кович, студент.

На деневеи ред етчет за едно- 
гадишна дейност, план за работа 

а преустрйсво за колективна 
ръководство

оцени и първите опити от 
претворяването в 
Закона за

живота 
сдружения 

труд в областта на създа
ването и разпределението на 
дохода. Чирич заяви пред 
кореспондента на Танюг, че 
в материалното производ
ство по-бързо се развива 
въвеждането на стимулати- 
в.ни облици на възнагражда 
ване и доизграждане на са- 
моуправителни споразуме
ния с които се урежда це 
локупната система на раз
пределение^

В извънстопанските дейно 
сти обаче — подчерта Рад
мило Чирич — поради поли 
тика на най-малкото съпро 
тивление се явява уранилов 
ка. Така е например в здра 
веопазването, просветата, 0б 
шествено-политическите и 
самоуправителните общно
сти на интересите. В тези 
области мерилата за разпре 
деление на личните доходи 
въз основа на Закона за 
сдружения труд не са разра 
ботени в достатъчна степен. 
Добрите специалисти не са 
стимулирани. Разпределение 
то — изтъкна Чирич — не 
е в зависимост от качество
то и обема на работа, не е 
свързана с осъществения до

Въз основа за заключения 
та на Председателството на 
ОК на ССРН в Димитров
град за днес 5 октомври т. 
г. е насрочено заседание на 
Общинската 
на Социалистическия съюз 
на трудещите се в Димитро 
вградока община. Освен де
легатите, на заседанието са 
поканени и председателите 
на местните организации на 
ССРН, които не са делегати 
на Общинската конферен
ция- Очаква се в работата 
на събранието да участву
ват представителите и на ос 
таналите обществено-полити 
чески организации в града.

— План за работата 
Общинската конференция 
на ССРН;

— Проекторешение за из
менение и допълнение 
Правилата на Общинската 
конференция на ССРН, за 
изменение и допълнение на 
Решението за организацио
нното устройство на органи 

облиците на дей
на ССРН,

на
конференция

те и на
ствуване на ОК 
за изменение и допълнение 
на Решението за броя и 
структурата на делегатите 
на ОК на ССРН и Предсе
дателството на ОК на ССРН 
и тяхното избиране, за изме 
пение и допълнение на Ре
шението да делегатския със
тав на координационните от 
бори, секретариатите на сек 
циите и Съвета на ОК на 
ССРН.

Същевременно е предлож 
ено избиране на ново Пред 
седателство на ОК на ССРН, 
председател с едногодишен 
мандат и секретар на Пред 
седателство.

Днешното заседание 
ОК на ССРН ще разгледа 
обстойно отчет за едного
дишната си дейност, за дей
ността на Председателство
то и работните тела към ор 
ганизацията на Социалисти
ческия съюз- Безспорно не 
по-маловажио място ще за 
еме и проектоплана за дей 
постта на Социалистическия 
съюз през следващия пери
од една годила: октомври 
1979 — октомври 1980 годи-

Т. Маркович
из-

На всички участвуващи 
предварително са раздадени 
.материали, съставляващи

Оценявайки дейността на
младежката 

през изтеклия период Д. Ри 
стич между другото е изтъ 
кнал, че младите от Сурду- 
лишка община са организи 
рали редица полезни акции, 
които са дали забележител 
ни резултати на различните 
полета на младежката изя
ва. Тези постижения задъл
жават младите и в бъдеще 

ангажират повече и 
по-добри

организация
дневния ред на заседанието: 

— Отчет за работата на 
конференция

МАРКОВИЧ. досега-
Обшинската 
на ССРН, Председателство
то и работните тела за пе
риод юни 1978 — септември 
1979 година;

на

Братство 10 Л>убиша 
родоосвободителното движе
ние бе наметнат от страна 
на четниците на Дража Ми- 
хайлович, той имаше много 
крупни политически импли- 
кации за по-нататъшното 
развитие на Народоосвободи 
гелната борба и характера

Тито
най-бито казва, че в Ужице 
„сложихме основите на оно
ва което днес имаме", и по- 
нататък „в Ужице се оти 
гра всичко онова, което 
имаше важно значение за 
цялата наша страна. .

ГОРДОСТ

„Борба”,брой на вестник 
който излезна в Ужице на 
19 октомври 1941 година, в 
статията „Народоосвободите 
дните отбори трябва да 
станат и истински носители 
на народната власт”, 
работи идейно-политическия 
коицепт за ролята, задачите 
и характера на иародоосво 
бодитедните отбори в борба 
та срещу окупаторите.

да се 
да постигат още
резултати.

Трайни задачи пред 
дежката организация 
ду доугите са: марксистко
то образование, ангажира
нето на младите в преобра
зованието на онстемата на 
образованието и възпитани- 

социалшстлчеокото 
селото,

взаимодействие

мла-
меж-раз-

на революцията.
За това другарят

на. ето,
преобразование .наТръгвайки от новите кон 

цегщии на народната власт, 
бяха формирали пародоос- 
вободителни отбори <иа Ця 

територия на Ужишка

Но по онова, с което ще 
остане в аналите си като 
особено важна конферсн- 

преус 
Титовата

по-голямо 
между младежките първяги
ни организации от

ция е предвидяното 
тройство според 
инициатива за

колективна работа и ко
лективно РЪКОВОДСТВО И
председател с едногодишен 
мандат.

Предвиденото преустрой
ство с плод на ияколкомссе 
чиа дейност в организаци 

ОС Р Н, исъдето бе да

разлнчлата
га република — от местни
те чрез околийските и ок
ръжните, до Главния наро- 
доосвободителеи отбор ага 
Сърбия- Значи за митото къ 
со време бе цялостно посгро 
ена пирамидата на народна
та власт, от долу до върха. 
Това възможно беше да се 
постигне в така къс период; 
од време, йатова че 
те общински управления, 
околийските и окръжиш ага 

органи 
власт

въвеждане укрепванеструктури, 
ла първичните организации 
на Съюза на социалистиче 
ската младеж и пр. Съшо 
така и занапред ще продъл 
жат акциите, които досега 
са дали изключителни ре
зултати: тук се има пред 
вид акциите по местно стро 
ителство и прочие.

ни
на

Ст. Н.Освободителната борба ма 
(народите и народностите на 
Югославия, покрай ооноовна- 
та цел — изгонване на оку- 

и освобождение на 
— имаше и общ е 

цели и
патора

ите на
дена безрезервна подкрепа 
на инициативата на другаря 
Тито и подчертана своевре 
мощността на тази 
тива за понататъшната де 
мократизация 11а нашата са- 
моуправителиа социалисти
ческа система, както и за 
по-пълноценното 
не на делегатската система 
— основата на устройство
то на самоуправлението у

страната
ствело-политически 
задачи. Във връзка с това, 

- Тито пред 1959 го- 
Титово Ужице каза:

бивши
другарят инициа
дина в

От тук потече онази вели
ка идея в народнюосвобс- 
дителната борба да се създа
ва и нова народна власт. 
Тук бяха създадени и пър

народоосвободитслаги

Доброволният 
труд е
на младежката <изява, в 
която са постигнати твърде 
добри резултати: младите 
от Сурдулица имат посто
янна бригада, която рабо
ти целегодишио — и на мес

младежки 
посочен .като област

чалства и другите 
на старата югославска 
бяха до крайности смразени 
и компримитираки сред на
рода. От другастралга, съще 
ствуваше огромно разполо
жение на народа да помогне, 
сам да участвува в изграж 

по-справедливо,

заживява

вите 
отбори.”

ъТ према овом лост плр 
Въз основа на тази идея» 

другарят Кардел в г/ървия
нас.дашето на 

истинска народна власт. Ст. Н.
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МЕТОДЪТ НА ЕДИН АКТИВ
И ’" ■ ■ — - заседания ** е Успяло

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУБАБУШНИЦА;
ПЩИНА

Братство" бс “у- '^разреши спортовете и по 
ЛИ е това, даР^ |охношония1а. С тази 

актива на СК „пяктика която все още 
П,Га оддъяжава, активът се е 

и бс^ьм превърнал в инструмент за
и Оезс изготвдио становища срещу

(/гдвлий членове н& колек ги

Охраната по труда
замемарена

,ПР^„ „Актив
бликувапа къса схашя адрес на гв която бе охнра=>ср=иИОлД,ш1ч„ ц
При ОСЯ10ШЮ уЧИЛИЩ© ” . Гусзлсйствувашс.
рда вродълвонте™ МУЧ^С.ЦИ актив

игаю добре познаваше ра®^еде заседание, на
Веднага след Т01!“ “ н±одко членове правилно 

което обсъжда статията^ Нашито ^ актИва и вземат 
считаха, че статията съ’ ез.,ЛТатна активност. Миозин 
конкретни мерки за ло-р У и тогавашният дирек-

иия» винаги 
ди нечия 
С това се 
щата им активност.

Сигурно с, че СК е вай' 
призван да даде “РСЦ;1*™ ™
постъпките и ПР^1ектива, ване политиката 
на членовете на гю. Г1роуЧВаме на партийни до-
да посочва тре «умеити и марксистка лите-
“аГа 1 н има д^та работа, ратура. За посочени,, въпрос 
™^-,к вза“м<^пюше,шята се мисли, че е лесен, поне- 
Г ««лГмрушеви, в ре- I же „какво тук има да се че- 
зшпатЬРца което възникват 'тс, седиш и слушаш сведе- 
зултат и“ ° ,«ия за постъпката и кажеш
Р Но з^ДР^явштето на от- своето мнение". А такива за 

изисква последо седаиия се провеждат 
планов подход. потреба", а в обстановката, 

каквато е в бистърското ос 
служат

ва.
«а СК в 
изчерпае

Ако един актив 
определен период 
целокупната си активност са 
мо с един въпрос и зане- 
мари всички други, може би 
и по-важпи въпроси, 
е, че „боледува" от недостиг 

дееспособност. За всестра 
-нна активност в така широ 
ко поле за акция с нужен 
проддължителен труд и твор 
чески елан на воички него- 

членове, дълбоко позна
ла сюк,

27 пов-

сдружения труд иесери 
този важен въпрос

В първите шест месеца на годината 
реди на работно място

Някои организации на 
озно се отнасят Към ясно

с цел да се осъ 
„лоша" постъпка, 
изчерпан целокуп

един епизод 
на актива на 

основно

се занимават само 
по труда, но имат

Това е само 
из практиката 
СК в бистърското

За съжаление не

щите не 
с охрана 
и редица друш трудови за 
дължения-

Още не се практикува за
дължителното обучаване на 
млади хора, които да се 
занимават с охрана по тру

Делегатите на трите съ®е 
та на Общиноката скушци- 

в Бабушпица на послед- 
обсъждайки

на

на училище, 
и единствен.сесияната

информацията за 
ето по охрана на труда в 
организациите на 
ния труд констатираха, че 
занапред ще трябва корен
но да се мени отношението 
към този въпрос.

състоянн
злиразяснения 

ще посочим, чс в БистъР съ 
ществуват първична паргии 
на организация, в която чле

комунистите от цен 
тралиото училище.

от подведомствените

За известнисдруже-

да.
краОпит да се направи 

чка напред в това отноше
ние беше направен в „Ти- 
гъР", но и там не се издъР 
жа докрай.

нуват и Комуни 1стиге ... „
отделния действуват в пъР* 

организаци на села 
работят. Актива 

съчиняват 
СЮК в

В актовенормативните 
на организациите на сдру
жения труд на охраната по 
труда не е дадено дължимо 
то внимание и място. А ба 
бушнишкото стопанство 
нуждае именно от уреждане

алчните
та, в които

училището 
воички членове на 
трудовия колектив.

„поношенията 
вателност и 
Това липсва в работата на 
актива, кайго все още няма 
план за работа (?), нито пък 
правилен метод.

на

заI ювяо училие, 
психологическо изггразнява 

не".

сс
Активът бе формиран е 

подтиква и насочваактовенормативните 
със Закона за 
труд и Закона по трудоус
трояването. Касае се за ра
ботни места, които са изло
жени на големи

на цел да
провеждането на политиката 

СЮК в образователно-въ 
питателиата дейност, да раз 
вгша самоуправшге лиите от- 

в трудовата орга 
насърчава работа-

сдружения
За едностранчивата дей

ност на актива отговорна е 
и първичната организация 
на СК в селото, която нико 
га не е разисквала върху 
работата на актива или пък 
поискала отчет за съшата. 
Но има ли се предвид, че

Всички заседания са сви
квани по иницатива на дире 
ктора. На тях са обсъждани 
само поведеният яа труде
щи се, намиращи се в кон
фликт с директора. И други 
са правили грешки, върху 
които е трябвало да се спре 
вниманието на актива, 
това не е станало, понеже 
никой не раздвижил инициа 
тива.

Освен това, повече пъти е 
обсъждано отсъствие' на за
сегнатите лица, а за постъп 
ката им е докладвал дирек
торът.

При такъв метод на ра
бота критиката не може да 
бъде обективна и другарска, 
а решенията се взимат 
примеси 
Тъкмо затова, нит0 едн0 от

па

трудности 
и изпълняващите такива тру 
дови задачи след време тряб 
ва да бъдат 
на други работни места, съ 
ответно предписанията 
охрана на труда.

Малко

яошеашя 
низалия,та на самоуправителните и 

органи, 
инициатива за 

материалната основа, мето
да и качеството на обучени 
ето и да се противопоставя

несамоуправителзште
проя»и. Широкото поле на 
дейност и достатъчно число 
боразовани членове на зави
дно равнище са добрите ус 
лавия за плодна активност. 
Все пък работата на актива 
през последните 3—4 години 
не може да получи 
епитет. Защо?

професионалните 
раздвижва

разпределени

по но комунистите от централно
то училище са по-голяма 
част от членуващите в пъР 
вичната организация и че 
преобладава мнение „пробле 
мите в училището да реша
ват трудещите се в него, а 
не селото" — всичко е ясно.

Образователният пропее 
се провежда, но качеството 
мV ще бъде проблематично 
все докато активът бъде 

с „съдия за нарушения".

засега е направе
но и пр отношение лодобре 
нието на

на
микроклимата, от 

условия.носно трудовите 
Повечето 

зации трудови
ване-го нТтакпаа 0беЗПеЧа‘ 
ще им струва езкъпо, но 
ако се пресметне колко се 
губи с

органи

условия
Охраната — необходимост

тозиотсъствуването отпуски по болест или поИменно, бързоразвиваща 
та се промишленост донася 
и големи неволи поради лип 
сата на мерки по охрана 
на труда.

Както беше изнесено на 
сесията, само през първите 
шест месеца на годината в 
Бабушнишка община е има 
ло 27 повреди на работно 
място, които са предизвика 
ли 610 загубени трудодни, 
докато в течение на 1978 го 
дина е имало 61 трудови по 
вреди с 845 загубени трудо 
дни.

след
ствие повреди на работно 
място, сигурно е че обезпе 
чаването на необходимите и 
предписаните трудови 
вия ще е много

От горе посочени^ епизод 
насам, членовете на актива 
проведоха няколко

субективност.на
К. Г.заседа-

усло-
_ по-евтино

от загуоените трудодни по 
ради отпуски по болест 
поради други подобни 
чини.

ОТГОВОРНО В ПОДГОТОВКТИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН
ИЛИ
при-

И НАЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗ 
НИ СРЕДСТВА НЕ СЕ ИЗ 
ПОЛЗВАТ В случая, покрай другите 

е нужно всички общности 
и самоуправителнн общнос
ти на интересите на време 
да изготвят овоите развой
ни програми, както и всич 
ки отговорни за приемане 
на обществения план да 
спазват предназначените сро 
кове, защото от правилния 
и навреме изготвен общес 
твен план ще зависи и по- 
натъшното целокупно раз 
витие на общината в след 
вашия петгодишен период.

ТЪРСЯТ СЕ подходящи 
МЕРКИ ЗА ИКОНОМИЧЕС
КАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

малки, дори незначителни. 
Да вземем един пример. 
ООСТ „Босилеград" в първо 
то шестмесечие за общин
ски облаги от личния доход 
е издвоила 116,614 динара. 
С прилагане 
сразмер от 0,20 на сто се 
пестят само 2,232 динара.

Изхождайки от факта, че 
по тоя начин не се 
много средства, 
взеха 
пият 
други 
кои

I
та година. Въз основа 
тях Изпълнителният съвет 
до края на юни 1980 годи
на ще изготви проект 
развойния план. а предложе 
нието пък на тоя план ще 
бъде изготвено до края на 
ноември следващата

наМалко невероятно, но 
факт. За недостатъчната ох
рана по труда голяма вина 
носят и работниците.
Има случаи, 
ните предпазни 
не се употребяват!

В такива случаи работни
ците сами до известна сте- 

създават „благоприятно 
поле” за нарушаване на 
трудоспособността си или 
за повреда.

В някои трудови органи
зации жени девойки още 
работят в трета смяна, ма 

и съв каР че тази практика, съг 
ласно Закона за трудоустро 
я-ването (трудовите отноше
ния) би трябвало да се пре 
установи.

Делегатите на трите съве 
та на Общиноката

НЕСПАЗВАНЕТО НА ПРЕД 
ПИСАНИЯТА ПО ОХРАНА 
НА ТРУДА — ПРИЧИНА 
ЗА ПОВРЕДИ

на
на намалениякогато и налич 

средства
В „Текслилколор”, „Кому- 

налац” и някои други орга 
низации на сдружения труд 
охраната по труда «е е регу 
лирана ни с нормативните 
актове, макар че това е за 
дължително.

В общината не съшеству 
ва пример няколко органи
зации на сдружения 
да са се сдружили 
местно да разрешат този въ 
прос, което може да бъде и 
по-евтино и по-качествено. 
НитО една трудова органи
зация не разполага с орга 
низирана служба по охрана 
на труда.

До известна степен, и из 
ключение в това отношение 
правят фабриката за вът 
решни автогуми „Тигър” и 
химическа 
„Лужница”.

годи
на.

