
Штстйо
^-ЛСТНИМ н« ЬЪЛГ*«>он«Т —--------

нл СФРЮ ОТ 14 февру 
1975 г. Издател

ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.
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ДнЕЕНполитимтд4НАЙк0ноЕмйчЕсадРОстАБилизлцйяИ
АКТУАЛНИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ОСЪЩЕСТВЯ

Тази борба ще се спечели с труд
Фронтът на борбата
текущото икономическозя Стабилизация е широко открит, но трябва да получи още по-широка обществена основа А Проб 

развитие « по.голямата си част са последица //а нашитесубективни фактори, поведение и безотго
лемите в 
ворност.

Ако
спре по-натат'Мннптл>,ги1.-1Л^ДеНЦИНте КъМ псжачване на цените ще се погасят очакваните ефекти на девалвацията 
В уводното ш»^о~ Сг^ГпРеатШ'П ”"пш доходи и да се съгдадат услови*
_______ е Стеван Доронски, председател на Председателството на ЦК нлСЮК.

Трябва да се 
за техното постепенно увеличение — изтъкна

Политиката на 
ческа стабилизация 
то общество утвърдих.\1е ка 
то здрава насока, 
това в днешните обстоятел
ства е единствената реална 
и приемлива 
ка нашето обществено-ико
номическо развитие. Ней
ната дългосрочна цел е по. 
натат7%к укрепвайки систе 
мата на социалистическото 
самоуправление и ролята на 
работническата класа в овла 
дяването на процесите на 
общественото възпроизвод
ство, да се даде възмож 
ност за по-стройни отноше 
ниц п процеси в обществено 
то възпроизводство, да 
обезпечи превъзмогване на 
все по-изразителните труд-

икономи, 
в наше текуща, и дългосрочна — а се наблюдава и преценява 

отделно актп_вността на Съ
юза на комунистите — тряб обществено-икономически цс- 
ва да се внесат оше повече 
усилия, енергичност и ини
циативи в поовеждането

ч и тел адо нарасна (от 46 на 
сто през миналата на 56 на 
сто през този. период). В те
чение е процес на постепен
но стихване на 
високата

ра. Положителните измене 
ния се оглеждат и в опреде 
леното намаляване на всич 
кн видове потребление- То
ва дава пространство за по
нататъшно разширяване на 
износа и по-бавно внасяне, 
но ако Ръстът на произ
водството ускорено продъл
жи да намалява (за осем 
месеци ръстът възлиза на 
3,9 на сто), това може да 
доведе до подчертани труд
ности в износа, заетостта 
стандарта и в други сектори 
на обу и ествено-и кол ом иче с- 
кия живот. Затова тези осъ 
щественн резултати и тен
денции трябва по-внима
телно и по.всестранно да се 
следят, анализират и оценя 
ват.

в контекста на поставените
понеже ли на икономическата ста

билизация. дефинирани 
и Резолюцията (и нейните из

прекалено 
домашна конюктУ

в
алтернатива

ШИРОК ФРОНТ НА БОРБА 
ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ

ности и диспропорции, пред 
които сме изправени. Само 
по този начин ние може да 
създаваме обективна мате
риална основа за нашето 
стабилно дългосрочно

икономическо

VI резултатите в селско
стопанското 
взети като 
и това, както и предишните 
години, влияе върху общи- ч 
те стопански и стабнлизацион 

процеси. Също така и 
валутните приходи от тУРИЗ 

през тази година са по- 
големи от заплануваните, въ 
преки че не са използвани 

зможности и пре-

производство, 
цяло. са добриоб

ществено и 
развитие.

Досегашните резултати по 
казват, че тези процеси за- 

по-Дълбоко ла
ни

почнаха все 
пронизват ходовете на
ществено-икономическите 
цеси и общественото възпро 
изводсуво. Голялата обцте- 

отговорност, която 
има

маоб-
про

ВЪ
(На 2 стр

всички
Стеван Доронски поднася уводно изложениествена

Съюзът на кмунистите 
за стабилността на развити зработКата на поставените 

общество и на икономическата сгз
на„ исто билизация. Всяко по-ната- 

на раоотни- т шно влошаване на вът; 
изисква не- оешната икономическа

и ак становка и невъзможността 
на икономически

менения) за 1980 година.
Въпреки чс ме така чие 

леми, в текущите процеси 
и развитието в тази 
се осъществяоат 
икономически и трудови рс 
зултати. Те се изявяват прс 

сдружения
в онези колективи, къ 

усло-

нлянЛЕНИЕ НА Д-Р ТИХОМИР ВЛАШКАЛИЧвЬгЬаг-™ето на нашето 
за осъществяване 
рическата роля 
чес ката

година
значителниоокласа.

непрекъснато 
ангажиране, както 

на дългосро
Полезни разговориговото

Ст?С„рео«есТи да сс преломи в 
развитие, положителна насока, ои. < 

ВИяЛИ И В'1,ПХУ
международния 

положение 1.

ТИВНО
ВъРКУ въпроси 
чно- икономическо

ВЪРХУ решаването на
икономически про 

надделяване на па

ве И1чко вди
десевдисвно посещение на 

покана па ДРУ-
тРУД,
дето при затруднени

стопанисване сс по- 
стабилсн

„Завръщам се от 
България. къДето пребивавах по 
гари Тодор Живков.

Имах възможността да видя голяма част 
„шпа съсатпа страна, ла видя постиженията,

които са осъществили в развитието си а съшо
така имах възможност да водя броини Р“гов°^ 
с българските другари, както от БъЛгарсп^а™ * ‘ 

числени предприятия, кошо посетих.
имах твърде нзчер- 

Жно-

отслабвапе
автор 

па Юго-
нпя питака и

актУални
блеми и
сталите трудности.

Осъществява »сто на "° „аикономическа ЧНАЧИТЕЛНИ
билизация се прове^да днес ЗНА^ и труд0ВИ

“ОЖи-офанДе,;ия. Ме- ЗУЛТАТИ 
ловия и 01 икономичес
ки’Сношения и процеси са ия период продъл
ки °Т" неблагоприятни -»» „тг-гпемежът на нашето

стабилизационна жава- тР общеСТВеио-ико-
Ноя затруднява и динамично тис Него

' междуиаро момиче твт рт,е - разно-
отноше- сънътствуват ™’рдеивРречи.