пестят 
делегатите 

решение, Изпълнител 
съвет да намери и 

възможности, т.е. в 
обществени облаги 

же да се извърши намаля
ване или освобождаване на 
стопанските организации. 
Също така делегатите 
ложиха
общности на интересите в 
общината да изнамерят въз 
можности с които да намал 
ят т.е. освободят материал
но най-заладналите 
ски организации от Някои 
видове обществени облаги. 
Всъщност покрай другите 
мерки в стабилизацията, в 
случай
общности на 
приемат 
делегатите, стопанските ор 
ганизации биха могли да по 
добрят материалното си по 
ложение.

пен За отбелязване е, че пора 
ди обезпечаване на пълно 
участие на трудещите се и 
гражданите, проектът 
договора за основите на раз 
войния план, както и лроек 
та на плана обезателно ще 
бъдат пуснати на публично 
обсъждане. Според 
то решение публичното об 
съждане на проекто-догово 

,ра за основите

на
мо

труд

пред
самоуправителнитеПа въпроса, 

до възможността за облекче 
ние на стопанските — 
организации от някои 
ществеии облаги с цел да 
се изтрае в стабилизацията 
делегатите 
облагите от

взето- отнасящ се

трудовина развой
ния план ще трае от 15 фе
вруари до 15 март 
щата година, а проекта на 
развойни^ план от 10 
до 30 септември

об-
скупщи 

на гласуваха набелязаните 
от страна на Изпълнителния 
съвет мероприятия, отнася
щи се до подобрението 
охраната по труда в органи 
зациите на

следва-
стопан-взеха решение 

личните дохо-юли 
следваща 

та година. Също така, беше 
договорено за организира
не и наблюдаване на публи 
иното обсъждане, както и 
за събиране на забележки 
и мнения да се старае об 
ппиноката служба за 
ство, финансии 
на дейност.

Ди от трудови отношения 
намалят от 1,15 колкото из 
насят сега на 0,95 на сто. 
оа отбелязване е, че и се
гашният размер в отделяне 
то на облагите I 
в Южноморавския регион. 
п° и средствата задържани 
по тоя начин 
те организации все

на

сдружения труд 
като отделно беше подчерта 
но на същите да се наложи 
в най-скоро време 
надт скупщината с предггри 
етото.

промишленост самоуправителните
интересите 

инициативата наТези трудови организации 
имат по един завеждащ ох 
рана по труда, но това не 
е достатъчно,

е най-малъкда запоз
стопан 

и комунал-защоТо съ- М. А. в стопански-
пък са В. Б.
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Членовете КХД „Георги Димитров” от Димитровградна
на „Жупска беритба”

Обществена хроника

На гости в братсни АлвксандровацЗдравна станция 

без пекар и._
на. На тях, пък ще им бъде 
предоставена 
да провъзгласят 
ра за закрит.

Успешна изява на Димитров 
градските стрелци

По време на традицион- 
ни$т гроздобер в Александро 
вац Жупски
стрелците от Димитровград,

много цветя бяха хвърле
ни на триоуната - 
на програмата, когато 

' Лежите и девойките от ора- 
тския Димитровград 
Ияваха своята художествена 
програма.

Многолюдната публика, 
насъбрала се на площада 
в Александровац Жупски с 
бурни ръ»копляскания и ова 
ции поздравляваше танцьо
рите, певците и хумористите 
от Димитровград. От 10 ав
густ 1974 година до днес из 
минаха повече от пет годи
ни, откакто Димитровград и 
Александров ац Жупски се 
побратимиха и от тогава на 
сам се сключиха много лоз 
нанета, много братски връз 
ки и за туй и този път, ко 
гато дилшггровградчами гос
туваха тук, още един път бе 
потвърдено, че братството 
и единството укрепва ©се 
повече и повече с всеки из 
лишат ден.

От 22—23 септември в по
братимения град ведка го
дина се провежда традици 
онния гроздобер, а редов
ни гости на него са и, с 
радост посрещаните, димит- 
ровградчанм.

Това едновременно е и 
момент, когато се срещат 
стари приятели и сключват 
пови познанства.

Тази година в Александро 
вац Жулоки ще гостува и 
делегация от крайния запад 
на нашата страна, а именно 
делегация от Нова Горица 
(СР Словения), с които Алек 
сандровац Жупоки съшо та 
ка е побратим от 1974 годи

163 кръга, 2. Тодор Алексов
— 162 кръга, 3. Вукадин 
Маркович — 155 кръга. Ин
дивидуално класиране — 
жени: 1. Ана Павлова — 
160 кръга 2. Ружа Алексова
— 145 кръга 3. Верица Шо- 
шич — 139 кръга.

Така в общото класиране 
стрелците от Димитровград 
насъбраха 633 точки, докато 
тяхните противници от

!■ -)Ш.

ло време 
1 мла- възможността 

гроздобе-Обезпечаването на пълна здравна защита на 
частите селскостопански производители е важно 
звено в целокупната ни социална и икономическа 
политика. За въвеждане на тази защита в Боеи- 
леградока община бяха нужни и необходими сред
ства, здравни обекти и кадри. С приемането на 
Закона за пълна здравна защита на частните сел
скостопански производители в Южноморавски ре
гион бе определено и заплащане по 410 динара за 
член в семейство.

излъл-

гостуваха и

■

Селскостопанските производители в Босиле- 
градска община очакваха, че върху здравеопазва
нето ще се сбърне .нужното внимание и че услу
гите им ще се подобрят. Всъщност, техните ну
жди и очаквания бяха в унисон с обществените 
ни принципи. Те дават своя „здравен динар” но 
се питат какво получават след приемането на За
кона.

Тревогите са още по-големи, че на време не 
се завършват здравните ведомства. Но след като 
ималхе на предвид завършените и тех!нически об
заведени обекти, тревогите на хората прерастват 
в недоверие.

Именно такъв е случая в с. Горна Любата.
. :га ”&лЗдравната станщня, която се изграждаше с 

години напред, преди четири месеца бе и техниче
ски обзаведена. В здравния дом, който работи в 
рамките на Медицинския център „Милентие Попо- 
вич” в Сурдулица смятаха, че в сградата няма во
да и че не може да се започне с работа. Горно- 
любатчани въведоха вода в обекта. И какво ста
ва? Лекарите чакаха вода, сега горнолюбатчани 
повече от два месеца чакат лекар. И не само гор- 
нолюбатчани — но и населението от Мусул, Барне, 
и Плоча. Населението от тоя район се пита: за
що с толкова голям труд и толкова вложени 
средства към 1 200 хиляди здравната станция не

Александровац Жупски

Александровац Жупски 593 
точки.

При жените резултатът съ
що така е в полза иа гос
тите от Димитровград, 
шото общия брой на събра 
ните точки тук е следния: 
Димитровград: 439 
Александровац 396 точки.

Т. Петров

коит0 показаха голямо май
сторство и точна стрелба с 
пушка.

На състезанието взеха 
участие мъжките и женски 
те отбори от двата града — 
побратими и ето резултати 
те:

Индивидуално класиране 
— мъже: 1. Нацко Манев—

за-

точки,

БАБУШНИЦА
работи? Само »Църни връх« има загубаМестната общност от Г. Любата е съобщила 
на Здравния дом, че обектът е напълно готов за 
употреба. От тогава досега нищо. Отговорните от 
Медицинския център в Сурдулица и От Здравния Останалите организации на сдружения 

ти през първите шест месеца на годината
МАКАР и с известно за

къснение. защото приключ
ва и деветмесечието, деле
гатите на Съвета на сдруже 
пия труд в Общинската скуп 
щипа в Бабушпица обсъди
ха шестмесечните резулта
ти в стопанските организа
ции и извънстопанаките дей 
пости.

Основно и най-съществе- 
<но нещо, което трябва да 
се отбележи е, че с изклю
чение иа гостили ичарско 
предприятие „Църии връх” 
със загуба от 8 000 динара 
— всички други организа
ции на сдружения труд са 
показали положителни де-

труд имат положителни резулта
дом в Босилеград не предприемат нищо.

зации на Съюза на комуни 
стите и останалите общес 
твено-политически органи
зации.

През първите шест месе
ца на годината е имало тру 
дови организации, които 
са изплатили общо 174 570 
динара в повече лични дохо 
ди, като при това е наруше 
на предвидената със само- 
управителното споразуме
ние пропорция от 88:12. Това 
нарушение са направили 
ЗдраВНИЯТ ДОЛ! и основно 
училище „Младост” във Ве 
лико Бонинци.

Делегатите на Съвета на 
сдружения труд подкрепиха 
становището на Изпълнител 
ния съвет във връзка със 
спазването на приетите в 
разпределението на дохода 
и личните доходи при пъл
но зачитане на салюуправи 
телннте споразул!ення.

Оценено беше също така, 
че занапред трябва да се 
обърне пополялю внимание 
•иа отделянето «а средства 
за общо и съвместно пот 
ребление. Самоуправителни 
те общности на интересите 
по детока защита, физичес 
ка култура и др. през първи 
те шест люсеца са взели и 
по няколко лични дохода по 
вече, което е сипнал, че тряб 
ва да се преразгледат 
•кои шгструлюнти в обезпе
чаването на средства за тях. 
при пълно зачитане на об- 
щественигге договори и само 
управителни сгюразулюния-

Трудно е когато няма здравно ведомсто, но 
още по-трудно е когато хората заплащат високи 
средства за доближаване на услугите, а същите не 
получават, а при това ординациите по обща прак
тика и зъболекарство стоят неизползвани.

Ако Медицинският център и Здравният дом 
не са в състояние да оказват търсените услуги, 
мяого по-добре е да бъде осведомена и по-широка
та общественост. В случая общественият интерес 
е много по-голям от неотговорността на тези, ко
ито се отнасят безотговорно.

од е дошло до намаляване 
на изразходваните средства 
при създаването на общия 
доход
по-голям със 73 процента и 
възлиза на 112 152 000. В то 
зи период и оня дял от до
хода. който се изразходва 
за участие в разпореждане 
то иа дохода е нарастнал от 
57,9 на 59,8 на сто. В струк
турата на разпоредения до 
ход има известно налшленме 
при отделянето на средства 
за салюуправителните общ 
пости иа интересите от 7 
процента. Обаче, известно 
повишение има при отделя 
«гето на част от дохода за 
лихви, застраховки и др. 
даждия-

Средно изплатените лич
ни доходи в първите шест 
мссоца на годината в Бабу- 
шшмшка община възлизат 
иа 4 209 динара или поапше 
ние от 44 процента, коеГО 
след приспадане иа повише
нието на жизнените разходи 
възлиза иа 23 процента.

Остава обаче открит въп 
роса защо се увеличават от 
пуоките по болест. Те са 
с 30 иа сто в повече от съ
щия период на миналата го 
дина. И покрай инициатива 
та на общинския синдика 
лед съвет, и .покрай реди
ца други досега инициати
ви. отпуските се увеличават 
и веооятио в скоро врел!е 
ттге трябва с този вътшос 
най-сериозно да се позани 
маят ошрдикалиите органи
зации, първичните органи

то и доходът е

лави резултати.
В първото шестмесечие на 

годината стопанството в Ба- 
бушнишка община е осъщс 
сгазило общ доход от 
380 277 000 динара или с 
39 процента повече в сран 
.пение със съшия период 
па 1978 година. По отноше
ние иа запланирания обем 
— тази сума е по-малка с 
415 000 динара или с 8 про
цента по-малко в сравис- 
ства в осъществяването на 
този доход участвуват със 
78 /иа сто. което е с 5 про
цента © по-малко в сравне
ние с първото полугодие иа 
•изтеклата година, а на 100 
динара изразходвани среп- 

е осъществен 142 
Това

ня-
ства
динара обттт доход.

говори че расте ико-иошо
.тгомнчността в работата, кое 

охпабряиащ Факт.
Тъй като през този пери

те е

Новият паметник
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авдение

КОМЕНТАР

СНАБДЯВАНЕТО
СТРАТЕГИЧЕСКА ОБЛАСТ

Снабдяването на населението със стоки 01 
първа необходимост (или така наречените храните
лно-вкусови изделия) е твърде отговорна зада
ча. Липсата на който и да било хранителен про
дукт предизвиква огорчените и чувство на неста
билност сред гражданите. Затуй тяхното реагира
не е доста бурно. А това е и основателно ли* 

жизнена необходимост в тъР-псата на стоки от последица на недостатъчнаговоките магазини е 
организираност, а не, че тези стоки не се намират
на пазаря. „Кръгла мака”На неотдавна състоялата се 

„Братство” по онабдъването в Босилеград 
участници изтъкнаха, че организаци

ята по снабдяването е доста бездействена.
При пълно уважение на обективните причи

ни, които бяха посочени от представителя на орга
низацията по снабдяването, не може да се отре
че, че гражданите с основание негодуват. Самото 
обстоятелство, че бяха изредени и признати ре
дица „субективни” слабости и пропуски, дава ос
нование да се твърди, че голям брой неща „куцат 
в снабдяването.

Налице е отсъствието на анализ па пазара: 
от кои стоки в кой период гражданите се нуж- 

какви количества се изразходват и пр.

на в.
почти всички

конфекция „Свобода”Новите шшещепиа на

Подготовка за втория етап иа 

реконструкцията и модернизациятадаят, в .
Обслужващите лица (или магазинернте), поради 
една или друга причина не зареждат магазините 
със стоките, които най-много се търсят от потре
бителите. Доводите, с които най-често се оправда
ва са съвсем несъстоятелни. Касае се за несъгла
суваност, инерция, липса на отговорност, чувство 
на деловитост и прочие.

Не може да се отрече, че към снабдяването 
не е проявен обществен интерес и грижа. Снаб
дяването е било на дневен ред на Изпълнителния 
съвет на Общинската скупщина, на сесия на Об
щинската скупщина, както и на изпълнителните 
тела на обществено-политическите организации. 
Оценявайки въпроса по снабдяването, като страте
гически въпрос, понастоящем е раздвижена ини
циатива и изготвено проекторешение за начина на 
осъществяване на особен обществен интерес в 
стопанисването на организациите на сдружения 
труд, които продават основни хранителни произ
ведения. Безспорно, инициатива колкото навреме
нна, още повече — важна за снабдяването на на
селението в Босия е гр а дек а община.

Същественото за това проекторешение е, че 
води сметка за липсата на развойни програми на 
организациите, занимаващи се със снабдяване на 
населението, ако няма разработен баланс на по
требностите, ако не обезпечи резервни количества 
и т. н.

около 22,6 милиона динара
ческя показатели: обтпестве 
ният продукт ще се увеличи 
за 257,5 на сто, чистият до
ход за 249,6 иа сто, средства 
та за лично и общо потреб 

за ление за 260,2 на сто, сред
ствата за раширяване на 
материалните основи на тру 
да за 220,8 на сто и прочие.

Тези данни са ярко потвър
ждение, че предвид яката 
реконструкция и модерниза 
ция на конфекция „Свобо
да" ще даде възможност да 
премине към конфекционни
те предприятия, чието сто
панисване ще бъде значител 
но подобрено.

До края на 1980 година капиталовложения от
РЕКОНСТРУКЦИЯТА ПРО 
ДЪЛЖАВА

В плана по средиосрочно 
то развитие (1975—1980) на 
конфекция „Свобода” значи 
телно място се отделя на 
реконструкцията, модерни
зацията и доизграждането 
на производствените ломе 
щения- Строителството на 
производствени помещения, 
помещения иа обществе
ни* стандарт и на общата 
служба видимо подобри ус 
ловията на стопанисване и 
се създадоха предпоставки 
за ускорен икономически ра 
стеж.

С първия етап на рекон
струкцията и модернизация 
та са доизградени 583 квад 
ратни метра производствена 
площ, 148 км. метра поменце 
ния за енергийни съоръже 
ни* и инсталации, 350 кв. 
метра помещения -на обще
ствения стандарт и 455 кв. 
метра за административни 
цели и техническа подготов 
ка.

Вместо заплануваната су 
ма са изразходвани общо 
18 486 686 динара, или над 
вишаване от 188 651 
Тези средства
ни за набавка на телефонна 
централа, телекс, обзавеж
дане на собствена амбулато 
рия и пр.

Раширяването на мощнос
тите даде В7>зможност за 
откриване на 105 нови ра
ботни места, за които бяха 

---------- ---------- ———----------- приети нови работници.

Ззсбдвниб иа Съвета иа потребителите

— Програмата по рекон
струкция и модернизация е 
приета като цяло, а ше се 
проведе в два етапа 
яви директорът на конфек 
ция „Свобода” Бранко Пей
чев. — През първият етап 
бяха построени главни обе
кти на обществения стан
дарт, понеже с реконструк
цията на съществуващите 
обекти се измени тяхното 
предназначение. Това от 
своя страна изисква час по- 
скоро да се пристъпи към 
провеждане на втория етап 
на реконструкцията.
Вторият етап на реконструк 
цията обхваща главно стро 
ителство на производствени 
помещения, относно постро
яване на нова производстве 
на зала с обща площ от 
около 900 кв. 
и изграждане на спомагател 
ни обекти за поддържане с 
обща площ от около 180 кв. 
метра.

Общ0 през втория 
реконструкцията 
главно строителството на 
производствени

УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
РАБОТНАТА РЪКА

Ако към това прибавим, че снабдяването е 
било и обект на разискване от страна на СК и ос
таналите обществено-политически организации, то
гава действително може да се говори за интерес 
към една област, която е жизнената артерия на 
живота иа населението.

Не бива да се отрече, че по отношение на 
предишните години е постигнат известен напредък 
в тази област. Търговската мрежа не само, че е 
разширена, но се правят опити да се осъвременни 
и съобрази с изискванията на гражданите — по
требители. За съжаление, не може да се каже, че 
са оформени специализирани магазини, нито пък 
във всички селища на комуната са открити мага
зини.

След първия етап на ре
конструкция и модерниза
ция бяха приети нови 105 ра 
ботника. След реализацията 
на втория етап според пла- 

ще бъдат приети още 
около 200 работника.