факт образни, па и и
„и гендениии, явления и
ппоиеси В тази година хо* процсси. _ аВЛСИИя и про-

с опредс-

то на 
ритет и 
славия в света.

увеличен и настига
обем на производството и 

където се постигат 
икономии на 

материали и енергия, къде 
то динамиката на ръстта на 

доходи се осъшес 
във функцията

където е

тазидохода, 
значителни

икономиката на РЕ така и отличните 
твява
стабилизацията, 
увеличен 
рационален 
ки и услуги и под.

Накрая на посещението
съдържателен разговор с другаря

констатирахме, че отношенията 
развиват дооре, 

тези отНО4

иав
пателеи и 
ков, при което 
между нашите
както и че съществуват възможности 
шепия и занапред да укрепват въ» всички 
ласти.

и икономически 
износът иа сто. две страни се

твъРДе 
нашата

политика

От друга

об-
В ТОЗИ СМИСЪЛ НЯКОИ ро- 

стопаиисването 
полугодие иа

Напоследък постигнахме крупни резултати в 
развитието иа взаимните икономически отноше. 
имя в сътрудничеството между броини градове 
ОТ машите две страни, а оъщо се развиват от- 

и на културното поле,
възможности съществуват и ч. 

отношенията и занапред да се развиват и взаимно 
с желанието и иа българските другари, както и 
от паша страна, отношенията _ между двете наши 
страни да бъдат още по-добрн .

зултати иа 
от първото 
годината действуват насър
чително и окуражаващо. I а 

1 януари до средата 
септември износът се 

33 на сто (реал- 
11,4 на сто), а вносът

дните
е.Я чс въгрепшнте , ^ ^
теилеяТ1ИИ^теляи сектори

°^еоХСите

страна.
процеси и

ка отна тези
продъл>,<ава 
спедифич ности,

изискват

иошопиятаДът 
цеси 
лени
заслужават и

иай^голямо

Мисля, чсмапоследо
цели

НЯКОИ
не се
вателно
и иолиуика* 

Имайки пред

които увеличи за 
ио заза 9 на сто (реално намаля 
за 11 на сто), па покритие-

па-
-I внимание, 

и оценки. Тях- 
трябва

всички шс-товид
« нотГдейсгвие

политическа

износа зна-то на вноса сда



Централния комитет на СЮК
4 " доиателно, сдезл, НОШО не

създават доход. От такива 
отношения ражда отри.

бюрок ратичнр-тс-

От заседанието на
шествохо. които водят до 
установяване на нови отно
шепни които 010 развият
“ *«“«Т °Сд°ТСф“нкци хнократинпа практика в про 
сдружения труд за ФЧ „ общото обществено
ИГГА Ж да - и огянест

нпмкпепа и па всички вения живот кар' иодкрецд ^ Това сс изявява в различни
облици. Иоаико

врагът. Макар че ле е 
никаквива и

ио-чмелеп и иямц 
реална опора сред народа 
той сега стана по-дсеи. Из
ползва се реалната обстапов 
ка и проблеми, които и оез 
това възм-УЩаврт хората, за 
да се разпадрат съмнения в 
системата и политиката па 
стабилизация, както и съм
нения В политическото РЪ-

има тУК още и ДРУГ» 
ис са док.

па.димства, които туристическо 
то стопанство ни дава.

Всичко това говори за ята 
значителни ушцшя на наше

работиичес- това да 
ва. а в

въпроси, които 
рай рошени. Въ» федераци 

би трябвало да се раз 
всичкодвижи инициатива

се разгледа, съгласу 
нейните органи да 

се предприемат всички опе- 
мерки и постигнат, дого- 

са необходими

«яло.то обиДОЕВР*класа и трудещите се 
върху

даде
мерки на държавните 

които създават
услодия за

ката
и сдружения труд 
осъществяването на попити зи

на икономическата ста пори, които
нещата в бъдеще да

е ши нормализират.

оп-
явяващи се

мерки и поведение на 
обшестяешию-

ин-гапи,
стнтуциоиални 
установяване и развити^ на 
такива отношения в 
мата на общественото въз 
производство.

Посочените и други проб
леми в текущите стопански 

имат

га с
ката
билизацня- Фронтът на бор 
бата за. стабшщзация 
роко открит, но той трдбва 
да полууи още по-шиоока 
обществена основа. Постиг 
натнте резултати не са мел 
ки, но по трябва да се пре
ценяват. С мерки па Съюз 
1Шя изпълнителен съвет и

други органи въи Феде- функциониране па 
рацията, приети в средата 
на годината, както н с до
говори, приети в Скупщина 

СФРЮ, при съгласие

органите па 
митическите оьсппости, уп- 
равлепчески тела на бан
ките, общностите

се
ководство. систе

ма на ЩтеИ затова за акциятв 
Съюза па комунистите 
съществено да създадум та
къв обществен климат, 
който явленията па закопо.

нарушаването 
па споразуменията и дого
ворите, мито, корупции 
под. много по-остро публич 
ио да со дамгосва и осуст

ОБЛИЦИ ИЛ МИТО 
И КОРУПЦИЯ различни инсъу- 

и изфорсирани а'„
често получаьт

е ресите, с 
ментив ции, които 
и са мо управител ни оОлан.д 
— трудовите хора в органь 

на сдружени» тру;- 
Фактически се развласТя®ат 
в разполагането с дохода и 
средствата на разширеното 
възпроизводство. Вместо са 
моуправително

средствата въРХУ припил- 
и а общия доход и до- 

чрез

Продължаването и умно
жаването па трудностите в 
текущото стопанисване и 

система
та, трудности в снабдяване 
то и недостигът па стоки на 

довеждат до нзя

процеси и развитие 
по-краткосрцчно 
госрочпо действие и различ 
пи явяващи сс Форми. Ооа- 
че, очевадно е, че тс

взаимната връзка с ои- 
Д'1,л госроч I ги и роб 
функциониране и

ИДИ ПО-ДъЛнарушения.
нациитена п

са
ВЪВ
редслепи 
леми па 
бавно развитие па самоупра 

систг*-

пазара
та на
на републиките и автоном
ните области

сдружаване
ЗАПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТАса създаде наннтелн^а стопанска 

ма. които пряко влияят пъп 
ху формирането и изявява
нето па обществело-икономи 
чсските отношения в наше 
то общество. Тези проблеми 
п ио-рапо съблюдавахме 
оценявахме. В този момент 
те са значителни, както от

пи благоприятни 
за още по-широка и по-успе 
шна обществена активност 
по посока на но-нататъшио 
осъществяване и конкретизл 
цня на политиката на ико
номическата 
Върху тези основи трябва 
да се изборим за по-нататъш 
но у крепване на положител 
ните тенденции в нашите 
стопански процеси.