— Освен

метра, както
на

заплануваните 
влагания в обекти, оборуд
ване

етап на 
обхваща

динара, 
са излолзва- и подобряване трудо

вата среда, понастоящем во
дим грижи и за създаване 
на необходимия кадър, кой 
то тРябва да работи в но
вите помещения. Засега сти 
пендираме трима модно-мо- 
делари в Марибор, трима 
технолога

помещения, 
относно построяване на нова 
производствена зала с об
ща площ от около 900 
метра, както и изграждане 
на спомагателни обекти за 
поддържане с обща площ от 
около 180 кв. метра.

_ Накрая трябва да се каже, че снабдяването 
в Бооилеградска община се нуждае от преустрой
ство. Самото обстоятелство, че то е станало обект 
на интересование на един по-широк кръг заинте
ресовани е красноречиво доказателство

кв.

на Полувисшата 
техническа школа в Загреб, 
а също така се организира 
курс за над 200, които 
овладеят
нияг и умения, както 
тическа подготовка

за това.
Ст. Н.

Общо през втория 
реконструкцията и модерни 
зацията ще бъдат изразход 
вани над 22,6 милиона дина 
ра от които приблизително 
11,0 милиона динара за стро
“1Те чбг0КТ1Г и инсталации, над 7,5 милиона 
ра за —
РУДване и 
динара в 
обекти.

етап на
ще

практичеоки зна- 
и теоре 
за приу 

чени работници в конфекци 
ята. Засега 50 души завъР 
шват обучението и се под- 
тотвят за изпити — добави 
ь. Пейчев.

Съветът на потребителите 
към Общинската конферен
ция на Социалистическия съ 
юз в Димитровград, в нача
лото на миналата 
проведе разширено 
ние, на което, покрай 
новете на Съвета, присъству 
ваха и представители 
организациите-снабдители на
общината с

Тема на обсъждане На заседанието бе 
нато, че е подписано 
разумение между

на за
седанието бе състоянието и 
проблемите свързани с енер 
гийните горива в общината.

изтък-
спо-

градския „Търгокад^и^О)? 
рев-инвест"

дина-
производствено обо- 

над 3,5 милиона
инф раструктурни

седмица 
заседа 

чле-

ва Димитровград да получи 
определени количества 
лища, които да 
потребите на

от Ниш заСлед обстойни разисква
ния бе констатирано 
в момента най-добро 
жение е в снабдяването с 
Дърва, гас, след това нефт 
електрически ток, докато' 
'Най-лшпо и най-неизвестно 
е снабдяването с въглища, 

шанеже мините са направи
ли договор с по-големи по- 
треоители, термоелектранм и 
други големи трудови 
низации,
малко въглища остават 
свободния пазар.

По-наттатък Пейчев пояс- 
ми, че за реализацията на 

на вто- такива планове, както за из 
реконструкция- ^раждане на обекти, така и 

та и модернизацията об- за станалите капиталовло- 
. доход в сравнение с жеиия Финансирането е за

патя тп'13, пР'иета за начал кръгдено, и то: собствени 
ии™ Тта В Ре1«>нструк- ар|дства - 20 иа сто, сред- 
приет' о1"ОСНО к°гато е на банките 28,7 на сто,
реконг-тп,бЩаТа прагРама по ре«гтва ,на доставчициите 
запило ? и м°Деони- “а об°РУДВа«ето 11,3 и сред
на4 сто Ше нарасне с 241,5 Р™а на Републиканския фо- 

а сто- "Д за развитие

поло-на
'По реализацията 

рия етап навъг 
задоволяват 

гражданите.
енергийни гори 

~■ „Търгокоп”, Горското 
стопанство 0т Пирот, „Юго- 
петрол” и „Електродистри- 
буция”.

ва /
Що се пък касае до неф

та, положението не е лошо
тКнеЧтп'ТРебиТелите засе га не трябва да страхуват
че ще останат без нея

На заседанието присъству 
ваха и представители на Ор 
гана на управлението «а 

\ Общинската скупщина в Ди 
митровград.

орга
твърдетака че

за _ на изостава
— 4(? -?аиони в Републиката^ Значителни ефектиТ. Петров ще да- 

икономи-°станалите на сто.
СТРАНИЦА 6 Ст. Н.

БРАТСТВО * 5 ОКТОМВРИ



Бр. И79
Год. XXXVII 
5 октомври 

1«79 
Белград

комунистите па Сьрбпя

За оътрудничество 

без подчинение’У Щ
ъЖ

ш еЬ-Мш 11
ШЖ/А! С1, Г-«‘

В Блеград във вторник започна 34-то редов 
но годишно заседание на Международния монетен 
фонд, Международната банка за възобновяване и 
развитие и нейните организации — Международно
то сдружение за развитие и Международната фи
нансова корпорация-

#3
На тържественото заседание в най-голямта 

зала на „Сава — център” пръв оратор бе Прези
дентът «а СФРЮ Йосип Броз Тито. Сърдечно по
здравен с аплодисменти от представителите на 
138 държави членки — участници в тази най-гол 
яма международна среща, финансово-монетни 
специалисти и многобройни функционери на Обе 
динените нации, наблюдатели и гости от всички 
краища на света — президентът Тито след речта 
си кратко време се задържа в „Сава-центъР”- 
По време на пребиваването той има повече сре

V;

.Й

а щи с ем)1гнонтни представители в тази значителна 
среща, а нещо преди 12 часа, придружаван от под 

Председателството на СФРЮпредседателя на 
Лазар Колишевски и председателя на Съюзния1'

I.’- ■ изпълнителен съвет ^Веселин Джуранович, търгна 
от „Сава—център”, пак топло приветствуван от
воички участници.

Средносрочният развоен план на СР Сърбия от 1981год 1985

0 печат възможно по-цялостна 
информация за това, колко 
пазарът търси някои стоки, 
какви са 
и технологически възможно
сти на отделни дейности, ка
кво се изисква от чуждите 
пазари, кои кадри трябва да 
се обезпечат и друго. Всич
ко това е необходимо за да 
може в отделните му части 
и в целия сдружен труд да 
се изготвят колкото се може 
по-реални проекти за разви
тието.

ПО ГОЛЯМО УЧАСТИЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 

В ПЛАНИРАНЕТО

питът ни показа, че 
следващият средносрочен ра
звоен план за период от 
1981 до 1985 година не .може 
добре да се направи, ако 
предварително не се анали
зират осъществените резул
тати в настоящия план. Та
кива анализи вече са изгот
вени в множество колекти
ви, стопански камари, обще
ствено-политически органи
зации, делегатски скупщини 
и др. Обща характеристика 
на тези анализи е оценката, 
че през изтеклите години на 
осъществяване на средно- 
срочната програма в ндкои 
области на стопанисването 
е дошло до сериозни откло
нения . Това, преди всичко, 
се отнася до инвестиционно
то потребление, външнотър
говския баланс, продуктив
ността па труда, разпреде
лението.

производствените

Активността на Съюза на 
комунистите на въпросите 
да се изгради действително 
нова система на самоупра- 
вителното планиране става 
с особено значение в на
стоящия етап на икономиче
ското развитие на републи
ката, защото сега започва 
подготовката за приемане 
на нов средносрочен план. 
Съгласно конгресните стано
вища и Закона за сдружения 
труд, концептът на новата 
система на планирането из
хожда от това щото целите 
на развитието трябва да се 
определят от работниците в 
основните организации на 
сдружения труд. С това те 
поемат задължението да се 
осъществят тези цели, обаче 
чрсз сътрудничество и спо
разумяване с работниците 
от други .колективи от рам
ките на по-широките само- 
управителни организации на 
сдружения труд. Това е ос
новната предпоставка за ре
алността на плановете и 
тяхното съзвучие с дей
ствителните интереси и В7,з- 
можности па сдружения 
труд като Пяло, а също та
ка и с наличните средства.

производители, точно онези 
от конто най-много зависи ре 
ализацнята на тези планове.

ворешс па неотдавна прове
деното заседание (1 октом
ври) на Комисията на Пред
седателството 
СКС за развитие на обще
ства ю-и копомическитс 
пошемия. Тук се чу и оцен
ката, чс не в малък брой 
колективи в Сърбия срсдно- 
срочпият развоен план е 
съчинен само формално, кол 
кого да се каже че имат 
такъв, а при това малцина 
са се грижили за осъще
ствяването му. Все пак, най 
трудно може да се обяепи 
сведението, че окло 30 па 
сто организации па сдруже
ния труд в СР Сърбия ня
мат никакъв план за разви
тието си. Като се има пред
вид всичко това, твтурде 
трудно може да се предпо
стави че тези колективи ще 

добър 
периода

ма на инвестиционното из
граждане да бъде изработе
на с много повече подбор, 
отколкото текущата. Финан
сирането на обектите в енер
гетиката, водостопалството и 
транспорта в предстоящия 
планов период би трябвало 
да тече чрез самоуправн- 
телиите общности на инте
ресите, които трябва да мо
билизират организациите па 
сдружения труд върху из
готвянето па срсдносрочнн- 
те си развойни програми, а 
особено върху сдружаване 
на средствата, необходими 
за реализация на тези про
грами.

ЦК нана
Покрай това, настоява се 

щото предстоящите средно- 
рочпп планове да бъдат по- 
-црецпзпн и по-ясни. 
искане се често изтъква, за
щото в много колективи те
кущите планове са много не 
определени. В тдх, например 
е записано, че ще се иде на 
самоуправителио сдружава
не па средствата, но не се 
казва конкретно е кон орга
низации ще се сдружават 
средства, пито се знае обе
мът и целта на сдружаване
то. Такива обобщени форму
лировки, които не задължа
ват никого не би трябвало 
да се повторят при форму
лирането на следващите сре- 
диосрочнн планове.

от-

Това

Много организации на 
сдружения труд не са разпо
лагали със собствената си 
акумулация и същевременно 
не се е стигнало до някои 
по-значителни крачки в са- 
моулравителиото сдружава
не на средствата и затова 
главно се е отивало за кре
дити от нашите банки, а 
някои и от чуждестранни. 
Когато се касае за инвести
циите, главната задача в 
предстоящия планов период 
е да се завърши изгражда
нето на мощностите, които 
имат голямо значение за це
локупното стопанско разви- 

републиката. Понеже

На много досега проведе
ни съвещания за предстоя
щия средносрочен план най- 
миого се разискваше тъкмо 
за инвестициите. Това е яс_ 
но, защото план7,т па инве
стиционното 
вероятно е и най-важната 
част ма петгодишния план. 
Обаче, в някои среди се е 
отишло в крайност, и не с 
направено нищо друго, ос
вен плама за инвестиционно 
строителство.

стигнат да съчинят 
развоен плам за 
1981—1985 година. Факт е, че науката и из

следователската работа до 
сега не са имали пдкоя по- 
значителна роля в планира
нето. Поради това много 
планове често са правени 
без необходимите анализи и 
сведения, 'което отразявало 
се е отрицателно В7,рху ка
чеството на 
Стопанските камари, делови
те сдружения и научните 
институции трябва да обез-

строителство,
Втората опасност- се със

тои в това, планът да не се 
съчини от професионалните 
служби или да се „пор^чи” 
от някоя научна институ
ция. Такива планове, покрай 
труда 
•трудно ще 
МИ, защото В7} в формулира
щото ат съшито . не са уча- 

.11 епос родство! н гте

тие на 
средствата са относително 

за останалите специалистите, 
бъдат осъществи-

наограничени,
по-малки проекти ндма 
остане много, което »ъв все_ 
ки случай ще повлияе бъ-

тези планове.да
В пропуските направени 

цри съчиняването ма теку
щите планове, много се го- ствувалпдещата петгодишна програ-



2 Комунист
СК II практикатаСтатутарните принципи на

ЧЛЕНЪТ КАТО СУБЕКТ НА 

ПОЛИТИКАТА
По-шираки връзка о 

базата
статутарни въпроси на, комисията за 

комунистите на Сърбияза работата на 
Съюза на

По повод отчета
работа и отговорност и по
следователното провеждане 
на инициативата на другаря 
Гито.

В хеченне на работата де 
легатите на Републиканска
та конференция на ССРН на 
СъРбия, обсъдила и задачи
те на Социалистическия съ
юз в подготовката на сред- 
носрочната програма за ^об
щественото развитие на СъР 
бия от 1981 до 1985 година. 
Според думите на Драгомир 
Милоевич, председател 
Републиканската конферен- 

ССРН на Сърбия, ка
сае се за документ, отнасящ 

и обемисти

Минали* петък, след ши
роки публични разисквания, 
делегатите

в производствотоводители 
и обществените служби, дъР 
жавното управление и под. 
Между жалилите се има и 
значителен брой носители 
на „Сломеница 1941" и ак- 

обществено-лолити-

зп от преди Седми* конгрес 
иа ОК ма Сърбия и Дооетия 

СЮК. Вместо 
изключва-

Милситнс Вуксвновична Републикаи- 
конферемния на ССРН 

проекта
конгрес на
преобладаващото
не иа СК, сега се прилагат 
ио-демократически и хума
нни отношения, «оето е в 
унисон с политиката на Съ
юза на комунистите да се 
бори за всеки човек. В 1976 
година, в Съюза на комуни 
стите на Сърбия общо са 
приложени 4 804 идейно-по
литически мерки, 
число 1 820 предупреждения, 
820 последни предупрежде
ния и 2 164 изключени 
редовете па СК. В следваща 
та 1977 година общо са при 
ложенн 3 750 мерки, от ко- 

1 290 предупреждения,

иа Комисиятаската
на Сърбия приеха 
на измененията и допълне 

Статута на ССРН

Дейността
за статутарни въпроси 
Съюза на комунистите на 
Сърбия през изтеклите две 
години характеризират уси
лията конгресните решения 
ефикасно да се прилагат във 
всекидневната практика.

Работата върху разработ- 
ката и приложението на ста 
тутариште принципи с била 

! интензивна. Трябва- 
колкото може по-скоро 

принципите да се внедрят в 
практиката и във всекидпев 
ното поведение на членове 
те иа СК. Заедно с остапа- 

Съ«оза на

на

нията на 
иа Сърбия, с което и практм 
чески са създадени органи 
зационни, кадрови и други 
предпоставки за осъществя 
ване ^инициативата на дру
гаря Тито за колективна ра 
бота, решаване, отговорност 
и въвеждане 
шен мандат на председателя-

тивни
чески работници от периода 
на следвоенното възобновя
ване и изграждане на стра
ната. Забелязва се, че те же 
лаят да бъдат членове 
СК и че не се примиряват 
лесно с обстоятелството да 
бъдат вън от СК.

От общото 127 решени 
жалби на отделни лица по 
ради изключване от Съюза 
иа комунистите, в 94 случая 
Комисията е повъРДИла ре
шенията за изключване и 
отхвърлила жалбите. За то
па без съмнение е доприне
сла гго-ефикасната, всестра- 
иа и съгласувана работа на 

за статутарни

иа

пана едногоди- от което
ТВЪРДО

ция на ше
— С последователното о-

съшествяване на колектив- 
ната работа всички органи
зации във фронта, органи и 
форми на действуване 
още по-голяма 
бъдат отговорни пред труде 
щите се и граждаш1те, .

към техните искания

огсе за сложни 
активности с изключително 
обществено-икономическо и 
политическо значение. Зато
ва е необходимо нашата ггро 
грама за работа . възможно 
повече да отговаря на ха
рактера на тези акции. И 
покрай постигнатите видни 
успехи, широчината и скоро 
стта на целокупната обще
ствена дейност още не от
говарят на значението, ко
ето има изготвянето на но
вия средносрочен план. 
тези дейности от изключите 
лно значение е да се тръг-

в лите орган-ш на 
комунистите ма Сърбия, Ло

шото 
СК по-ско

иго
776 последни предупрежде
ния и 1 679 изключвани* от 
Съюза на комунистите. От 
това се вижда, че общият 
брой на идейно-политиче
ските мерки —предулрежде 
т-гия и последни предупреж-

степеи ще
мисията допринесе 
организациите на 
ро и по-солидно да се орга 
низират и така по-добре под 
готвят за изпълнение на за 
дачите и осъществяване на 
идейно-политическата и во
деща роля в собствената 
среда. Новите статутарни 
разпоредби представляваха 
основата за въвеждане на 
нови облици на идейно-по
литическо действуване. По 
този повод, струва ни се, 
достатъчно е да се каже, че

ка-
кто и
и инициативи, а с това и 
Към по-ефикасното провеж
дане на договорената поли- 

— подчерта във встъпи 
Садих Ну 

на Ре-

комисиите 
ВъПрОСИ От всички 
ща. В 24 случаи са промене

равни-
тика
телното си слово 
ши, подпредседател 
публиканоката конференция 
на ССРН на Сърбия-

}ги решенията, така че за 
отделни лица са приети иде
йно-политическите 
предупреждение и последно 
предупреждение. Настоява
нето чрез процедурата па 
обжалването Да се съгледат 
и хггвъРДят всички важни 
факти и елементи е дало ре 
зултат. В почти всички слу 
чай даннитз са проверява- 
н»* ча терена.

Пгжчините за изключване 
от Съюза на комунистите 
са се свеждали главно на 
следното: отпор спетттУ само 
управителното пазвитие ч 
^тчошенч®: спъване оаботя- 
та на сямоуттоавчтелните оп 

либеоалистичеоко по- 
п^д^ние и ппеиече ня уча
стието на тпудовчтр хола р

на петпм^о: ттг
г*осТЪттт'тт тр-г 'т поЯлтотптч

е по-голям от чидени*
слото на изключените чле 
нове иа СК.

Значителна част от своята 
активност Комисията е по-

В мерки:

В продължение на речта 
си Салих Нуши каза, че бро 

професионалните фун 
в политическия

не От реалните оценки на 
постигнатото досега.