Въпреки че целите на ико 
комическата 
ясно Утвърдихме и потвър
дихме с политически 
новшда и решеш!я. осъщес
твените, резултати не са аде 
кватни на лоста интензивна 
та политическа акция. Оба
че, личи, за последова
телното и единно провежда 
не на тази политика, покрай 
мерките, предписанията 
политическите 
необходима е още 
по-голяма широта и дълбо 
чина на политическата акция 
в нашето общество и още 
по-голямо включване, 
голяма отговорност, ангажи 
райе и усили а на всички 
трудови хора, самоуправите 
лнн и обществено-полнтиче- 
ски фактори в реализиране 
то на тази политика.

пито
ХО/Ц1 — ДОХОДЪТ ДОРИ
различни форми на изигра
ване на конституционните и 
законни норми, се настоява 

\\ административно да се кои- 
за онези инвести-

условня контекстаОт този аспект наблюДаввно» я 11
политика, ние тРяоиа 

те//де//цня'а в движение 
Нашето

общата стабилизациои/ш 
да оценим политиката и 
то на жизненото равнище ДВ работника, 
определение в това отношение трябва да бъде за 
пазалне на личния и обществен стандартна тРУ- 

човек, преди всичко на онзи, които жн- 
личен доход. Определеното само 

чрез намаляване на реални

//а

стабилизация. центрира
ционни предназначения 
проекти, които никак не мо 

да се окачествят като 
непосредствен интерес

идовия
вее само от своя 
лишение, изразено и 
те лични доходи, неизбежно е в интерес па ста 
бнлизационната политика. Но това трябва да има 
своя марка. Нашата прва задачи трябва да бъде 

намаляването на реалните лични дохо-

осццкта на осъществяване 
на икономическата стабили
зация, така и за по-натагъш 
мото развитие на системата 
на социалистическото сам сп
ира влен ие. Те означават и 
пространство на нашата дъл 
госрочна идейно-гюлитичес- 
ка акция-

гат
на

сдружения тРУД.
МЕстабилизация НЕСЪГЛАСУВАНОСТ 

ЖДУ АКУМУЛАЦИЯ И 
ИНВЕСТИЦИИ

да се спре
ди и да се създадат условия за тяхното постепенно

намаляванеПонеже по-значителноувеличение.
на реалш!те лични доходи и жизненото равнище, 
до което може да се дойде доколкото текущите 
тенденции продължат — бн могло да бъде край,,() 
дестимулиращо в борбата за стабилизация и Да 

и насърченията воблас-гуа па износа, този

Ста-

Пряка последица на
вече Дъ-1Г°

таки-
И покрай обществените ва отношения 

усилия, които никак не би
ва да се подценяват, инсти
туциите и нормативните

време е съществуващата не 
между зна-сек съгласуваност 

чително по-високото
в.ште
и производителността на труда. равнире

шения, на нашата самоупра 
вителна система бавно вли
зат в практическото действие. 
На някои сектори процеси 
те доои са противоположни 
на утвърдените цели. Ли
чи, че най-силните обществе 
ни извори на иконом1гческл 
та нестабилност именно 
в онези сектори, 
най-малко са развити и най- 
малко се изявяват самоупра 
внтелните отношения- 

Вследствие на отчуждава.

1пе и динамика на ръстта 
на потреблението и реално 

доход. Това
11

становшлц. 
много ява. преди всичко >ам, къ* 

дето настават. Съшо за нас 
е значително ясно и недво 
смислено да посочим обли
ците и начина на 
срещу такива 
хните носители да поднасят 
всички законци, политичес
ки, морални и други после 
дици и санкции. От особена 
важност е и вътре в Съю
за на комунистите да миден 
тифицираме онези, които са 
носители на такива явления, 
с тях безкомпромисно 
се разплатим.

разполагаемия
се касае и за всички видо
ве потребление, 
амбиции на политиката

ва на отрицателни явления- 
нарушаване на законните и 
самоулравит^лните акти до 
говори и самоуправителни 
споразумения и деловите 
норми от страна на отдел
ни лица, или на някои субс 
к.ти в стопанисването. Ня
кои от тях желаят нещо в 
сегашната обстановка да спе 
челят, използват, да дойдат 
до средства по лек, лесен и 
незаконен начин да на- 
равят уж полза на своя тру 
дов колектив и т.н. Доста 
са чести явленията на спе 
кулации с дефицитните ар 
тикули и СУРОВИНИ.