светила на решаването на 
обжалвания на решени* за 
изключване от Съюза на ко 
мунпетите, както и на други 
вч5проси важни за живота 
и паботата на членовете на 
СК. Особено подчертано е 
било настояването цтото вс
яко прието решение да има 
положително 
на членовете но СК. Затпото 
тяхното съдържание 
средствено е навлизало в са

ят на 
кционери 
живот тРябва постоянно да 
се съгласува с промените и 
развитието на политическия 
живот, с постоянното иана 
миране на кадри които не
професионално ще изпълня 
ват обществени, самоуправи 
телни и политически задачи 
и функции. С това ще се 
създава и възможност щото 
всеки човек, след изтичане
то на мандата, без трудно-

С оглед на обстоятелство
то, че се намираме в нача
лото на осъществяване на 
самоуправителното планира
не в практиката, качеството 
на приетите планове до го
ляма степен ще бъде опре
деляно от това, колко сдру 
женият труд във всяка сре 
да е овладял с цялостта на 
дохода, 
акумулацията, 
за много трудности се на
мираше и в неоспособено- 
стта на носителите на пла
нирането, и затова планове 
те понякога не бяха реални, 
така че не можеше да се 
осъществява равномерно и 
стабилно развитие. Във вси 
чки тези работи Социалисти-

във всички статутарни доку 
менти на Съюза на комунис 
тите на Сърбия последова
телно са разработени съот
ветните разпоредби От Стату 
та на СК на Югослави* от- 
нооно учредяването на обли 
ците на идейно-политическо 
то действуване, макар че в 
някои големи системи изо
стана очаквания творчески 
подход в разработката и

в-г.здемствие

непо-
възпроизводството, 

Причината ми* живот на организации
те и е влияело върху тяхна 
та активност. Те са подти
квали комунистите към пре 
одоляване 
тическите проблеми и пре
вантивно са действували в 
смисъл на осуетяване на раз 
лични нежелателни явления, 
допринасяйки по този 
41 ш към укрепване единство 
то и акционната способност 
на организациите на СК.

В периода след конгреси
те на Съюза на комунисти
те, Комисията е решила 164 
оожалвания, от които 144 
жалби на решения за изклю 
чване от Съюза на комунис
тите, осем молби за призна 
ване на стаж в СК, четири 
възражени* на решения на 
Комисията :
други искове. Вече самата 
цифра говори, че в този пе 
риод е имало много по-мал
ко искове за решаване 
колкото в периода между 
двата последни конгреса на 
СК на Сърбия. Счита 
по-малкият брой жалби на 
решени* за изключване е по 
следица на засилващата се 
идеино-политическа актив
ност на комунистите и на 
общото състояние в СК то
щп,„™‘Г0Лдаюто едчистж)акциите и развилите се 
мократичеоки отиошеиия.

приложението на споменати 
те начала, Имало е впро
чем. тежнения, да се задъР 
жи старото състояние, 
точно СК в сдружения тРУД 
да се организира вертикал
но и замени самоулравител- 
ните и делови органи, 
този начин се поставя под 
въпрос самостоятелността на 
първичната организация на 
СК. Обаче, колкото сегаш
ните решения били задово 
лителни, те не се взимат ка 
то крайни решения и за
това е необходимо 
усъвършеиствуват
Тъ1К.

сти да се връша на редовна 
та си работа в професията. 
В Социалистическия съюз 
съществуват 
услови* тези принципи на 
кадровата политика последо 
вателно да се провеждат в 
живота.

на идейно-поли-
по-благоприятни

то ТТ I Т ттп ттотттт» Г»Т-
ношени* между хората; след 
това, деГтствуване от позии- 
шште на груповщина и фрак 
шюнерство в Съюза на ко
мунистите; нарушаване при
нципите

По на-
чеокият съюз има изключи 
телн0 сложни и отговорни 
задачи.
съюз трябва да потвърди 
становището си, че без ши 
роки, демократически рази
сквания върху всички само 
управителни и обществени 
планове не може да има и 
самоуправително планиране. 
Той указа, също 
огромното

В публичното разискване 
бе дадена подкрепа на пред 
ложението мандатът на кон
ференциите на всички рав
нища да не се мени и да 
остане с четиригодишен пе
риод. Председателството на 
Републиканската конферен
ция на ССРН на Сърбия от 
своите редове би избирала 
Републиканската конферен- 
ци* и същото, за по-опера- 
тивна и качествена работа, 
вместо 71 би имало 29 чле
нове. Предложеният брой 
на членовете може да изра
зи делегатската основа на 
Председателството на РК на 
ССРН на Сърбия. Всички 
членове, отделно и колектив 
но, еднакво са отговорни 
за своята работа пред Ре
публиканската конференция-

Всички предложени изме
нения, бе казано на заседа 
нието, ше допринесат Соци 
алистичеокия съюз —г с ог
лед на неговия фронтовски 
начин на действуване и де 
легатски принципи на учред 
*ване на органите му и фо
румите на дейност — отдел 
но да стане по-ефикасен в 
развитието на колективна

Социалистическият демократиче
ски* централизъм в Съюза 
на комунистите; злоупотре
би от материално 
обогатяване вън от резулта
тите на труда; злоупотреба 
на поста на високи функции 
в стопанството, самоуправи 
телните и обществено-поли 
тически общности; 
политически уклони, греш
ки и поведени*, противопо 
ложни на линията на соци 
алистическото самоуправи 
телно развитие и необвър 
заната политика 
страна и СЮК; бюрократи 
чно-етатистическо 
иие^ критикарство, 
стотно поведение, 
ствуване и под.

Няма г
Риода след конгресите 
е направено за последовател 
ното

на

естество и
да се 

по-ната-
Богатото съдържание 

на статутарните решени* и 
тяхното осъществяване съще 
ствено допринесоха 
издигне

така, и ма 
значение от ка

чественото и последователно 
планиране в местните и об
щинските 
ССРН

идейнода се 
отговорността на 

членовете като субекти в 
политиката «а Съюза на ко 
мучтистите.

С конкретното приложе
ние на идейно-политически 
те мерки по-ускорено запо
чна да се променя 
ната

и осем различни

организации на 
както и на тясното 

сътрудничество между вси
чките 18 000 от-

носители иа 
планирането в Сърбия. на нашата

се, че поведе
неггри

бездей

предиш 
она-

Т. Н. практика, особено

съмнение, че в пе-
много

в приложение иа 
тарните норми 
дневната

стату-Де- във всеки- 
практика и актив

ности на органите 
задните на Съюза 
листите. Опитът 
на Комисията

За по-нататъшната иост на ОК 
са Някои г 
алвия състав на 
се. Характен 
че най-често

и органи 
на кому- 

и оценките

актив- 
не без значение 

сведения за соци- 
жалещите 

0 е. например, 
— с» се жалили
бРоГлГХил^Лг ”а

Работ"Явд На(пмечеЗИЧое'ЖИТе

_ за статчтармн
Въттроси на СК на Сърбия 
в това отношение могат да 
представляват принос на бъ 
Дещото Усъвършенствуване 
метода и съдържанието на 
работа в организациите на 
Щ както и за тяхната по- 
гол яма амвоща способност.



Комунист 3
Театрален живот

И Бнтефите вече не са...
ле„Т&е“^ТЕ|ПоТГм=^И=^

разни експлозии и дословни открития, цели десет годи- 
та и толкова сезони, храбреше театралната и културна 
общественост, стигна близо до своя кръстопът, или поне 
стигна до „кризисния предел”

Милосав Миркович

тич и Нада Кокотович; 
шест месеци. съ-з/щваните, 
а недорсюохеише „крал 
лир от *илям хиексиир и
„К у ЧеихКлЛ о С'ЬРД^ 41 а -оул
хаасив в дралштизадия и 
постановка на ллександър 
петрович. личеше в нача
лото на фестивала, че лис
тата «а домашните пред-

та «а Йордан Радичков, ма 
совата приказка, която се 
превежда в сатира облаго
родява народническия, ру- 
стикален език, лоетизиран 
прекадено в приказката, 
функционално развихрен в 
блока на сатирата, докато 
в драмата на Оскар Луц дре 
бнобуржоазният кошмар на 
стара, провинциална 
ни* мелодраматичния, 
гиздеиият говор едвам свъР 
зва театралното и социално
то ,психологическото и сце 
иичното, говорното и физи
ческото. Докато български 
те земеделци, пчелари и 
билкари се опитват да „по- 
бешат от действителност
та”, дотогава еснафите от 
крайбрежието на Балтика 
искат на всяка цена да ос 
танат в нея, относно по схе 
мата на реалистично-натура 
диетични* театър от марги 
ните на Максим Горки, да 
се задържат на старите об 
лици и още по-старите теа
трални предразсъдъци.

драстичната маска за несе- 
риозността и загадачността 
на овета данас и тук. Пана- 
ирските атрибути за пред
ставлението станаха по то
зи начин неотчуждими час 
ти от световната 
по-точно 
на малките и големите пре 
стъпления, които извират по 
редно (диалектическн) от 
малките и големите игри.

Трудно е да се тълкува, 
още по трудно да се прие
ма идейно- техническият 
спектакъл „Последната лю
бов на Бнди Ворхола”, кой 
то три вечери поредно тече 
ше във витрините на ста
ри* дюкян на Врачар, като 
авантюра на артистите на 
добра воля и малко отекча 
ващите зрители. Обаче, 
окончателно една последова 
телно носена от авангардиз- 
ма трупа представи 
•нинг
ствие и с открити и 
нага оспорени средства.

а
история, 

на историятации да се процанят и оцен
ят с инструментите на теа
търа, защото все повече се 
занимават със „съседните из 
куства". а напускат функци
ята на текста и драматичес 
ката поезия въобще. За из
губената комуникация Кар 
мело Бене предлага музикал 
ни фрази и опероки аран- 
жман, които се борят да 
покажат нещо археотипно, 
аиимално в магнезиумова 
светлина и със звучно бом
бардиране. От Шекспиро
ви* „Отело” «е е останал 
камък на камък, както и 
от бизарните движения и 
развластената милинка на 
темите от „Магбет" на Пи- 
не Бауш не се познава дра
мата, не долавя драматично 
то. Да бяха сведени на ла
боратория или поне изведе
ни в лаборатория, тези ар- 
тистичеоки упражнения във 
всеки случай повече биха 
били От полза на новите тен 
денции.

Фантазията, която служи 
на поезията, съседното из
куство, което буди театра
лен акт, езикът на музи
ката, който открива поези 
ята на движенията, нюанси- 
рането на израза на кинети 
ческо разстояние от 
та, операта, естрадата, 
такъла, „коридата”, кабаре
тата намериха своето разви 
хрено, възбуждащо реше
ние в „Суровата 
на постановчика 
Кемп и кореографа Кристи 
фер Брис. Представление, 
вдъхновено от живота, дра
мата, съдбата и делото на 
Гарсия Лорка. Най-много от 

От нежността

Сам поникал. сетне срас
нал с новите тенденции без 
граници и без сектанство от 

БИ-

Есто-ставлени* е нескромна, в 
течение на фестивалския 
септември, ооаче те се 
намираха в горната 
на естетическата и

на-
естетическо 
ТЕФ най-често вървеше по 
линията на експеримент на 
всяка цена и по пътя на ка
чествени представления, в ко 
ито възобновяването на из
раза почиваше върху въз
приетата в наше време кла
сика, за бурното второ по- 
лустолетие или финала 
милениума. Колкото наивно, 
толкова и утешително влияе 
фактът, че тринадесетият фе 
стивалски блок се проведе- 
под названието: Театър 
Йп бе »М1ЬША1КЕ«

естество,
част 

люби
телска табелка, та накрая 
повече да предложат на се
рията на „различните сред
ства”, отколкото на линия
та на „различните действи
телности”. Утехата бе подси 
лена с марканттште артистина
чии дела, дори и подвизи: 
Люба Тадич, като сърдит и 
благодарен баща, Ифран 
Менсур като Лировия Лу- 
дак, Зо-ран Радмилович, Ми
ра Баняц, Бора Тодорович 
във фреквентния фарс за 
кучеобразни* човек, Миод 
раг Кривокапшч и Ингре 
Апелт в представлението 
„1918”.

По трудно бе да се утвъР 
ди по кои мерила и по кои 

„Крал Лир” присти- 
авангардисткия фес- 
- постановчикът Па

хепе-
с високо контрадей- 

вед-Тъгата
за декадентния „край на 
столетието”, който прелетя 
по-бързо от своя културно- 
исторически контекст, ще 
оцвети, според манифеста, 
който изписват Мира Траи- 
лович и Йован Чирилов, 
следващите две десетилетия 
на театралния свят и теа
търа в света!

Художеството на театъра, 
като индустрия, като техни 
ка, като доктрина, 
трибуна,
тет, като игрище 
безпощадна реализация- От 
сандвича с колбаси до слу
чайните зрители, които се 
намираха на „отсрещната 
страна” на сцената (стоейки 
на улицата или надниквай
ки от тоалетата) всичко е 
изложено на информацията 
на разорени* театър. Ни
що не е посредничено и ни
кой не посредничеше. Сне
та е маската от лицата на 
артистите, отнооно „участ
ниците”, но е свалена и 
маската от лицето на все- 
киго от зрителите. Чакай
ки завръщането на мрътви 
те анархисти с Андромеда, 
те чакаха Годо!

ТЕАТЪР НА ХОПЕНИНГ
като

В същинска, необуздана и 
противоречива атмосфера 
на БИТЕФ течеха две раз
лични сатири „Циклоп” от 
Еврипид, на сцената на раз 
бойническата пивница от 
скорашни времена, и „Енди 
Верхол”, чиято политичес
ка съвременност хроникь- 
орски се връща на остърва 
от античната география- 
Онова, което се не е удало 
на Кармел Бене, по слух и 
дух тръгнало на Роберт Чу
ли, който Еврипидовата ко
медия прочете с имагина- 
цн* на един съвременен, 
войнствен и остроумен Оди- 
сей- Да ратуваш срещу ми
стификацията, а същевре
менно да мистифицираш сво 
ята борба, да се дружим 
със спътниците си, които 
играят ролята на сатири, 
но и маската на шпиони, 
подслужвачи, кортеши, пъл- 
злювци, кариеристи 
единствената искреност на 
събитията и единствената 
идея на играта в представ
лението на „Циклоп” шш 
във всеки случай е пълна 
с вариации, изненади и фо 
куои, на които пананрекият 
театър заимствуваше „фраг- 
ментарните части на търсе
ното”. Продукцията от Дю
селдорф веднага се отдели: 
Еврипид, освободен от тра 
дицчюнно-псторическ.и — теа 
тралшото тълкуване, изглеж
даше повече съвременен от 
Шекспир в „Отело” иа Кар 
мел Бене и тематнчески ос 
нования „Магбет” аха Пипе 
Бауш. По-малко е интерес
но, че Евршшдовият п Чи- 
лиев „Циклоп” се опита да 
се озове между зрителите, 
в спортно равнодушната за 
ла на Младежки* дом на Во 
ждовац. Гръцките сатирич
ни произведения, казват, 
имали силната мощ да ан
гажират публиката. Но 
представлението на гостите 
от Дюселдорф ангажирало 
и хаотичната публика н раз 
горяло хаос във всеки от
делен зрител. Разработвай
ки сатиричното от литерату 
рата преди политиката, „Цн- 

чклоп" недвоемнелано разго- 
. р*ва неугасв&игого полити
ческо сред театралната точ 
ка на мнението.

като универси- 
доживя

канали 
га иа
тивал
вао Маджели не е имал си
ли продуктивно да прочете 
една универсална драма, но 
свеждайки я на буржоазна 
мелодрама, е повярвал 
в силни* ансамбъл на Югос 
лавския драматичен театър 

„подреди величините” в

Подписниците стигат да 
попитат (кого?): дали театъ
рът на „края на милениу
ма” е суровият, почти нау
чен реализъм на амстердам 
ски*

чс
бале-
спекВерктеатър, или съз 

възобнов яване ше
обратна пропорция с вели
чието на поетичното дело 
на Шекспир. Самостоятелно 
стта в работата и самоовойн 
ството в изграждането на 
трагични* Лир разказваше 
Люба Тадич в хамлетовски 
слоЖ1ната градация на отно 
шения, настроения, жесто 
ве и мизансцени. Предста
влението функционираше 
само тогава, когато през не
гови* простор, от трона до 
пустинята, от кралската тра 
пеза До горчивите трохи, от 
безчувствието до самочув
ствието, течеше Лир иа 
Люба Тадич.

Кърлежлшата памфлет- 
ска поема, тииейджерския 
бунт на пияната седямка с 
чай на загребските госпожи, 
които посрещат краха на 

Любиша Рн

нателното 
на класическия реализъм на 
естонския „Ванемуине”, или 

сарказъм градина”
Линдсинаполптезният 

Кармел Бене или ... театра- 
лизапия на историческите 

енции на Любишареминисц
Ристич?

Отговори (чии) не са по
лучени след предаването на 
което и да е представление, 

септември, кой

Върху неутралната приви 
дна сцена в Кошутняк и на 
съвсем прави* адрес 
тологическия институт, иг
раеха своите необикновени 
номера художници и спът
ниците от Амстердам. Тех 
пият хепенпнг зачудо «яма 
естетика, н0 -мисия: те без
крайно наивно лекуват на 
смърт болните, те откриват 
хоризонтите на надеждата. 
Но прекадено иронично би 
било „ВерктеатъРът” да на 
зове театъра на Червения 
кръст. Защото сценично не 
е резултат онова което ги 
прави творци: голямата 
нретходна подготвителна ра 
бота е тяхната богата лабо
ратория- Всички са поста
новчици на дело, всички са 
автори на текста, всички 
са равноправни тълкувани 
на „уплашените До смърт” 
и срещу смъртта охрабре- 
ннте.