По-интензивно се явяват 
облиците на мито. и коруп
ция, особено в- заемането, 
при получаване на различ
ни разрешителни и, т.н. 
Има и примери някои фор
ми на корупция да се лега
лизират и в отношенията ме 
жду организациите на сдру
жения тРУД- Посочените и 
други явления, които зас- 
траша_ват да се озаконят в 
обществото. създават ос
нователно недоволство меж 
ду трудовите хора и граж 
даните- И то преди всичко, 
затуй че държавните орга 
ни това по.енергично не лре 
следват, че обществено-по
литическите организации не 
издигат глас на осъда и не 
раздвижват отговорните ор 
гали и трудовите хора в 
борба сретттУ тази твърде 
вредна практика, несъвме 
стима със социалистическо 
то общество и социалисти
ческия морал. В такова по 
ложение се шири демаго
гия, сеят се илюзии при хо 
рата за нашите възможиос 
ти по отношение на нарас
тването на жизненото рав 
иище и условията пробле
мите по-бързо да се поемах 
ват-

Големите
на

борба някои общественогполити- 
чески общности в ннвести- 

са ционното потребление без- 
къдего пюрно нахт-много са допри

нели за пренапрегнатите оа 
звойнн баланси, явленията 
за нарушаване единството 
увеличено задължаване на 
организациите на сдружения 
труд чрез фиктивно затвар 

кон
струкции и др. И занапред 
е очевидна несъгласуваност
та между разполагаемата 
акумулация в стопанството 
и общите инвестиции. Ма

по явл ения: тс

ДЪЛГОСРОЧНО ДОГОВА 
РЯНЕ

Пред проблемите за снаб 
дяването йа стопанството 
със суровини и възпроиз- 
водств_ени материали и на 
населението с някои селско
стопанско-хранителни произ 
ведения, лекарства и прах 
за пране, вече по-дълго вре 
ме сме изправени в нашия 
стопански живот и нашето 
обществено всекидневие. По 
тези проблеми вече дълго 
се разисква и приемат зак
лючени* на различни места 
и форуми.

Отрицателните последици 
са по-гол еми, отколкото у си 
лията и средствата за тях
ното премахване. Дали ние 
например не може да про. 
изведеме достатъчно коли
чество Ня 
артикули?

. жа, че можем и повече от 
колкото ни трябва. Обаче 
досега се произвеждаше до 
ста стихийно и неорганизи
рано. Обществено-политиче
ските общности, републики
те, автономните области и 
общините не са положили 
усили* да определят своите 
потребности за тези произ
ведения и въз основа на това 
да обезпечат дългосрочно 
договаряне. Не се форми
рат пито стокови резерви 
в обществено политически
те общности. Не йме 

достатъчно организирани да 
изкупим дори ни всичко, 
което се произведе. Наистн

ме на голяма част от дохо 
да, работниците в сдруже
ния труд, владеят и разпо- «не на финансовите 
лагат все още със скромни 
средства на разширено въз 
производство и акумулация-,

да

ДЪЛГОСРОЧНА ИДЕЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКА АКЦИЯ

Затова най-широко тРдбва 
да се подкрепят и насър
чават всички усилия и ак
ции в сдружения труд и об

докато с по-голя.ма част и 
занапред разполагат общес 
твените структури 
ществено-политическите об
щности, банките. СИО, сле.

об. нар че са приети предписа 
ни* за ограничаване на нес 
топлнските инвестищш. те и 
занапред растат по-бързо, 
отколкод-о инвестициите з 
стопанството. Не се гасят ни 
онези инвестиции, конто 
нямат покритие.

С оглед на това, че инве
стициите изобщо бавно се

ИЗНОСНА ЕКСПАНЗИЯ

Въпреки че през изтеклите месеци на годи
ната са постигнати значителни подобрения в из
носа, въз основа на това //е може Да се правят 
заключения, че стопанството ни е по.способно и намаляват че тяхното уча 

стие в обществения продукт 
не намалява личи, че поли
тиката на икономическа ста- 
билпзациа не е приета в ня 
кои среди, че тук не се ка
сае само за колеб_ания. но 
за съпротива, па дори 
при Цдкои отговорни поли
тически Функционери.

За да може по-енергично 
и по-ефикасно да се стълк 
новим

по-дългосрочно насочено към динамична износна 
експанзия. Напротив, днес как стоят нещата, 
глежда, че без по-нататъшно засилване /щ намеси
те ин асърченията в областта на износа, този сек
тор, от който се очаква да осъществят преломни 
резултати в стабилизационните процеси на 
ството, няма да бъде в състояние да се направи. 
Производството още не

из.

кои хранителни 
Веднага да ка- стопаи

11е дългосрочно преустроено 
за износ и за намаляване на препалената вносна 
зависимост. В тази година е нарушена структура
та па вноса, с иадхвърляне на вноса на оборуд. 
ване над договорените рамки, което значително 

възможността за внос на суровини и въз. 
пропзводствени материали. Стават 
знаците, че затрудненото снабдяване на стопан
ството с някои вносп суровини и възпроизводстве- 
ни материали, важни за жизненото производство, 
което е съществено за запазване нивото на про 
мшиленото производство и стоки от широко пот' 
ребление — застрашава сериозно да се ограничи 
темпът на производството и износа. Затова 
и в бъдеще предимство трябва да се тщпе на вноса 
на необходимите суровини и възпройзводствени

с проблема, трябва 
иде нт ифицнра м е обц т е 

ствеиите корени и носители 
на тенденции за прекадено 
инвестиране. Очевидно е, че 
това не е мотивирано с дей 
ствителнн обществени 
ресн. Зад тези явления сто 
«т корави технократични н 
бюрократични глави, които 
постоянно пред очите си и- 
мат

стесни да
все по.видими

ин-

И сега

В тези наши неволи, про
блеми и слабости се намес

грандиозни обекти, а 
Нямат слух и поенебрегвпт 
истинските интереси на хора-
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От заседанието на Централния комитет на СНЖта. В ил1{*то на 
обществен привиден 

прогрес и разви 
тИе» се прави онова, от кое 
то в същността си търпят 
жизненеите интереси на тру 
довите $ора. С такова раз 
витие се затруднява, вместо 
да се улеснява техния 
вот.