делото му.
до насилието и назад; 
Испания, 
кърви, до художика, който 
защищава целокупното 
куство от всевъзможни дже 
лати. След като Кармело Бе 

Пине Бауш ни убежда
ваха в новите конвенции на 
балетския и оперни* театъР, 
„Рамбер балет” от Лондон 
действително ни убеди, 
балетското и

от
Пакоято с вековена края «а 

то протече в знак на театра 
интернационален пре- 
класиката по нов и

не еизялия
глед с 
анцгардизма 
чин. Авантюрите на имаги- 
нарното доживяхме неочак- 

балетския спектакъл

на-по стар
не и

вано в
.Суровата градина на лон- 

Балет Рамберта. че
донския
ДВИЖЕНИЕ ПРЕДИ ГО 
ВОРА

музикалното 
във всеобхватно 

некои
израстват
художествено дело — 
венци анално, екоклузивно и 

създадено п

Австро-Унгари я. 
стич аю е идейно 
рал, пито иравдасл, 
в подробностите театрални, 
балетсюи и кабаретскл, 

предизвиквани, 
СВОИТе С'Ь'М ИШЛО! м-щ и 
мислеиици и откри въпроса 
за историческия момент па 
„обединението”, 
то побратимяване т с вср- 
сайокия рецепт основавана 
Югославия- Възприемайки 
Кт/ряежшюто взривно есс 
за експлозията на младите 
па политически* -карнавал 
в 1918 година, Любиша Рис
тич документално разигра
ваше цинично, необуздано, 
докато Нада Кокотович же 
стовното, кабаретско 
детгие край есхаезийски ук 
расеиалга маса преведе

гротескното, фели 
ггоиграване.

1110311СИ- 
обачеДраматичеоки силно раз

на униформата на 
арти

експлозивно, 
славата на намиращите се 
в момента пред тях.•късване

класиката и взаимна
манипулация, Д°с 

на

вза
заИМ)ИОетическа

тойна Да бъде лекция
постановчици и ар 

тисти, постигнаха и пред
ставленията на „Циклоп от 
Дюселдорф и „Последната 
любов на Бнди Ворхол на 

театъР на ун- 
Оста-

НЕОКЛАСИКА НА НАШИ 
ТЕ ДНИ

Слел двата ..промъкнат™’’ 
се Шекспира, на БИ I ЕФ 
пристигна и една Гьотева

едпо-

нашите
прганудено-

драма, тоест гь-отевската 
версия иа Еврипидова „ИФ 
и гени* на Таврида”. Освобо

пътуващия 
гарските художници. 
налите продукции в по-гол* 

по-малка степен оп 
ливинговската ре

Тринадесетият БИТЕФ ос
вен изследователските, пред 
ложи и „представленчески” 
представления, които при
надлежат на театъра от 
миналото. В подбора оче-

поихологическитедена от 
заряди и рецепти тази ан
тична фамилиариа трагедия 
бе представена в ритуалния 
амбиент, наподобяващ пир 
кова палатка, но с иеокри- 
ти традиционни изрази 
Бурггеатъ/Ра-

ма или
равдаваха 
волюци*: движение вместо 

т*ло вместо език,дума,
природа вместо опитност. видно има всс повече ру

тина и лутане, докато в ор 
гаиизацията на фестивала 
преобладава уиграността иа 
ведомството. Тринадесет го 
дини са малко за да се озо
вем в средището «а театрал 
ни* авангард, но е много 
що се касае вече до фести- 
валокня опит и изкушени- 

Оьветът на БИ

пове
лаСъс стремежа да премах- 

езика като средство и 
посредничество, да

иа
яат 
като
театрализират тялото До упо 
требя и злоупотреба, 
тринадесети* БИТЕФ се до
ближиха „Отело' от Кармел 
Бене. „Той я взе за ръка
та../' от Питие Бауш, „Епо- 
сът за Гилгамеш от Форид 
ТТай м „Суровата градина 
от Пшгдски Кемп. Трудно 
могат всички тези продук-

езитка на 
I гиевскомалко 

малко през
Ако се погледне

през пръсти, а 
стеснената войнствена есте
тика, /ко*то достигна 
зенит с „Освобождението иа 
Скопие”, селекторите се съ 
гласиха че югославската гру 

прел став лени* 
пат ..1918 — пя 
Кърлежа" от Любиша Рие

ла реализма, 
традиционни *, иепродуктив 

се появиха вече в ггьр 
сцени на „Опит да се

Трудностите с
своя

ни* 
вите
лети" и а Народни* театъР 
от Софи* и „Градското дво 
ршпе" на национални* те
атъР от Естония- Б драма-

*та. които 
ТЕФ и Културната общност 

юшю да оцемят*
Наивистическата действп 

телност на прастарата Са
тира изнамери безкрайно

СъЧШГ*-
Мм/рослав

па могли по-ос» 
И издишат!
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ПОЛИТИКА И ПОЕТИКАСИМПОЗИУМИ

АЙНЩАЙНОВЯТ ПРИНОС 

НА НАУКАТА то па естетическия диалог. 
Зашито поетическото дей
ствие е изпевереио, по-доб
ре' казано, атрофира в по- 
литическа игра, за която 
зрителите добре знаят 
кой я постановява и кой я 
играе па сцената.

завеси ... Под бреме ю 
такива реквизити, и самото 

се огъва, сцепичпа-

Корис Ибнсиски
па

петте серии бяха аио- 
на нашиСтогодишнината от рожде

нието на АГшщайн е ознаме
нувана в целид свят; прове
доха се редица научни съб
рания, посветени па делото 
на Айнщайн, множество на
учил списания 
един цял брой

Айнщайновото творче
ство, в Китай са 
събраните Айнщайнови дела 
на китайски език. Югослав
ските физици се придружи
ха към ознаменуването като 
се събраха на симпозиума: 
„Присъствието на мисълта 
на Алберт Айнщайн в съвре
менната физика", който на 
14 и 15 септември се състоя 
в Народната библиотека в 
Белград. На симпозиума, ор
ганизиран от Института по 
физика, Отдела за физичес
ки и метеорологически нау
ки към Природоматематиче- 
ския факултет в Белград и 
Лабораторията за теоретиче
ска физика „Борис Кидрич", 
присъствуваха около двеста 
физици — научни работни
ци, университетски професо
ри и средношколски препо
даватели.

Изнесени

та от
лнзирани трудове 
автори, следели Айнщайн0' 
вето дело по времето, кога-

Белград-На тазгодишния 
ски международен театрален 
фестивал (БИТЕФ), който 
че с годинш следи новите 
тенденции в световната про
дукция, за нръ» път гостува 

ансамбъл °т България 
— по-точно Националния те
атър „Иван Вазов" от Со
фия с представление „Опи
тът да сс лети", която в се
бе си съдържа и нещо по- 

обикновен' театра-

действие ,
та динамика намалява, а зр
ителите преследва опасност- 

Околчатслно,

и
ме

то е създавано.
По време на симпозиума 

бе открита изложба на ста
тии и книги от Алберт Ай
нщайн както и иа публика
ции иа автори, които в на
шата
сал и за Айнщайновото дело. 
Изложени бдха и миогоброй- 
ин фотографии от 
периоди на 
живот.

В зрели години Айнщайн 
е написал редица книги, ко
ито могат да се числят към 
научна ессистика („Модта 
картина на света", „Еволу- 
ция на физиката"). Неговите 
„Автобиографични бележки" 
представляват ценно литера
турно произведение. Тук сс 
намираше и книгата, в код- 
то е събрана кореспонден
цията на Айнщайн и Фройд 
„Защо воина".

Отделен пано, върху кой- 
ПОИдТИя, 

уравнения и величини, кои
то днес носят името на Айн
щайн, показват и на по-мал
ко посветеният в науката 
посетител колко огромен е 
приносът на ' славния учен 
на модерната научна мисъл.

та от досада.
сценична артилерия па Без да чака публиката да 

лошия съи,
п началото на вто

гази
физически копетрукции 
тази степен нараства, че 
пойната канонада, на момей 
ти, представлението загубва

посветиха по ДО
се опомни от 
веднага
рата част, малката зала 
„Ателие 212" еще един път 
с изненадана в това пред ста

на анализа вединна
напечатани

езикова област са пн-

влсиие.всички 
Айищайповня вече от

леи акт, което е и 
малко по-близко да се поза- 
нимасм и с представлението 
и с неговите извъиестстичс-

Артистите улавят балона и 
него. Носен от

повод
сс качват на 
известните нам ветрове, те- 

обект минавахиидт летящ 
границата и го виждат ру- 
мънци, сърби, гърци и тур- 

. Хората от земята 
здравят летците, някой с ша 
пка, някой с песен, някой с 
— псувня- Даскал Киро, ко 
йто до тогава иа своите спът 
цици обяснява всичко, което 
им с непознато, който знае

ски измерения-

„Опитът да се лети" е бъл 
гарски вариант па мита за 
Икарус. Древният стремеж 
па човека да полети, да се 
противопостави па ограниче
ните закони па земната гра
витация, в творческия под
ход иа представлението, той 
се опира па 
мемория на народа, 
докато върви по следите иа 
митологията, докато в света 
иа народната фантазия и въ 
ображение, действието, тоест 
неговият литературен план 
успява да се противопостави 
на земната тежест. Обаче, 
когато началната естетичес-

по-ци

и за потъване в разреден 
въздух — в един момент би 
ва инхибиран. Без да види 
Македония, на пътя °т СъР 
бия до Гърция, той пропада 
в разредените аргументи на 
днешната българска историо 
графия- Може на някой (не
веж) погледът на представле

колективната 
И всето са изписани

у

естетическата си автономия, 
потъвайки в баналността на 
ролите, които не са достой
ни иа изкуството. Да тръг
нем насреща иа същото и 
нека то бъде свой съдия-

бяха двадесет 
оригинални трудове на наши 
автори от областите, на ко
ито Айнщайн е дал теоре
тически основи. В последна- нието през един такъв диоп

тър да изглежда като посяг
ане към извънестетически 
критерии. Но, евидентно е, 
сега вече не става дума за 
мит като изпробан фон на 
който може да се доизграж
да нова художествена инди
видуалност. Той е изтлас
кан, става мимикрия. В този 
свой костщм представление
то е и измамило далтонист- 
ката слконност на селекто
рите и Художествения съвет 
на тазгодишния БИТЕФ.

ка енергия от приказките, 
легендите и преданията, суб 
лимирана в нарацията па 
драматическия текст, трябва 
да раздвижи театралните ме 
хаиизми в обликоването на 
света

И така, жителите на Ав
рамови
жлъчни разисквания за това 
дали някога човек е летял, 
и ако е летял защо сега е 
престанал. В този момент 
над техните глави се появя
ва балон, долетял от фрон
товете на Втората световна 
война. Юнаците решават да 
го условят, да г0 разделят 
помежду си и с оглед на вре 
мето на оскъдица да се об
лекат като царе. Един от 
тях, въодушевен от това яв
ление, констатира, че от 
толкова коприна може да 
се ушие риза на Балкана. 
След възвръщането от шо
ка, започва тичане след ба
лона. Тичайки по неговата 
следа групата пристига на 
едно голямо игрище. Жени
те и девойките, които перат 
платно, със своята голотия 
преграждат на мъжете пътя 
към балона.

Развитието на комбинат „Костолац"
махали започват

ЗА НОВИТЕ ПРОГРАМИ - НОВИ 
ВИДОВЕ СЪТРУДНИЧЕСТВО сън, когато 

телят на един такъв фести
вал реално очаква, че 
следи Икарусовия път, стига 
го изненадата 
свидетел на неговото 
мие. Пренатоварвайки се 
допълнителен багаж, българ
ският ансамбъл не е могъл 
и действието и бремето 
политическата 
Да доведе нито до традицио
нните височини на театъра, 
а камо ли до равнището на 
новите
стои в наднаслова на 
културна манифестация-

зри-
В Комбинат ,Достолац” е 

Към края таканареченият 
първи етап на изграждане
то на Комбината, а това е 
повръхностния откоп „Чири- 
ковац” и Термоелектроцен- 
тралата „Костолац 3". Цент- 
тралата и рудникът трябва
ше да влезнат в производ
ство още през миналата го
дина, обаче закъсня достав
ката на съоръжения от чуж 
бина, а закъсняха и конта- 
жеристите и инвеститорите.

Успоредно създано със за- 
вършаването на този, осъще 
ствдва се и вторият етап на 
инвестиционното

нови 1000000 тона въглища. 
Обаче, нашата най-голяма 
задача ще бъде изграждене- 
то на комплекса „Дръмно", 
който ще произвежда годи
шно 600000 тона въглища. 
Тук е и построяването на 
две термоелектрически цен
трали от по 345 мегавата, а 
и подготовката за изгражда
не на трета със същата мо
щност. Същевременно ще 
включим и представители на 
Комбината в студиите по 
изграждане на ядрени елек
троцентрали на нашата те
ритория.

Успоредно с това, ще се 
развиват и вторичните дей
ности. Въвеждането на съв
ременна механизация и съо
ръжение в галериите и в 
термоелектрическите 
трали изисква щото и дру
гите ООСТ да изменят своя 
начин иа работа.

Комбинат „Костолац" и 
нататък трябва да работи иа 
дефинирането и реализация- 
та на новите програми, но в 
сътрудничество с останалите 
по-големи организации. Л. П.

ще

да бъде
паде-

с

на
провокация

Ако това дело, под бреме
то на днвенополитическите 
флоскули, не е успяло да 
изпровокира естетически из-

тенденции, както
тази

Имайки пред себе ненади, не ни остави неучу 
дени със своята лукавост — 
необмитено да пристигне на 
една

изгражда
не, което трябва да се реа
лизира през следващия сре- 
дносрочен план.

си тек
ста с ретуширана наративна 
структура, на моменти 
с поетическа

дори 
характеристи

ка режисъорът не е успял 
да го направи сценично убе
дителен. Вместо

културна манифеста
ция с политическата си ми
сия. Но художниците от Со- 
фия не пристигнаха на БИ
ТЕФ нелегално

През следващия средно- 
срочен план на развитие 
(1981—1985) — заяви Коста 
Макар, директор 
ва трябва 
следователските работи вър
ху по-шираката територя на 
Иодунавски регион. Една от 
задачите е и разширяване 
на капацитета на повръхно- 
стния откоп „Чириковац" за

Авторите на 
името в този момент 
мо че довеждат своите 
шг пред изкушение, но с ед
на звучна завеса 
пътя на художествената 
муникация на публиката с 
представлението. Сред 
личната сцена на прането 
платно, която е 
до баналност 
потребни никакви

представле- 
не са- 

юна

цен-
да го раз- 

от тена колекти- пражда и освобождавада разширим из- зи черупки, да търси теат
рален

или като те-пресичат 
ко-епидерм на XIшя балон, носени 

ра. Поканил 
ва на

този
створ, от вън той го засипва 
с увехналите листа

от вятъ- 
ги е, във осно-

п дина виде- 
карти- 

натрупват

пълномощие на инсти
туцията, официалният 
тор йован Чирилов, 
разбира се, йма

наните вече ефекти. От 
на в картина се селек

който
евидентна

на която не са

Комунист и свое об
яснение, „Ние не търсим аб
страктни

допълни
телни сценични обяснения — 
в едно и абсолютни тен

денции на новото
представление, което 

своя духовен еквивалент 
си и

в театъра, 
но търсиме нови тенденции 
в различните среди... тъй 
като досега на БИТЕФ 
сме имали възможността да 
се отчете

тъР
„намира" в българска

та национална
Председател на Издателския 

■синки нздлнн* на съвет за
„КОМУНИСТ“;

ев?79зЛЯ' Вуле,аря Леши1 6, ,влвфов

оргшшза-

■астинк
МИТОЛОГИЯ — 

°Т срамежливото пиано, 
Дъти отекват

д-р Антон Кратуни.
№ Издателския съвет 

»а СървИ|: Маряд Тодорови*.
недвана „Комунист“

части на акорди от новото в българ- 
решихме това

македонскатаЦ-» ИкГуанясг-ДаТв“Ж* ТР™°'" 
Печата се ва

Дмректар в п народна 
песен „Биляна платно беле
ше”. и

ей в отговорен ре- ския театър,
Да направим този път” )БЮ- 
ле™н на БИТЕФ бр. 6).

иа „Комунист”:
сърбокърватсии 

. ЧР"тс*°срт.й« (явршжца
ПУ, на слооепсжи, 
и в съкратени нзд 
гарски, словашки 
езиж.

докатоотаосив 
и дитваи на сцената 

гонителите на балона успя
пат да разубедят жените" че 
не са

ва иа допиете на „Комунист“ македонски в албанскит СГ върби, Я ва бъдгаргви
в русиисии Българският - 

него и на БИТЕФ 
случай е благодарен 
казаната „естетическа" 
кретност, 
ненадени пред (не)разбиране- 
т° от селектора на нашата
обществено-политическата и
културна конкретност.

уи- театър и на 
във всеки 

за по- 
кон-

привлечени 
тията им, но ги 
ва нещо много 
ловят

от голо-
Излнза в
с указ ва

интересува
прлвидажта иа Еотбяикита декември ЮС4 ' "т* по-важно, даот 22■ Ми „нещо диво", 

ното пиано „Биляна 
белеше"

годила, „ Кому им ег “ 
■«1»одао освобождение, 

с Оцдеи

сценич-е огличеа с Опдея 
* с ужвз 
■^раакт ао и

а ние оставаме изОТ 22 платно 
преми-

крешчендо и той не 
повратно излиза от

У зрителите
нава вI

лежище-
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СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА СЕЛО Димитровград

И ОБЛОТО ОБ МЕНИ Изготвен план за 

житопроизводство(продължение от миналия 
брой)

Резултатите на проведено
то изследване показват, че 
от всички категории социал 
но застрашени лица на село 
с най-висока процента стъп 
ка, а съшо така и с най- 
голям брой (Ю 340 лица) се 
явяват възрастни социално 
застрашени лица. С оглед на 
вече посочените процеси в 
живота на село, тази соци
ална категория има тенден
ция към „увеличаване броя 
на случаите".

Затова трудно е да се раз
граничи социалната необез
печеност от становище на 
социалната защита от обща 
та материална изостаналост, 
особено на неразвитите ре
гиони в републиката. В се
ла, забутани в безпътни пла 
ниноки кътове, животът ба
вно се подобрява, а сирома 
шията е базичен социален 
проблем.