иизацииТ такаТиУАОВ1-те °РГа шип, така и в обществе
нсх-политическите общности
жиан?°аТа 33 подЛържане 
№ тпТ? Равнище, важна 
РОЛЯ трябва да изиграе по 
литиката на цените 
сацидта, особено когато се 
касае За произведения от жи 
анено значение. Оттук 
огромно значение 
ността на органите

нови™ ПОЛОЖИХМЕ ОС- 
к?ивиЕ НА ясни

е.
тези затруднения ще прео и които политиката на сга 
долеем за няколко • години билизация нужно изисква, 
и че политиката на икономи Генерлни оцещси и станови 

пил_ л ческата стабилизация си ос
и пн че тава наша насока за по-дъл

леми серГ^ГнеСКИсдоГш ™ ^ °ЪЮЗЪТ
ооременени с опасности, че 
и по-нататък се задълбоча 
ват и влошават, имаме в 
предвид, че те нямат само
икономически
но в тях все повече 
зена и

ПЕРПЕ

Когато
нашите

ща не ще много да подло 
могнат в разрешаването на 

на конкретни проблеми. ЗатУй 
на всички требва да бъде 
ясно и известно какво и кол 
ко може да се внася, а ка 
кво не може, от какво .всич 
ко трябва да се отказваме, 

и Но трудещите се трябва 
да знаят и зарад -как
во трябва да оо отказват 
какво е това на което утре 
могат < да разчитат*

жи
комунистите заедно с оабот 
иическата класа тРябва да 
изнамира изход от затрудне 
нията по посока на разширя 
ване на материалната осно 
ва на самоуправлението 
укрепването на нейната ро. 
ля в овладяването на всич 

процеси на възпроизвод 
мен ството. .Най-зле, би било с^ 

г и въпросът: стоянието на неизвестност,
колко Съюзът на комунисти изчакване или наблюдаване
те, неговот0 почти двоумили отстра*щ, а то покрай това. ДА РАЗДВИЖИМ САМОУ- 
ошю членство, днес се анга че поражда най-различни ПРАВИТЕЛНИТЕ МЕХАНИ 
жира върху осъществяване проблеми, които винаги ни ЗМИ 
то на политиката на иконо връоцат към държавен ин 
мическаГа стабилизация, кол тервенциоиъзим, би изтласк 
ко е втъкан във всекидневна вало Съюза на комунистите 
та активност на работници на периферията на фбществе 
те в сдружения тпуд и ак ните събитие^ 
тивносхта на гражданите в

как местните общности, в каква ВЪЗЛОВАТА БИТКА — В 
на своето степен е оспособен заедно СДРУЖЕНИЯ ТРУД

С лшожаваие или дори с 
жизнени проблеми, надделяваме на тези я.вленил 

истински да раздвижи вътоешиите ^би се блокиралЬ развитието 
ше творчески сили и лостове ма на салюуправихелната сис^е 

на тяхното системата. ма, дохдио свързване на ор
ганизацщ1те на сдружения 
труд, сдружаването „ иа труд 
л средства, с една дума, би

бъдеще, се ош^пособявал сдруженият ствено с дъожавни меропри 
труд в своите вътоешни от ятия можем да ги разре 

самоупбавително шаваме. При условия, кога 
то нямаме достатъчно разви 
ти и за ефикасно действува 
не оспособени самоуправител 
ни механизми винаги ще ни 
се явяват и ще ни предло 
жат статизма и бюрократи 
зма, със своето опекунство, 
с решения и алтернативи, а 
предлагат ни се и решения 

в от други системи.
Идейно-политически са не 

приемливи и схващанията, 
които конфронтират държа 

труд и вата и сдружения труд. Ние 
не можем да очакваме от

ма

В нашата обществена 
тика, в Съюза прак 

на комууиетц 
те. Синдикатите. Социално 
тическия съюз тРябва

и компен.
. последствия, 

- е изра 
политическата димен

да раз
гърнем акциа с активиране 
то на базните

от
е отговор 

_ - на всич
обществено-политически

общности да утв-ьрдят СВОя 
та социална политика. Също 
така е необходимо да заси. 
лим бороата против разни 
видове на социална диферен 
чиация, която

върху труда. Тази 
тика трябва осно 
но да утвърд им и да ппед. 
явим на трудещите сс, за да 
«“ат ^сна перспектива, 
то по отношение 
лично и обществено 
но равнище и социална 
гурност, така и за 
те възможности, които

да търсим последователно из обуславят Ръста 
пълняване на онези отговор 
ности, коиуо институционал 
но и нормативно вече са 
задължителни!

самоуцравителинституции, тезИ Въ1гро
си най-конкретно се
ПЪ1Г\В СДРУЖеНИЯ ТОУД.

и делегатските скулщИ 
ни и други самоуправителнн 
институции да лоднасят смет 
ка отговорните носители 
такава инвестиционна поли 

идейн о-по л ит и 
тук да се обясним.

зия. ки
КЪМ тези констатации 

збежно
ни ки

разглеж
В

на не се основа За да премахнем причини
те, които насърчават сдруже 
ния труд да се обръита към 
политическите фактори 
натиск за разрешаване на 
определени текущи въпро
си, трябва много по.бд,рзо 
да раздвижим самоуправи- 
тедните институции и меха 
низми и да ги доизгражда 
ме там, където трябва. За 
щото с изострянето на ико 
комическите проблеми нано 
бо гш се яъяват идейни 
становища и мнения, че един

ва поли 
и црецнз

тика, с тях 
чески

с
Трябва да създадем всич 

ки необходими условия само 
управителните институции в 
пълна степен да изпълняват 
своите функции 
ния. Но съшо

ждоне с тях да се бори за ефикас 
си дневнитеи задълже- 

така от тях

жизнено равнище. С Тито положихме осно
вните ясни перспективи и пъ
тища иа развитие, сигурна 
опора на нашето 
Те са в системата и инститУ 
циите на социалистическото 
самоуправление, които в о-к 
цете на работническата кла 

Ние трябва по-основно то са все црвече стават силим 
Ако не ще правим тзка, зи въпрос да изучим и въз лостове за промяна на обще 

тогава целият самоуттравите основа на една здрава. и 
лен механизъм, обществено- върху нашето самоуправител 
политическите организации и 
държавните институции ше 
бъдат
те функции. Когато днес 
говорим за намляването на стният

СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ ВЪР 
ХУ ДОХОДНИ ОТНОШЕ. 

ДОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕ- НИЯ 
БЛЕНИЕТО В РАМКИТЕ НА 
ДОХОДА

ношения
да разрешава тези проблеми. 
По такъв начин фактически 
биха се угрозили ония каче 

, ства, които поставихме ка 
то наша трайна перспектиотвените отношения по по

сока на нейното пълно овла 
дяване с общественото въз 
ПРОИЗВОДСТВО и с всички об 
ществени функции. На този

ва.
Възлова битка в разреша 

зансто на изнесените теку 
ши проблеми трябва значи 
да се разгоремти вътре 
сдружения труд, в произвол 
ството чрез по-последовател 
но доходно свързване и чрез 
сдружаването на 
средства. . Тов.а е обективна 
основа на интеграцията на 
работническата класа. Само 
гака в практическия живот 
ние мож.ем

но общество примерена по 
литка, да изнамираме най- 

изхвърлени от свои добри решения, в основата
на които да залегне съвме път тРябва още много неща 

живот, кое 1о ще се 
формира и укрепва върху 
принципите на сдружаване
то на труд и средства и въо 
ху доходните отношения 
Това е единствено здрав и 
стабилен път на интеграция 
на нашето общество, чийто то 
носител е работническата кла 
са. Считам, че освен иконо 
мическия порасна и обще 
супеният проблем, който 
търси нашето по-точно, 
много по-голяма степен по. 
ясно. идейно-политически от

да се променят, има още 
много да се прави и да сс 
направи. За да можем на
пълно да. овладеем с усло- 
вията и резултатите от своя 
труд, трудещите се хора тР'Г 
бва във всяка фаза ма наше 

развитие, със своята 
всекпдиевиата си акция, из 
ползвайки институциите и 
самоуправител ните механиз
ми, които имат па разполага 

да се изборят за по 
ва крачка напред в тази на
сока. А Съюзът на комуни 

и стите в това направление с 
я последователната си идейно- 

политическа борба и акция* 
трябва да им прокарва пъ
тища, да им разкрива перс 
пективи и да оазбива съпр.о 
тивата на противниците 
такива наши цели и

капиталовложенията, йзхож 
даме оттам, че борбата за 
положението на сдоужените 
трудещи се трябва да бъде 
наша основна задача и прео 
кулалия Когато се застъп 
ваме за това то не значи че 
бихме, били против созвитие 
то на нашето общество. О- 
ниа изобщо, защото с това 
баче не можем да издъР 
жюг такова участие на капи 
таловложенията в национал 
ния доход и тРябва да ги 
сведем в границите на реал 
ните възможности. Необхо
димо е критически да обсъ 
дим и предписанията, които 
регулират материята около

изпълнителните и управител 
ните органи само те да се 
борят за последователна реа 

да развиваме лизация на системата. Систе 
съвместния живот, да осъ мата осъществяват и разви 
ществяваме общите интереси ват преди всичко, трудещи 
и да утвърждаваме съвмс. те се в своите самоуправп 

телим институции. Но това 
Вт-в функция на осъ не значи, че държавните 

цели органи мргат и смеят да 
избягват своята отговорност 
в прилагането на система. 
Критикувайки такива явле
ния трябва, ведно да развива 
ме констиуционните функции 
иа държавните органи, за- 
щото е сигурно, че в лроце 
телно развитие още за д^л 
го време не .можем да се 
лишим от ролята на д^ржа 
вата, но е съшествено тя да 
бъде във Функция на сдру 
жения труд. така както сме 
утвърдили с Конституцията

стнн перспективи на разви
тие.
щсствяване на тези 
тРябва ускорено да продъл 
жим с приемането на по
нататъшните необходими мер 
ки, конто се подготвят за 
осъществяваме на утвърде
ната политика на икономи
ческа стабилизация.

На нашето общество ка 
то цяло, ма трудещите се 
и иа работническата класа, 
трябва да бъдат предявени 
всички последствия н труд 
пости, които нашето текущо 
икономическо развитие носи

в

развитиеавтаркичното 
поведение, освен че прадста 
вляват своеобразни икономи 
чески конфликти и несамоу 
правителни тенденции. Затво 

сври тесни рамки,рени в 
перспективи и гледища, гу 
бехме слух за обективните 
интереси на другите и 
съвместен живот. Все по-.тРУ 

бихме изнамирали плат
форма за съвместно угвър 

на целите въз ос 
на общите интереси.

макапиталовложенията, пък а- 
ко трябва да го меним. За 
тото на нас намаляването 
на инвестиционното

про
грами.

Затрудненията не 
в кратък срок да разрешим 
и надделеем. Затуй дрфинн 

стабп

за можемкакто 
и общотои на съвместното 

потребление в границите на 
материалните в^з

дно
райхи политиката иа 
лизацияга, бяхме паяспо. чедохода и 

можности, безусловно е н»р 
бходимо като ключово VС.^О

в осътнестВяването
иконмическа 

и развитие на 
самоуправи

ждаване
нова
Такъв обществен климат съз 

благоприятна почва зана дава
засилване н§ национализма 
Национализмът в това нещо 
би получил своя обществено- 
икономическа и материална

вие
политиката на 
стабилизация
социалис-сичесите

отношения*телни
Затуй личните дохди,

производител 
и остШСстве

По този

опора.
Такива тенденции, тяхно, 

то обществено съдържание 
ние дълооко 

п епсРснчио да 
тяхното 

разширяване. А

СДС

и последствия, 
да съзнаваме 
се борим против
изявяване и
пайшоследовя.телмо
борим ако в проктпческпя 

се ангажираме за са

ИИ1ТТС.
с ръста на 

ността на труда
резултати.

асЬир.мираме лрим 
на разпределение па

според

ме

ните 
начин п<е I 1'ще
ципа
личните доходи 
чултати. По този начин 
афир-мираме принципа 
разпред-лние "°™Ч““гсдоходи шоред рез^т ^
работниците нематериалнотопаоотници!^ но навея
Г,р0,с:ткъдсто е води борбакъле, къяето въпроса

ре.
моуправйтсл но разделение 
“а^ "руда върху доходни 01 
ношения- На това шс да-<см 
ситен тласък ако по.последо силен тл“иьъ „„.енергично се

принципите

ще
ма

вателно
застъпвам0самоуправитештото

лихме. «. па
Да и?мане на нашите догове
рГи обшестпепп штанове.