Безсъмненно в най-трудно 
социално положение се на
мират старческите домакин
ства, чийто брой постоянно 
нараства. Според изследва
нията от 1970 г. всяко осмо 
от тези лица сами се гри
жат за болен, за 15 на сто 
от тях никой не се старее 
когато са болни- 18 на сто 
от тези лица върнш всички 
работи в домакинството, ма 
кар че са болни и т. н.

Изледването е показало, 
че службите по социална за
щита все още не успяват да 
окажат съществена помощ 
на старческите домакинства 
и социално застрашените 
възрастни лица. Това се дъ
лжи на недостатъчните ма
териални (парични) средства 
но и на пропуските в обща 
та ориентировка към разре 
шаването на този проблем. 
За сега повече внимание се 
обърша към обезпечаване 
на здравна защита или да
ване на парична помощ. С

това се получават кратко
срочни ефекти. Дългосрочно 
то решаване на проблема 
трябва да се търси в насо
чване на обществената ак
ция към даване данъчни об
лекчения, разни услуги в 
селскостопанската дейност 
и услуги по време на бо
лест или изнемощялост. Ес
тествено, след това трябва 
да дойде и материалната по 
мощ.

Възпитателно напуснати 
деца все оше няма много по 
селата, но и техният брой 
се увеличава. Такива деца 
се явяват в по-бедните реги 
они и в семейства с наруше 
ни отношения- Повече ги

В района на Пояишавие- 
то-сорта ,Дартизанка" и 
„Крагуевчанка'', а в района 
на ЗабъРДие, половин от 

производ- площите да бъдат засети 
1979-80 го- с нововъведения сорт жи 

то „Новосаджанка” а друга 
та половина с „Крагуевчан
ка".

За район Висок е предло 
жен само един сорт пшени 
ца и то „Партизанка”.

Семената ще бъдат от пъР 
во качество а кооператори
те в ООСТ — „Нишава”, ще 
получат необходимото коли
чество.

Излишъците ще изкупва 
Ангропромишления комби
нат от Ниш. Площите под 
изкуствени ливади ще се 
увеличат само със НО дека 
ра. понеже е запланувано 
по-интензивно стопанисване 
и набавка на нови машини 
за прибиране на сено и си- 
лажа, така че от досегаш
ните плоттги ще се събере 
достатъчно храна за момен
талния брой добитък.

Затова се налага да се уве 
личат обработваемите пло 
ши за още 1000 декара, ко 
«то да са готови за засея®а- 
не през пролетната сеитба 
в 1980 година. По този на
чин до известна степен ще

„партизанка”, „кра бъдат задоволени нуждите 
гуевчанка 56" и „крагуевчан от този вид зърнени храни, 
ка 58", новосадската „рано- Площите за слънчоглед за 
зрееща пшеница № 1 и 2”, сега показват тенденция на
„орашанката”. В полупла- намаление и доколкото об
ниноките райони, според спе работваемата площ не се 
циалистите от завода, най- увеличи, слънчогледът ще 
добре ще вирее „космайка- бъде засаждан само на 
та”. повърхнина 0т 450 декара.

За осъществяването на 
този план ще бъде необхо
дима и нова механизация, 
а въпроса с прибиране и
съхраняване на сеното и

агрохимическите силажа ще трябва непремен 
могат но да се разреши, защотодо 

сегашното отсрочване отри 
цателно влияе въ-рху ико 

Т. Петров

В Основната организация 
на сдружения труд „Ниша
ва" в Димитровград . тези 
дни се работи върху изгот 
вянето план за 
ство на жито в 
дина.

За разлика от миналата 
година в плана се предвиж 
да производство на пшени
ца за семе и то домашни 
сортове, чието качество, ка 
кто казват специалистите 
в кооперацията е високо.

Запланувано е с тези сор 
тове пшеница да се засеят 
1030 декара обработваема 
площ. Предложени са сле 
дните сортове домашна 
пшеница:

ПО-ИНАКВА ПОМОЩ НА 
СТАРЧЕСКИТЕ 

ДОМАКИНСТВА
има в равнинните и селата 
близо до градовете и важни 
пътища.

Поготви: К. ГеоргиевГолямото число възрастни 
социално застрашени лица 
се обяснява и с повече под- 
категории в тази категория- 
Към пея се числят материал 
но необезпечеки, неосигуре- 
ни, остаряли и самотни ли
ца. Постоянна материална 
помощ получават най-застра 
шените от всички категории, 
а най-многобройни са мате
риално необезпечените лица. 
Това е последица на общото 
състояние на село, характе
ризирано с дребни парцели, 
низък жизнен стандарт и 
голямо число трудово неспо 
собни и остаряли жители.

ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

НАЙ-ВИСОКИ ДОБИВИ ДАВАТ 
„ПАРТИЗАНКА“ И „КОСМАЙКА“

Есенната сеитба е «а пра
га, а в някои райони в об
щините в Нишки 
още «е са се запасили с 
достатъчно пшеница за се
ме. Тъй като се касае пре
димно за общини, имащи 
полупланинаки или планин
ски характер, добре би било 
ако кооперациите се запас

ят със семена, които неотда 
©на изследвали заводите 
по селско стопанско в Ниш 
ки регион. Най-добри резул 
тати за развитие в Нишки 
регион, според резултатите 
от изследванията на заво
дите, имат следните сортове 
пшеница:

регион

Мусул: из дейността на местната общност

Инфраструктурата е в зависимост 
от материалните средства Необходимо е съшо така, 

да се поиска навреме и по
мощта на специалистите, ко 
ито да дадат напъствия по 
прилагането на агротехниче 
ските и
мероприятия, за да 
след това и добивите да 
бъдат по-високи.

кинство ще трябва да даде 
най-малко още по 4 хиля 
ди динара — казва Трайков 
като подчертава, че всяко 
домакинство е длъжно да 
помощува с работа.

От заплануваните два мо
ста, от които единия на 
Боровскодолската река към 
Клечовцн, а другия на река 
та към училището, все 
още нищо не е започнато. 
Според Трайков, акцията 
е свързана с финансов про 
блем. Дадените от Общин 
ската скупщина за тази цел 
150 хиляди динара не са 
достатъчни.

С финансов въпрос е свър 
зано и довършването ла 
сградата в гробищата. За 
дс^ьршвансто й местната 
общност има 15 хиляди ди
нара, а трябва най-малко 
още Ю хиляди. За поправка 
па махленски пътища сред
ства въобще нямат.

бавно се осъществяват. Какво 
човекспира акция в

Заплануваните задачи 
става когато един селото?

предВ настоящата година мес махала са изправени _
тната общност в село Му въпроса: защо Евтим Д°й- 
сул в областта на инфра- чинов спречава акцията, ко 
структурата е запланувала гато целта на същата е вся 
няколко акции, значителни ко домакинство да получи 
за целокупното подобрява- електрически ток. 
не на селския бит. Покрай 
другите запланувано е: 
вършаване на сградата 
гробищата, 
махленски
трифнциране на селото, 
кто и изграждане на пътя 
в направление Мусул — Пло .. 
ча.- За това какво е реализи 
рано от заплануваното, от

М. номичността.

г<т
П .|Г 5

ЙА; ’ . -А
М;Г.' '. . л

поправка
елек-пътища,

чЙка

м
ь; -ДОнесохме се с въпрос 

Иван Трайков, председател 
на местната 
лото.

— За сега електрифицира- 
Банков-

общност в се & ^к№
на е само махала 
ци. Освен в махала Боров - 
ски дол в останалите шест 

линията за ви 
В момея-

УП1Ш0СТТА ПОБЕЖДАВАИван Трайков
е прокарана 
соко напрежение.

с изключение на маха- 
рабо*

Ди-На нашите читатели е по
знат земеделския произво
дител Димитър Басов — 
Бенковски от село Гуленов 
ци, за който бе писано и 
по-раию в7)в вестник „Брат 
ство".

Този път иокаме да из
тъкнем упоритостта на Ди 
митъР Васооз, който въ гире- 
иш че навлиза в осмото де 
сетилетие все още работи в 
домакинството си, а се (ин
тересува и за обществени 
работи.

Тази година се появи бо
лест по кокошките. Дока- 
то на много други домакин 
ства кокошките умиряха ог 
болестта, запцото хората се 
аге придържаха към на

пътствия на лекарите, 
митъР упорито почистваше 
куриика, загради кокошки
те в тел, всеки ден върше
ше дезифекция и кокошки

Домакинствата засега 
плащат по 6 хиляди динара, 
по в сравнение с проекто
сметката, която възлиза над 
10 хиляди динара по дома 
кинство събраните средства 
са все още недостатъчни.

Очакваме да пристиг- 
120 бетонени стълба. За 

200 хил-

Спорсд Трайков мусулча- 
ни и барчаии негодуват, че 
плоча! ги не са изпълнили за 
дачата ои. 
топа че Горската секция с 
престанала ю работите

та,
ла Припор, активно

върху прострояваяето 
мрежа. В Негодуват и затим

на низкотоковата 
работата покрай обективни
те, срещаме се и трудности 
от субективен характер. При 
мер за такава -неотговорност 

махала Припор, в ко- 
спречават

те останаха живи и здрави. 
Сега той има повече от 60 
кокошки и продава яйиз и 
месо в Димитровград.

Бай Димитър със съпру
гата си Троянка активно се 
ангажира в обществени ра 
боти около електрификаци
ята на селото и въвеждане 
па водата. Когато го запи
тахме кое му е най-голя^0 
то желание той отговори, 

желание е да 
асфалтирани*

па
пътя-

— Но считам, че до края 
па годината повече от ма
халите да електрифицираме. 
Мисля, че и изграждане
то па пътя ще доведем до 
завършек. Считам също та
ка за нужно да похвалим и 
заблагодарим 
Станчев, който с голямо се 
беотрицание работи па вся
ка акция в селото — 
накрая Трайков.

пат
съшиге заплатихме 
яди динара, 
още 35 хиляди динара 
превозването им. Но за про 
веждатге ща линията цялост 

, необходими са още 50 
бетонни и 30 железни стъл 
ба. Стълбовете трудно 
получават, а още по-трудно 
събираме средствата, които 

още не стигат. Затова 
«айг-вероятюо

има в
ято н*кои хора 
работите върху низкотоко- 
вата мрежа, която трябва 
да мине през имотите 
да им бъде отсечено Дърво 

— казва Трайков.

а са нужни
за

им,
но, Драганна

и пр.
За отбелязване е, че ако 

се продължи така 
махала хората наскоро 
би могли да получат ток. 
Осемте домакинства в тази

се че неговото 
мине 
през селото.

в тази пътказа
«е

Е. ®.все В. Б.всяко дома
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Култура ♦

БИБЛИОТЕКА „БРАТСТВО"'

ПРЕДВЕСТНИК НА ИЗДА
ТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
Тези пъ*рои из кри 

дадоха възможност гю-сег 
не в рамките на Издател
ство „Братство” от първите 
творци да се оформят 
то литературни дейци,

ИЗДАТЕЛСТВО „Братство” танци, 
в Ниш празнува тази годи 
на своя юбилей — двадесет 
години От 
първия брой 
„Братство”

излизагшто и а кана вестник 
и тридесет го

БИБЛИОТЕКА' „БРАТСТВО"

кои
5$

ЛИТЕРАТУРЕН
СБОРНИК

ПЕТНАДЕСЕТГОДИШНИЯ  АТ А • 
НА СУТЙЕСКА)

(ПО СЛУЧАЙ

Мета Петров: Есен и моя град

Богато изобразително творчество
на СР Сърбия и в страната.

Тази година може да се 
отчете като богата за худо- 

стта се представят не само жниците от 
пред любителите на изобра няколко известни наши ху- 
зителното изкуство в градо- дожници се представиха в 
вете с българска народност, няколко градове в страната 
но н в останалите градове и в чужбина.

НА БЪЛГАРИТЕ 
БЕЛГРАД 

1958 ГОД.

други творци от другите на 
родности.

Художниците от народно-

Художествеиите творци на 
българската народност еже
годно постигат все по-забе- 
лежителни резултати. По
стоянно се устройват колек 
тивни или самостоятелни из 
ложби на художниците от 
народността съвместно с

ГЛАС

народността:дини от печата на българ
ски език в Югославия- По 
този случай нашите читате 
ли запознаваме с по-важни 
те моменти от историята 
на журналистиката и книго 
издателската дейност на бъл 
гароката народност.

Преди да започне своята 
работа Издателство „Брат
ство", което за няколко го
дини печата няколко сбор 
ника, като „Октомври” и 
литературния сборник изда
ден по случай петнадесетго 
дишнината «а Сутйеска. То 
ва беше пета книжка на 
поредицата „Братство”, из
лязла през 1958 година в 
Белград.

Този литературен сбор
ник е печатал материали 
за Деня на младостта, реч
та на Тито на Сутйеска, Пе 
ко Дапчевич и Павле Як- 
шич за Сутйеска, Воя Ле- 
кович за Трета пролетер- 
ска Санджачка бригада на 
Сутйеска.

В. този зборник се явяват 
и за пръв път имената на 
нашц литературни дейци и 
журналисти, които обявяват 
първите свои творби. В то
зи сборник ВЕЛИБОР РАШ
КОВ

то създадоха след това пъР 
вите романи, разкази, науч 

изследвания «а българки
ски език.

Б. Н.

БУРЯРАЗКАЗ

— Стояне, гнездо! — извика той- — Ей сега ще 
видя има ли яйца в него!

Петър скочи и започна да се изкачва по дървото.
— Петре, ще си ги разделим, нали? — умолително 

го запита Стоян.
— Чакай да видим първо има ли. Може да е 

празно гнездото.
Изведнъж клона, върху който стоеше Петър, из

пука и той увисна на ръцете си.
— Дръж се, дръж се! — извика Стоян.
Петър едвам успя да се задържи, повърна се и 

боязливо заслиза. Той беше бледен и целият трепереше.
Небето бързо се покри от гъсти, черни облаци. 

Чуха се гърмотевици, отначало далеч, но после все по
вече и повече започнаха да се приближават. Настана 
мрак. Силни светкавици цепеха небето. Скоро заваля 
силен пороен дъжд.

Двете момчета започнаха

БЕШЕ прохладно летно утро. Петър и Стоян, два
ма приятели, ученици от втори клас, се срещнаха на 
уговореното място при къщата, която се намираше 
на края на селото. Те бяха решили този ден да се по
разходят малко по планината.

— Здравей, Петре! извика Стоян зачервен и
радостен.

Здравей! — отвърна другарят. — Велко май още
го няма.

Велко беше съшо техен другар, който трябваше 
да пристигне и тръгне с тдх. Но ето още го няма. Мо
же би татко му да не го е пуснал.

— Хайде да вървим полека. Пък той, ако дойде, 
ще ни настигне.

Двамата приятели минаха покрай воденицата, пре
скочиха реката по камъните и тръшаха по коларския 
път, който водеше през нивата. Те се обръщаха няколко 
пъти, за да видят дали не иде 'Велко, но него нямаше. 
Селото оставаше зад тях забулено в утрината мъгла. 
Слънцето току — що се раждаше. То изплува зад от- 
срещения баир и един лъч като дълга сън плъзна през 
нивята. Мъглата бавно започна да се вдига, 
росни капчици заблестяха върху житото и зелената тре
ва. Те приличаха на малки златни песъчни зрънца.

Откъм гората се чу медния и приятен глас на гу
гутката. Високо в синкавия небосвод крещеше със 
свод писклив глас чучулигата. А славейчето, скрито ня
къде в храсталаците, извиваше сладкия си глаоец.

Когато се покачиха малко на баира, момчетата ре- 
шиха да си отдъхнат. Те хвърлиха поглед надолу към 
селото. С весели и зачервенели лица те се възхищаваха 
от красивата гледка на зелените нивя, ливади и разпръ
сналите малки ехлупени къщурки.

След малко двете момчета продължиха нагоре към 
планината. Петър, който обичаше да пее, подхвана една 
песничка. Прекъсна я и пак започна. Гласът му звуче
ше приятно, носен от овежния утринен ветрец.

Скоро те пристигнаха до едно бистро
ст5^иП^еС^аШе “алкатз поляна заградена от всички страни с гъста, борова гора. Жаждата 
ш измъчваше.

да тичат надолу, но от 
мрака нищо не виждаха. Плашеха ги и пороите, които 
се стичаха из урвите на планината. Вятърът духаше си
лно, ледени капки ги шибаха по лицата, очите им се 
замрежваха. Обхвана ги страх. Те бяха изгубили посока.

Ьурята беснееше. Вятърът чупеше цели клони от 
дърветата. Те хвърлиха раниците, изгубиха обувките 
заплакаха. *

а малките

помества своя раз
каз „РЕКВИЗИЦИЯ”, ХАРА 
РАЛАМПИ ИВАНОВ 
каза

ся,
— и раз 

„Партизанка", Олга Пе 
каза „ПАРТИЗАНКА”, ОЛ
ГА Петрова — „БУРЯ” (раз 
каз). Тук са поместени и 
стихотворенията на Лиляна 
Такова „Кокиче” и Ружица 
Фердинандова „Югославия”.

Д-р Спас Сотиров, тогава 
студент за пръв път обна
родва своите изследвания 
за долината на река Ерма. 
Известно е, че през 1961 го 
дина печата своя труд „По 
долината на Ерма” в изда
ние на „Братство". Този ме 
гов труд, много търсен от 
читателите на „Братство” бе 
преиздаден през 1978 годи-

Изведнъж силна, ослепителна светкавица, проряза 
почти едновременно с нея страшен трясък се

никъде го нямаше. Обзе го ужасен страх Р Иетър

небето и

слама. Телото му беше ижемот™ кч?"*1 Върху °Ухата 
болеха. Тънки струйчтт ™ Шя ' ужасно го
Отпусна се върху"™ а ^асп“ ^

лежеше иетодаижнот^тяЛото^Тшт^Г ”а 1?анината' 
Върху него. Дъждът ГО обливате ЪР' ГрОМ 66 паднал 
лаше с листя, клонки. ллЛЬаХ11 Г° засТИ' 
стшеи гняв върху него Сега ^ изляла своя
Дело, нека го възпява свояня б,^а слави ™ь с воя на бурята си, нека лудува!