па
пламира- 
и утвъР 

йъргюкоитоле,

Съ
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сюкОт заседанието на Кеитраиния ™
Зртова съществуват 

реални \а,сшя- Имаме, под 
черта Маркович, солидниI м<* 
термални ресураи,
,ша технологии и добри с

Необходима е са 
сериознодцг да 

С0 пристъпва КТД1 проблеми
Това ш« Рочс> 40 Г,РЯ 

по-ускорсио да се осно 
регионални, 

и други граници* 
дума за плани

самоупрадигелпо-
иа труд и

ПРЕДЛОЖИ РЕШЕНИЯ
принос

паи обществена 
енергично да се бо 

което си по
литичояка
сока и 1 
ртгм 
стоп хм е

тезиПрпсгьпиайкн към
оъпроси в Съюза на комуни 
стито трябва постоянно да 

изправени с пилата 
" нашето икономи 

политическо и общо 
Колкото

Трябва обаче да наи Закона» 
изхождаме оттам, че иеобхо 
димите административни ме 
роирнятия предприемаме 

организирано, с краткосроч 
но действие д предназнача 

с перспектива, бьрзо да 
ТИ 11рбМ^1яМС И да ГП СУО 
сштуир;те със ^ самоунрдви- 
тешш облещи. Те трябва да 
оъдат под силен обществен 
и еамоуправнтолеи контрол.

механизми

Най-големият
ТОЗИ ш/енум 
и., п Гърличдов, е там,
О ,0зът пя комунистите по 
каза че е способен да 
“ липови С истината, спосо 
беи да приема критика, но
и да предложи РбШРИИя за 
настолните пробдеми. Револ 
кщиоиио движение,
„е „ способно на това, отваря 
простор за действувзие на 
нему чужди сили. Ог нас 
тов/пите затруднения 
излезием, подчерта I ърлич 
кон, „с дребни поправки . но 

конструктивна програ- 
развитие, която преди

Алекс а нза опява,
като цел и онова, 

цече построихме. Ни 
смео да бъде 

МИТО 11ъК ДВ ;ПО

с, каза
че

б-ьдсм което
що От това НС 
пзневерепо, :
рама съмнения въо «ъзмож 

осъществено, 
можем да 

не щс има те.

истина на ' <:ческо.
стввно положение, 
и да бъдел» съзнателни, че 
е сложно и трудно да се или 
яе върху промяната на сь 

ние тряб

циалиеги.
с повечение. мобъДР

Сдппствено така 
бъдом онгупшг,

пълна подкрепа на па 
трудещи се за онова, 

за което сс борфм 11 косто 
е наш исторически дълг и за 
дача.

иостта до

коетобва
бождаваме от 
общински 
когато става 
райето, за 1
то сдружаване 
средства и така нататък., 

задачи изискват, 
всичко, ио-друга -общества* юлолитичсскиге
организации,
Съюза па комунистите.

ществуващото 
па и в тази, ка-кто и нрм 
всички други положения, да 
останем твърде

па нашата идейио-по

ме
шито

А ние такива 
шмаме
ни, ио не действуват нанъл 
но. Това е основен въпрос 
на нашата практика днес.

последуиа-инстнтуционалнзнра
не щетел 11И

Те

Извадки от изказванията предизи чрез 
ма на
всичко да се съдържа в но 

средносрочен план. По 
Александър 1ъР 

личков, редът на „ходовете 
е следния- намаляване на ин 
всстиционото и общото по 
требление, самоутшавително 
организиране на инвестицио 

обг (гото потреолс- 
ние, самоуправително органи 
зираис на лазараи по-редов. 

снабдяване на население

активност
ДА УСТАНОВИМ И ДА ЗА 
ЧИТАМЕ ПРИОРИТЕТИТЕ

на паа отделно
СТАМБОЛИЧ: СКРОМНО УЧАСТИЕ ПА ПРОИЗ вия 

мнение паПЕТЪР
ВОДИТЕЛ ИОСТТА НА ТРУДАДруг съществен аспект 

разрешаване на тези въпро 
си е да се развие съзнание, 
то, че проблемите от теку 

развитие н пол ши 
ката на икономическа стабн 
штзацид единствено можем 
да решаваме върху обектив 
ни основи, което значи, да 
зачитаме и 
обективните

на
отношение КОСТА №"Рр°“ЛЙ

Коста Падж подчерта, че е 
смелост да се гледа 

право в очите.
за себе 
масите, 

паче

След уводната реч д-р Ду 
шап Дрлгосавац првлложи 
комисия 
която
ховнч. Воя Сързритнч, Мм 
ка Шпиляк, Киро Глигоров, 
Милош Мтшич, Андрей Ма 

, Илия_з Куртешн, Ката 
Хайнал, Павле Гажи н

подценяващото 
към селското стопанство 
фармерската идеология, коя 
то вместо стотици

.] за заключения, » 
влезнаха Муиир Меси голяма 

нд истината 
Ние не сме партия

Шето хиляди,
само няколко сто 

ста-поддържат
панства. Погрешни са
вь,рш,ГТи' онова,К кошчГтреб Всичко 'костоЯправехме 
ва да се разреши чрез ико до с другаря Гито, направи 
комически ,мерки, каза Стам хме повече, отколкото ■ 
болпч, като добави, че раз ияколко от предишните еио 
витнето па самоуправлението хи, каза Коста надж. 
най-много утежняват носите Гопори се за трудности .
лнте на сектаиско бюрокра- Трябва да ги утвърдим

подход. Това и не да започнем да ги разреша 
са комунисти п СК трябва ва.ме. Настоящите проолеми 
да се освобождава от таки и от политически и икономи 

каза Стамболнч. чески харктер. не са неразре
Ш11МН. Движа се често, каза 
Коста Надж, всред бойните, 
младежта, трудещите се. Всп 
чкп са готови да дадат под

ИНО то и

рими 
лнн
Душан ^Драгосавац.

Пръв в разискванията взе 
думата ПетъР Стамболнч. 
Той подчерта, че в СЮК е 
осъществено пълно единство 
в оценката на положението, 
в което се намира нашето 
общество; което е от голямо 
значение акцията. При го 
ва напомни за твъРДе ускоре 
ното икономическо развитие 
пан ашата страна поез после

нода прнемалю 
нкономнчес- то.