поточе,

отдавна вече

— А бе, аз
има вада а ти. . . -То^ешЖьГИ ^

Двамата пиха до насита, а след това отидоха пол

туриста? И КаКъВ ГОЛям але™т показаха нашите

раз Пръв се^ъбуди^Пет^^огят На °яИка и Дълго спяха. 
витае на младите писатели, що, коегго ЪкйГ беше гоС^ °™°ри очи' "ървото не- 
журналисти и научни рабо- вото, под което те лежеха***010 шездо на върха на дър-

тук
на.

Библиотека „Братство" 
кар, .че издаде само някол
ко книжки, има огромно зна 
чание за книгоиздателство
то на български език, а 
особено затворческото

ма

Олга ПЕТРОВА
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КОЛЕКТИВНОТО РЪКОВО 

ДЕНЕ - В ПРАКТИКА
Бригадирите продължават 

своята дейност
рен, защото младежите и 
девойките участвували на 
споменатата акция този ден 
направиха истински подвит 
на работното поле.

Четирдесетте бригадири, 
работеха върху заравянето 
на търбите на водопровода, 
който трябваше да бъде пу 
аиат на ползуване вече от
давна, но поради най-раз
лични причини търбите все 
още са сухи. Поради тази 
причина младите димитров- 
градчани за само един деи 
заровиха над триста метра 
водопроводни търби, които 
не бяха покрити със земя.

Димитровградската тру
дова бригада „Братство и: 
единство", която през месец 
август работеше на младеж 
ка акцця „ОРА ЯСЕНОВАЦ 
79", и от к-ьдето се завър 
на с много ударнически зна 
чки и признания, от което 
най-голямото е това, че бе 
провъзгласена за най-добра 
бригада в обществео-ю-поли 
тическите активности, тези 
дни и «а местна почва дока 
зва, че всичките признания 
донесени от Ясеновац са
плод на истинска работа.

Мазолите, „спечелени" от 
Ясеновац все още не са 
изчезнали от ръцете им, а 
работливите бригадири от 
Димитровград вече в неделя 
(23 септември) „заработиха” 
нови.

Председателството на ОК на ССМ наброява 11 членове. С колективното ръково 
дене делегатската система до пълно осъществяване.

На състоялото се през ми 
налата седмица — изборно 
заседание на Общинската 
конференция на Съюза на 
социалистическата младеж 
в Босилеград б е реализира 
на инициативата на другаря 
Тито за въвеждане на коле 
ктивно ръководене, работа 
и отговорност. С това на 
практика започна да се осъ 
ществява по-нататъшното ук 
репване на социалистическо 
То самоуправление и деле
гатската система. Схващай
ки, че колективната рабо 
та представлява значителен 
етап в целокупните общес- 
твено-политическ! г отноше!
ния, делегатите на Конфе-* 
рзнцията не само че прие 
ха инициативата, но прояви 
ха пълна готовост изцяло 
Да я реализират.

Делегатите взеха реше
ние председателството като 
политическо - изпълнителен 
орган на Общинската кон
ференция Да наброява 11 
членове. Из редовете на

сег-:
■■

Според думите яа Цанко 
Костов, председател на Об- 
птинската конференция 
Съюза на социалистическа
та младеж, 
проведена в първият есенен 
ден, е само началото на още 
други акции от местен ха
рактер. Що се касае до за
равянето на 
те търби акциите ще про
дължат все докато не бъде 
заровен и последният 
тъР-

на

трудова акция,
Бригадата, която бе пет 

пъти провъзгласена за удар 
на. оаце веднъж доказа, че 
в Димитровград младежта 
играе важна роля в целокуп 
ния живот, и че по-старите 
могат да бъдат спокойни за 
своето „утре". Именно пър
вият дея на есента бригади
рите провъзгласиха за уда

водопроводни-
Ивац Асенов говори на изборното заседание

ме-юза на младежта, делегати
те посочиха, че в 1978 год. 
в Босилеградска община е 
имало над 1,400 младежи и 
девойки зачленени в 62 
първични организации, от 
които: 3 в основните орга 
низации на сдружени* труд, 
32 в местните общности, 8 
в петте основни училища и 
19 в образователния център. 
Но все още около една чет 
въртина от вкупния брой 
на младежите не са вклю 
чени в организациите. При 
чина за това е, че се забел 
язва сезонна миграция и 
младежите по-голям период 
не са на територията на об 
шината. Беше констатирано, 
че занапред предстои по- 
голяма активност в омасов 
яването на младежките ор 
ганизации.

важен въпрос е колко по-ус 
корено ще се реализира об 
тествано - 
развитие на 
то и осъществяване на 
развойните й планове и про 
грами защото от тях зави 
си и по-бързото заемане на 
работа.
ако знаем, че по-голям брой 
от незаетите са млади — 
каза Иван Асенов.

Т. Петровикономическото 
общината как

председателството за пред
седател на Общинската кон 
ференция и 
ствуващ в председателство
то е избран Иван Асенов, с 
мандат от една година, за 
секретар е избран 
Тончев с мандат от една го 
дина. Общинската конфе
ренция, за по-успешно осъ 
ществяване на предстоящи
те задачи, е формирала по 

от които и

Нови стипендианти 

на Титовия фоид
лредседател-

Това още повече

Антон
— ЗА ПЕТ ГОДИНИ '3 РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ СА 

ЗАЧЛЕНЕНИ ПОЧТИ 
ОТДЕЛНИ ЛИЦА

В СР Сърбия успешно се 
развива активността по ома- 
совяване и укрепване на 
Титовия фонд и увеличение 
броя на стипендиантите — 
млади работници и работни
чески деца. За тази учебна 
година е обнародван кон
курс за прием на хиляда но 
ви стипендианти, а във всич 
ми общини съветите на Ти
товия фонд чрез активност 
на обществено-политически 
те организации, възобновя 
ват записваното на отделни 
и колективни членове.

През изтеклите пет годи
ни в тази република са по
стигнати най-нобри резулта 
ти именито в масовото запис 
ваяте ига трудовите организа 
цтги и отделни лица. Общо

Делегатите също така 
констатираха, че първични
те младежки организации 
трябва винаги да работят 
на идейно-политическото и 
марксистко издигане на 
членовете. Също така бе
ше посочено, че оспособява 
пето на младите за всена
родна отбрана, сигурност и 
самозащита ще има отдел
но място в по-нататъшната 
работа в младежките орга
низации.

800 ОРГАНИЗАЦИИ И 450 000
ЕЮк-.и'.-.

са зачленени почти осем хи 
ляди основни организации 
на сдружения труд и 
хиляди граждани. Стипенди 
ята на Титовия фонд стана 
и вид на извънредно обще 
ствено признание на млади
те работници и за децата на 
работниците, па все повече 
млади хора желаят да 
школуват по този начин.

вече комисии
комисия за организационно- 
политическо развитие, за 
обществено-икономически от 
ношения в самоуправление
то, за идейно и марксистко 
издигане на членовете, за 
всенародна отбрана, обще 
ствена сигурност и самоза
щита, за развитие на сопиа ресуват за

450

В последно време 
дежите все повече се инте 

включаване в

мла- се

С приложение на колекти 
вната работа в младежките 
организации ще бъдат

най-подходяши

Въпреки, че 
за получаване на тази сти 
пендия
в сравнените с другите 
лици на стипендиране и кре 
датиране, недостигът на фи 
нансови средства не дава 
възможност да се поемат и 
стнпендират всички, 
изпълняват условията.

критериите
из са най-взискателнинамирани 

форми за работа, конто ще 
дадат възможност по-бързо 
и всестранно включване на 
младежите в 
об11 тсствено-пол итичеюка

об

целокупната
си коитостема.

В. Б.

БОСИЛЕГРАД

Стажантите и проблемите им
■4 Ч дейност и в организациите, 

в конто работи по-малък 
брой трудещи се. Най-често 
в тези два случая за стажан 
тнгге „няма място”.

% мнозина вратите на органн- 
зациито на сдружения труд 
са затворени. А такова я®ле 
нио н© © в унисон с насоки 
то на обществения договор 
И с политиката по настаня
ване на работа.

В Босилеградска община 
организациите «а сдруже
ния труд в настоящата го
дина, според броя на заети 
то трябва да приемат и 25 
стажанти. Досега главно в 
организациите от стопански 
то дейности са приели 16 
стажанти, което ще рече, че 
някои трудови колективи 
въобще не приемат стажан
ти. Това явление особено се 
манифестира в просветната

Организациите на сдруже 
пия труд в Босилеградска 
община имат нужда от спс 
циалисти. Нуждата е много 
по-гол яма, когато се отнася 
до специалисти от дефици- 
тарните специалисти.

Има и известно число» тру 
дови организации, които 
стнпендират необходимите 
кадри, защото по друг 
чии не могат да дойдат до 
тях. За такива стажанти въ° 
бще не е трудно» да дойдат 
до работно място.

Но след завръшването на 
училището 
брой млади хора, които в 
търсенето на работа са из
правени пред проблеми. За

Делегатите гласуват

редовете на Съюза на
В миналата го- 

338 младежи и девой

ко-отношения «алистическите
сел0 и др. За всички коми 
ски са избрани и председа дина
;“ИИ, Ст,МГотоТиТа^ сГсоГшя броТеВ™-
та на Конференцията. За ям така че една грета 1ас1
отбелязване е, че делегати от комунистите са млади хо
те взеха решение и манда ра. Занапред, бе 
та .на комендантите на мла на заседанието,
лежките трудови акции да трябва да б-ьдат субект в
™ «агожиа. разрешаването „а важни об
^ ществени въпроси, каквшо
ПРЕДСТОИ ПО-ГОЛЯМО са; заемането на работа на

РАЗГЪРТТТАНЕ НА ДЕЙНОС по-гол ям брой млади, както
ТИТЕ и за подобрението ат

пения им станрадт.
— За младото поколение 

община особено

мунистите.
Нужно е трудещите се в 

организацтгге, преди всичко 
оргаиизацт1те на Съюза на 
комунистите и Съюза на 
синдикатите да премахват 
лошото отношение, което се 
явява в отношение на ста
жантите. И още нещо: ста
жантите, като бъдещи спе
циалисти трябва да получат 
възможност за проявяване 

си. За

на

на-IIОСОЛСЛ О
младежите

на възможностите 
тях вратите не бива да оста 
ват затворени.

има и немалъкжиз
Разисквайки върху .почна 

задачи, които 
членовете на Съ

В. Б.тагъ шиите 
стоят пред в нашата
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•лпацт
Минимална загуба 

на „Асен Балканскип

че и гостите 
играеха па 

за победа
да се оправдае, защото тех Поради 10®а,, 
мият противник — „Лужиш и , домакините 
ца” от Бабушница играе чса страна шансовете 
то домакин” на терена п бяха еднакви, иго футоолис 
НиЛ“ все още из- тите от Димитровград не 
държат наказанието ои. съумяха да използува 1

ва предимство.

В четвъртия кръг на пъР 
венството в Нишка между- 
общинска лига, футболисти
те на „Асен Балкански” не 
спечелиха мито една точка. 
Загубата им от 3:2 не може

На немного хубавия терен 
за игра, отборът на „Асен 
Балкански" настъпи в слс- 

сдогав: Димитров, Мар 
Гол убол, Пейчев, 3. Мар 
Тодоров, Марлсопич, Ка 

менооз, Кръстев и Иванов.
Ратомир Чирич

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ
ДИНЯ
ков,
1СОВ,ХИПЕРХИДРОЗА

Съдия: 
лош и пезадополяваш- 
|рипге: „Новоселец".

Иг-(КОГАТО КРАКАТА „МИРИШАТ")

ОБИКНОВЕНО мъжете, които се 
оплакват, че краката им миришат упо
рито ги мият всяка вечер, сменяват ре 
довно чорапите си. И всичко напраз
но. Жените им ядосно казват: „Мнри- 

„Така ти

Футболистите ОТ Димит- 
че ли забравровград, като 

ят, че играта трае деведссст 
минути, а не десет, защото 

мача, в който можа- 
точки Iштт,

Борут Петрич
шат!”, те смутено отговарят: 
се струва.” „Дискусиите” продължават, 
продължават и грижите, но кожата си 
остава влажна, набъбнала, побелява и 
„ухаеща”. И мъжете безпомощно /юс- 
стт навсаКъле мипизмата си, особепо 
притеснени и сконфузени, 
в най-неподходяЩ манифестира присъ-

те «а
ха да спечелят две 
останаха и без една, тъкмо 
поради причинната, че игра 
ха истински, мъжки 
последните десет минути, ко

само

Успехи на «сините* иа 

средоземнеморските 

игри

гато и вкараха двата гола.когато тя

Бабушничалш 
своя първи гол оше в сед- 
мата мтгута, а на втория 
«е се чакаше пито една ми 
нута, така че вече в осмата 
минута иа първото полувре 
ме резултатът 
„Лужнтща”.

вкарахаствието си.
Колко неприятни моменти биха си 

спестили те. ако знаеха, че това е за
боляване на кожата, което се лекува. 
Нарича се хнперхттоза. Боледуват по 
таите жлези, в резултат на което се 
«в«ва изпотяването и лошата миризма. 
Смутена е инервацията на вегетативна 
тя нервна система — увеличен е тону
сът на неовус вагус. Това води до сму
тния и вилоизменена потна секоеиия. 
И макар, че тези промени са Функцио
нални, стига се до изменения и на са
мата кожа — тя става дистроФична 
(влажна, набъбнала, спарена). Такава 
мацерирана кожа е многл добра среда 
за проникване на бактерии и гъбички 
ггоез порите и цепнатините й. И при 
най-малкото и невинно разчесване те 
навлизат дтлбокг* в кожата и поедизви 
кват разнообразни пропеси. Бактери
ите причиняват възпаление между и 
около поветите (оток, зачервяване, па 
рене. болка).

Гъбичките 
— също се развиват и виреят добре в 
хиперхидрозната мацерирана кожа. На
стъпва болестта егшдерморфия, меж
ду пръстите, едно много често страда
ние, което, нелекувано навреме, продъл
жава с години. Кожата между и око
ло пръстите е белезникава, спарена, с 
много цепнатини и излющване. Оби
кновено в началото болните не забел
язват тези дискретни изменения, но 
биват обезпокоявани от сърбежа, кой
то понякога става силен, стигащ до 
парене и болка.

Всички тези болести по кожата на 
краката се лекуват, но колкото по-сво- 
евременно, толкова по-ефикасно. Важ 
ното е рано да се потърси помощ от 
лекар. Ежедневното миене на краката 
със сапун и вода не е достатъчно. Нуж 
ни са лекарства. Когато случаят е 
тежък предписват се спиртни разтвори, 
съдържащи формални уротропин, кам
фор, салицил и пр. Известни са и мно
го комбинации на пудри с 
състави: цинк, талк, борова киселина, 
стипца и др. Лекуването на гъбичкови 
те заболявалия на пръстите (епидермо- 
фитията) и общо 
по-сложно

бе 2:0 за На Осмите средиземномо
рски игри в Сплит югослав
ските спортисти бяха една 
от най-успешните екипи, ко
ято триумфираше скоро във 
всички спортни дисциплини. 
„Сините” бяха победителки 
в борбените спортове, спор 
тните игри, плуването, гре
бането, стрелячеството, ат
летиката. . . Почти няма ди 
сциплина в която югославя- 
ните да не са спечелили ня
кой медал, а не рядко и ше 
па медали. На повечето 
спортни терени често се из 
дигаше югославското знаме 
и се чуваше югославският 
химн. Не може, а да не бъ
дем горди на осемте златни 
медала, на нашите боксьори, 
на успехите на борците, на

джудистите, на тенисьортие 
на маса, на тенисьорките, на 
гребците, на волейболистите 
и яа други. За най-успешен 
спортисти МИС 79 е провъз 
гласен най-добрият югослав 
ски плувец на всички вре
мена 18-годишният Борут Пе 
трич. който в базените на 
градските плувалища в По- 
людо завоюва 5 медала — 
три златни (400 м смесено, 
400 м свободно, 1500 м сво
бодно^ и две сребърни (200 
м свободно и 200 м лептир).

На снимката: Борут Пе
трич със своите пет меда- 

завоювани в плувните 
надпреварвания на МИС 79.

Пет минути преди 
на първото полувреме „до
макините” вкараха и третия 
гол и с този резултат оти
доха на почивка.

края

полувреме
футбо-

През второто 
димитровградските 
листи, като че ли се „събу
диха” и търгнаха в атака в 
резултат, на което вкараха 
и голове в 74-та и 78-та ми 
нута. До края «а мача и 
двата отбора имаха гол-шан 
сове, обаче гол-майстори 
те не се проявиха.

растителни паразити
ла

(Фото Танюг)Т. Петров

ЗАНАЯТИ, КОИТИ ИЗЧЕЗВАТ И ЗАНАЯТЧИИ КОИТООСТАВАТ.

ОБУЩАРЯТ РАДОВАН И НЕГОВИТЕ 86 ГОДИНИ
Дядо Радован Радепков от 

от Звонци е роден през 
1893 година, и има „чест” 
да го наричат „най-здравият 
и най-старият майстор” 
вущ в Звонци. Най-здрави
ят, защото не помни кога

— Годините не ме тревожат, 
че работа

но ме тревожи това,
време в Звонци бяхме ЕДН° 
ма-четирима обущари 
вам стигахме да 
ботата,

жи три-
и ед- 

свършим ра 
н° ето за нашия за- 

паЯ\тм^СТ~ЪПИХа ЛОШи време- 
ме„Н”к°И вече не идва при 
мен ооувки да си прави, за- 
щото в магазините 
хубави и по-евтини.
Ри ДяДо Радован 
ки» без мъка, 
шарската игла.

ДяДо Радован най-ре- 
клиенти останаха 

Рата, които все 
сменили

по
за последен път е ходил на 
лекар, а най-старият, защо- 
то в село ЗвОнци той е най- 
стария жител.
Макар, че посочените факти 
говорят за един човек, ко
йто би трябвало в спокой
ствие

различни
има по- 
— гово-

вмъквай-
конеца в обуда прекарва своите 

старчески години,
Радован това

на усложненията е
за дядо 

не може да се 
каже, защото той със 
ите осемдесет и шест 
ни нито за миг не спира да 
рабейги, без значение дали се 
касае за работа в 
или пък 
вия „дукян , 
боти от 1920

Годините, като че ли не 
влияят нито на слуха на 
стария майстор, аито на ви- 
Да му, защото той отлично

Лошата миризма на нечисто тяло и 
на чесън например не може в никакъв 
случай да се прикрие с парфюм 
одеколон. На тази маскираща се фал 
пшфикация често разчитат някои хо
ра и от двата пола. Всички трябва 
да се Съгласим със старото английско 
правило: „Културният човек 
Ше на нищо.”

Довнисво-
годи- хо-или още не са 

цървулш— пиротския 
с ДРУт вид обувка.

засдСа и неговите колеги от 
<ЬаЛ» “става да видим, но 
факта, че обущарският 
каят на село изчезва не мо- 
жем да пренебрегнем.

полето, 
За работа в него- 

Където той ра 
година.

Радован Раденков
не мири-

чува» а що се отнася до ви- 
Да стаРия обущар гово1ри и факта, 
но чете 
ния.

Д-Р с. м.
за-

че той най-редов-
вестници и

»■

списа-
Т. ПетровСТРАНИЦА 10
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46 ГОДИНИ ОТ ПРОЦЕСА В ЛАЙПЦИГ
„БРАТСТВО” ПРЕДИ 20 ГОДИНИ 
ИВАН КАРАИВАНОВ:ЩЕ СЕ ВЪЗОБНОВИ ЛИ ЛАЙПЦИГШНИЯ

ПРОЦЕС? ТИТО В МОСКВА (I)
По повод юбилея на „Братство” препечатва- 

ме статии на Иван Караиванов „Статии за Ти- 
то” обнародвани в „Братство” през 1959 година.

С това искаме да потсетим старите читате
ли и запознаем новите с ролята на Караиванов в 
Коминтерна и връзките му с Тито и Димитров.

Дошел втори път в Москва през 1934 година, Ти
то участвува през 1935 година като делегат на седмия 
конгрес на Коминтерна. Тук не му е мястото да се 
говори за дискусиите, които се водеха между членове
те на югославската делегация и за разногласията между 
тдх във връзка с някои организационни и политически 
въпроси. Тези дискусии отразяваха на първо място но
вите процеси, които се развиваха в партията, характер
но на които бе главно искането на партийните членове 
партийното ръководство да бъде вътре в страната и 
да поведе сериозна борба на масите към защита и за
доволяване на техните класови интереси. Горкич и не
говите привърженици стоеха на позицията, ръковод
ството да бъде вън от страната, за да може свободно да 
действува, защото вътре терора на правителството не 
позволявал никаква политическа работа. Тито застъп
ваше гледището на работническите маси и на средния 
Ръководен кадър вътре в страната. Горкич имаше 
страната си такива ръководители на Коминтерна ка- 
квито бяха Пятницки и Мануелски и разбира се него
вото гледище победа. Както победи и мнението му да не 
позволи на Тито да свърши някаква политическа шко
ла, а сам да предава марксизъм на студентите от Кун- 

а — комунистическия университет на трудещите се 
Запад и да замине колкото е възможно по-скоро на 

работа в страната.
В страната Тито се срещна с едно настроение и 

при това от страна на най-сериозните партийни работ
ници и средния партиен кадър, което се изразяваше в 
нежелание да се слуша ръководството на партията, ко
ето стоеше вън. от страната. Това ръководството счита
ха за главни причини на големите провали в партия
та, от което не можеше да стъпи на краката си. Таки
ва провали наистина имаше много и те бяха вкарали 
в затвора почти изцяло средния партиен кадър. Тези 
провали бяха създали масов страх в средата на работ
ниците и щом дойдеше куриер на Горкич в страната, 
хората се криеха и не искаха да го приемат и разгова
рят с него. Идването на тези куриери се съпровождаше 
с големи арести и само слепите не виждаха, че прова
лите се дължат именно на куриерите, които идваха 
уж да вършат важна работа и да помагат във възста
новяване на партията.

Имено тези чести провали бяха довели до изве
стно откъсване на партията от народните маси и до 
ослабване на цялото движение. Ръководството на Гор
кич ни най-малко не се грижеше за омасовяване на 
партията и за защита на жизнените интереси на наро
да. В онова време положинето на ЮКП бе едно от най- 
тежките в Цяла Европа. Единствената грижа 
горкичевото ръководство, бе да представя на Коминтерна 
филшифицираии доклади с неверни сведения за числе
ното състояние на партията, с преувеличени сведения 
за това състояние и за несъществуващи политически 
акции. Тези сведения бяха нужни на това ръководство 
за да може да получава големи субсидии и да ги пръска 
безрасъдно, разбира се, не за нуждите на самата пар
тия. а за разкошен живот на отделните ръководители 
в Париж, Прага и Виена.

Първите сведения на Тито след като бе заминал 
след конгреса на Коминтерна в страната бяха, че в Си- 
сак, Загреб и някои други места работниците бяха 
почнали самостоятелно да изграждат партийни апарат 
и даже със събраните помежду си средства бяха запо
чнали да издават сами вестници и нелегална партийна 
литература.

ТЕЗИ ДНИ се навърша- 
ват 46 години от Лаипциг- 
шкия процес, наречен „про 
цес на столетието”, на който го съучастници в Лайпциг- 
бе съдено на Ван ДеР Любе шкия процес. Той счита, че

Херман Гьоринг при след
ствието на Нирмбершкия 
процес е казал, че подзем
ният вход, който съединя-

пруокото министерство 
вътрешните работи в Бер
лин и лично е познавал мно

позната с това. „Политика” 
чрез своя специален корес- 
подент Предраг Милоевич 
ежедневно 
югославската общественост 
за личността ма Георги Ди
митров и събитията 
опожаряването на Райхста- 
га. Югославската общество

па

осведомяваше
и група български комунис 
ти на чело с Георги Димит 

обвинени за 
на Райстага.

след
ров, лъжливо 
опожаряването 
Тъкмо тези дни в светов
ния печат се. пише за ини
циативата на д-р Роберт Ке 
пнер — адвокат от Запад
на Германия, да се възобно 

Лайпцигшкия процес и 
посмъртно направи рехаои 
литация на анархиста Мари 
нус ван дер Любе.

ви

До Лайпдигшкия съД се 
както е известно ^ 

на Раистигна, 
след опожаряването 
хстага от страна

с цел да се

на
на хитле- 

обвин-ристите 
ят за 
те и

комунисти-
Следтова дело

Интернационала.
фашистката

няколко
поли- 

хил 
Бе аресту- 

вода- 
кому 

1933 годи

мзпожара 
ция арестува.

комунисти. 
Ернест Телман,

германските

от
яДИ
ван

комунисти ои 
по решение 

Хермер. член 
С то

Ге

нев и
та български 
ват арестувани 
на сервитьора 
на нацистката паР™1- 
ва хитлеристите искаха да 

впечатление. че 
международен 

заговор.
създадат 
съшеств'твакомунистически

процес, 
от 21 оеп- 

1933
На Лайпцигшкия

който продължи 
тември до 23 декември 
година, всички «бвинени бя 
ха освободени, докато вай 
дер Любе бе осъден на 
смърт и разстрелян на Ю 
януари 1934 година.
^цРес и до днес занимава 
юристите от много ^Р^ 
В света. Въпреки това, че 
оттте по време на 
Георги Димитров доказа, че 
за°пожара в Райхстага °а 
виновни тогавашните фашис 
тки ръководители начело с 
Хитлер, все още и официал
но не са премахната реше
нията на съДа в Лайпциг.

Георги Димитров пред лайпцигшкия съд

пост знаеше, че това е дело 
на фашистите, конте след 
идването на Хитлер 
власт бяха в настъпление. 
За процеса в Лайпциг у нас 
писаха „Искра”, орган на 
ЮКП за Македония, „Пролс 
тер”, орган на ЮКП, „Клас 
па борба”, Слободна мисао”, 
(Никшич), „Култура от Бел 
град и др. „Радничке нови 
не” още първият ден от 
процеса 
1933 година бяха написали, 
че Райхстага са опожарили 
иацистите за да имат успех 
в мартоваките избори.

Борбата за истината око 
ло опожаряването па Райх
стага, започнала преди 46 го 
дшои и днес продължава, 
защото, 
дар Дмкич в ФР Германшя 
и днес има сили които се 
опитват да осуетят но всяка 
йона истината около оложар 
яваието на Райхстага да ип 
лозе па лице.

вал неговата резиденция 
със сградата на Райхстага 
хитлеристите са минали през 
нощ а на 27 февруари 1933 
година и извършили опо
жаряването «а сградата на 
парламента.

Келнер твърди, че има де
сет свидетели, които и сега 
могат да свидетелствуват за 
това как е опожарен Рай
хстага. Някои от тях са 
дали данни още по-рало на 
международния комитет в 
Люксембург, който се за
нимавал с този въпрос, а 
някои от тях самоинициа- 
тивно се отнесли към д-р 
Роберт Келнер, който с го
дини вече има своя 
катска кантора 
вурт. Тези свидетели искат 
да дадат показанията си в 
предстоялия процес за ре- 
хабилитация «а Ван дер Лю

на
Този

за това

процеса

на 21 септември

Д-Р Роберт Кепнер в раз
- кореспондента на 

вес-
за-

говор с
югославския седмичен 

НИН, в интервю
съшия 'вестник

об- адво- 
в Фрамк-тпик

иародва^густ т.г., заяви, че 
сугнесъл тайната

както пише Божч-
Един от хората, които бяха посетили в това вре

ме Югославия, се осмелил да каже на другаря Ди
митров, че Югославия е единствената страна, която по
казва, че спирането на субсидиите е единственото сред
ство, което ще накара работниците сами да се заемат 
с изграждането на партийния апарат и със започване 
ша партийната работа. Защото на всички бе известно 
че в Югославия партията не получаваше никакви субси
дии. Другарят даже бе казал на другаря Димитров, че 
ако субсидиите се прекратят, ще имаме общо засилва
не на революционната работа.

Наистина във втората половина на 1936 година 
положението в ЮКП бе се значително подобрило. Но 
тъкмо по това време другарят Тито трябваше да остави 
започнатата работа по възстановяването на партията 
и активизирането й и Да отиде да се занимава с друга 
работа — с регрутираие на млади хора и с изпращане
то им в Испания за да се борят за запазването На ре
публиканския фронт на революцията в борбата про
тив съюзните сили на фашизма. И въпреки големите 
трудности, другарят Тито н тук успя да направи много 
нещо. Трябва да се каже, че главно на неговите грижи 
и умение се дължи заминаването на толкова много хо
ра от Югославия в Испания. Ние говорим за това, за
щото чак от Москва бе дошъл куриер уж да помогне 
на това дело, който направи всичко за да го провали 
да постои известно време в затвора и да си замине ка
то непричестен в тази работа, а да останат други хора 
дълги години в затвора и главно за да се прекрати про
цеса на набирането па хора и изпращането им в Испа
ния.

Гьоринг нс
за пожара в Райгстага в 
гроба. Той 
Кепнер в Нирмберг, преди 

самоубиството 
затвор, че 

Рай- 
Хит

предпризнал
бе.

Предполага се, че има още 
много германци, които зна
ят за оная драматична пот 
от 27 февруари 1933 година. 
Те обаче не искат да говор
ят за това страхувайки се 
да не изгубят пенсиите ом.

да извърши
в съюзническИязад опожаряването 
стага е стояД самият 
лер. Затова Келнер дал за
явление до заггадногерман- 
ския съД за възобновяване 
на процеса и поискал пос
мъртна рехабилитация 
холандеца Мариус ван дер 
Любе.

Б. Николовпа

„Братство“ 

приема 

абонаменти 

за ШОг.

па Между тяЛ е и Филип Ба 
който през 1933 годихман,

иа имал частна пиротехни
ческа работилница, а слсд 
пожара в Райхстага присъ- 
ствувал на т^ьржсствата, ко 
ит0 Хитлер устроил 
'зи повод. Бахман твъРДИ, 

опожаряваме на Райх 
употребен фитил дъ

че този път 
Берлин ия- 
да отлага 
иа проце

Кепнер счита, 
краевият съД в 
ма възможност
възобновяването 
са, защото доказателствата 
са налице. Чрез повторно 
разглеждане на делото 
1933 година ще се докаже, 
че Лайпцигшкия процес 
работил върху лъжливи сви 
детелства на Хитлеровите 
ръководители Херман Гво- 
ринт и Йозеф I ьобело. Как 

известно Кепнер е 
СЪбития от близ

по то-

че за 
стага еот лъг 100 метра натопен 

с фосфор.
ВЪВ

Истината за опожаря ванс- 
Райхстага беше часто па

страна 
Георги Димитров още 

Юго-
тично разкрита от
на
по време на процеса, 
славската общественост още 

бе за-
то е
следел тези 
ко като юорист, чиновник в

УV. (СЛЕДВА)по време «а процеса
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Ритнете бурето, Д“ не гово 
как сме ви обесиVЖена (наблюдава как .ней

ния мъ
сина й 
геометрия* 
придърпва встрани и му ка
зва:

— Не ти ли се струва, че 
му стигат грешките, които 
той самият направи?. . .

рите утре
ж сс мъчи заедно С7,с 

да реши задачи по 
Най-накрая тя го

ли.

г

А и шевовете?!
Посетителят:
— Каква 'красива картина 

нарисували! Как би жс-
ПАНТА от наше село работи у задругуту ве

че петнайесе године и кнко се у село говори, 
пензню* Панта работи у 

домат си подържа. Що кажу

сте
лал да мога да отнеса ня
колко от тези великолепни

*
човекат че си получи и 
задругуту, ама и по 
попуйе и прноруйе.

Задругата има лнваде млого, ама одпораио, 
сено си докупи од Панту, отн Панта навреме си

цветове в къщи.

Художникът:
— Не се безпокойте, прия

телю, вие пгс може да на
правите това, зашото сте 
седнали па кутията с боите 
ми.

окоси и ньеговете ливаде.

Сви се чуде и звере у наше село кико Панта 
стигне да сработи у задругуту све кнкво му йе по 
план и неговото да ожше, овърше, окоси, знмии- 
цу да си тури. С йедну думу добар доМаЬнн.

И сви у наше село говоре за шега дека йе 
добър домайин.

Ка преди некой Дън четим у весникат Панта 
наказан у задругуту с десет от сто от заплатуту 
за три месеца. Бре, кнкво може да буде. Реко че 
си питам Панту.

Тражим га тия дни, нема га. Питуем жену 
му нема га нигде по село. Гледам онддан у Го- 
лему огран,у изкарала отава не може да Бу пре
газиш. Све отаве покосене, само Пантината оста- 
ла некосена.

— Господин директор, за
що уволнихте новия каси
ер?

пестен писател, го попитала:
— Господине, страхувам се, 

че ви досаждам.
— Не, съвсем не — отгово

рил писателят. — Аз нс ви 
слушам.

ш
— Първо, такъв неспосо

бен младеж досега не съ-м 
виждал. И второ, той е спо
собен на всичко. . .

Баба казва па внучката си: 
— За твоя петнадесети ро

жден ден съм намислила да 
купя грамофонна плоча, 

Iго не зная коя- 
— Бабче — отговаря вну

чката,
на, молиш продавачката да 
ти покаже последните плочи 
И когато извикаш: „О, сгтре-

ти

МЪДРОСТИотиваш в магази-

те. какъв ужас, каква ка
кофония! ", нея ще купиш. Не умира човекът, който ни е оставил знание, 

от което ще се ползуваме и след смъртта му.

Ибн-Ясир
— Забога, госпожо, какво 

прелестно момченце имате! 
Сигурно прилича на баща 
си?

— О, да, същински бащи- 
чко. Само фамилията му е 
друга.

Най-после си надиго йедну вечер при ньега
Този, който има знание, но не го прилага, при

лича на човек, който разорва нива, но не хвърля 
в нея семе.

дома.

— Ребнуше ме децата, каже Панта и не са
мо мене й<*ще млого друБи. И ако су. Бре нийе 
ко беомо почели щеше задругуту да закопамо. 
Идемо на задружното та поседимо малко и по
сле търчимо на нашете н>иве и ливаде. Тамо у 
задружното седимо за стаж, за пензию, а дома 
работимо за леб и сол. Мани да ти не распраям 
све кико йе било. . .

I
Саади

Крадецът беше старомо
ден. Той насочи пистолета 
към минувача и произнесе 
класическа фраза:

— Парите или живота!
— Вземете по-добре живо

та ми, господине 
го минувачът, — 
рите са ми страшно необхо
дими.

Вселената се осветява от слънцето, човекът — 
ог знанието.

Калмикска

Тека ми распрая са Панта. . . Търгну малко 
од кавенцето и ми каза: Не е важнопомоли колко знаеш, важно е как гозащото па- знаеш

— Ама гледе Манчо, нийе че си платимо по I 
десет на сто за грешБете, ама ония що бейоше [I 
ни шевове и що грешише и ни гледаоше през ? 
пърсти, нищо не су получили. Кой че одбийе на I 
ньи од заплатуту. Нийе седемо у задругуту за пен I 
зию, и они седеше за пензию. Не ме йе ят дека 
сам наказан, само да се найде човек да ми каже 18 
кой че некаже и шевовете дека толко године [I 
грешише. . .

Френска

Думите на истината са прости.Майката:
— Девет часа е, а ти още 

не ои легнал. Какво ще ка
же баща ти, когато се вър
не в къщи?

Хенри:

— Ще каже: „Какво има 
за вечеря”.

Есхил
-V *■

но гасне.К°Га “ Да бъДе

кМм^цъек/ Тит Ливий

Ч
Истината е необорима, акоЕдна жена, 

ворила дълго време
след като го- 

на из-
се изкаже умело.

Плутарх

ВОДОПРОВОДНИ