ВЕСЕЛИН ДЖУРАНОВИЧ: 
ИКОНОМИЧЕСКА ЛОГШСА 

КАПИТАЛ ОБЛОЖЕНИ^
Какви те бъдат капитав 

л ожени ята в 
период, каза 
тРябва да оценим въз осно 
ва на разполагаемото натру

назакономерности 
развитие. Защото и по-ната 
тъшното развитие на самоу 

производстве- 
отношения е съшестве 
обусловен от това, в 

укрепва 
законо-

ки
В

IIлравителнцте
предстоящия
Джуранович,

ни тнческнно
каква степен ще 
икономическите 

мерностц в осъществяването 
на дохода. Ние трябва зара 
ди юва открито да кажем, 
че не може административ 
ният волунтаризъ-м 
той да се изявява и в сдру 
жения труд) да бъде суб 
ституция на обективните ико 
комически и пазарни

ва пване в стопанството и дру 
гите елементи, а никак не 

субективниДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ: 
НАВСЯКЪДЕ — ВСЕОБХВА 
ТНИ АНАЛИЗИ

въз основа на 
онеуки. В областта на ин 
вестиците трябва да наддедните десет години, но и 

за някои слабости, какви 
то са .например скромното 
стта на труда. Стратегията 
на развитие сега тРябва та 
меним, за да може нашето 
стопанство да стане конку 
ретно на чуждестранния па 
зар. а за това нетно съше 
ствуват всички материал 
ни и обществени предпостав 
ки. Начални резултати има. 
но темпът на промените тря 
бва да бъде по-ускореи. 
Стамболнч означи инвестици 
онната политика като идеен 
въпрос. Той предупреди за 
опасността От инвестициома. 
ния и боязъна от по-бавмо 
развитие, макар че е ясно, 
че най-дрбро развитие е оно 
ва, което е съгласувано с 
възможностите. Необходимо 
е при това да се премахне

(макар на икокрепа 11а пол^икаха 
комическа стабилизация. Всп 
чко, което може да сг» види 
на терена има положителен

лее икономическата логика. 
След като подчерта, че ръ*

Неоспоримо с — каза Дра 
гослав Маркович, — че с 
досегашното обществено-ико- 
номическо и самоуправител- 
но развитие сме постигнали 
крупни резултати. Обаче ия 
лото това развитие се осно 
ваваше върху ексетнмзивно 
то стопанисване, върху ни 
ска производителност на тру 
да. върху прекомерната за. 
дълженост и така нататък. 
Върху тези основи не е въз 
можно да се постигат и по- 
нататък резултати. Сложно
стта ма днешното положение 
изисква. подчерта той. нав 
сякъде, във всяка среда да 
се направят всеобхватни а- 
нализи, които ще покажат ис
тинските причини за слабо 
стите и несполуките, но и

стът на жизнените разходи 
сериозно утозява политика 
та на стабилизация. Джгрз 
нович

зако призвук.
— Ние не сме регионална 

или .републиканска партия, 
с черта на партийна коалн 
цня. Нашата партия е еди
нна. Много често приемаме 
решения, които не изпълня 
ва.ме. Бавно 
ми къ-м дела. Трябва да ви
дим защо. Самоуправителни 
те споразумения за дохдни 
те отношениа не могат да 
бъдат изтласкани нито за 
един лш-мент. Впрочем резо 
люйията на Единадесетия 
конгрес е ясен пътепоказа. 
тел, по който требва да се 
тръгне, подчерта Коста На 
дж.

номерносри.
Ония стоки, които мо

жем да произведелх в доста 
тъчни количества за въХРеш 
ни потреби, дори и за износ, 
не смеят занапред да бъдаг 
дефицитни. Трябва също та
ка неотложно да разреша 
ваме проблемите на недои
мък на лекарства и прах за 
пране, защото тези- израст 
ват вд,в все по.акутен и по- 
широк обществен проблем.
Производството на храна, въ 
глища и_други стоки, можем 
да стабилизираме на много 
по-високо равнище. Оьдруги 
думи, по решително да се 
насочваме към по-интензив 
ио развитие на ония секто
ри, чиято експанзия 
траен 
ката
лизация като Цял°- Това е 
нахци Ръце и ние т°ва тря 
бва да обезпечаваме. Такава 
ва политика може ■ да бъде 
само наше здраво и искрено 
договорена съвместна поли
тика. До нед^е възможно да
се стигне ако от нашето до Като политически работ Такя ,тя гледала на Сър 
говаряне изхвърляме подчер ник и човек Любица Иво бист и България- Тя се бо 
тания частичен интерес, шевич се прояви като гол рила обаче за' отечество в 
дребния практицизъм и пра ям интернациоиалност и бо което всички работници ще 
гматиз^м. От никого тук не рец за сръбеко-бьлгарека живеят по-добър живот, без 
трябва да търсим отделни дружба. Родена сръбкиня, експлоатация и угнетенне. 
жертви, но усилие да се. из тя прекара дълги години в 
намери и утвърди обективна Бт^лгария и СССР. Нейната 
основа за една дългосрочна родина е била Сърбия 
политика на развитие, осно България- Тя пише в ‘едно 
вана върху трайните съвме стихотворение:

изтъкна, че в пред 
къмстоятииа периот. че 

всяко повишение на цените 
трябва да се подхожда край 
но предпазливо. По.нататъш 
нотоминавме от ду намаляване на реални 

доходи не може да се 
оправдава с нищо.

Само там, където особено 
е необходимо, може да се 
допусне цените да 
а и тогава трябва да се изо 
стри въпроса за критериите, 
съгласно с новата система на 
цените, която ще започне да 
действува в началото на ид ' 
ната година.

те

растат.

значи
принос към полити 

на икономическа стаби 100 години от рождението на Любица Нвошевич-Днмнтрова (4)

Борец за сръбско-българска дружба
влизане в общините 

е ден на светла победа за 
Цялата работническа 
на Сърбия и на Югославия". 
Или когато писала за Бъ-л 
гарската комунистическа пар 
тия тя също така я счита 
ла за своя.

Люба и Георги Димитров 
много работели върху сбли
жението на сръбската и бъл 
гарската работническа класа. 
Те работели чрез Българска
та социалдемократическа пар 
тия да не дойде до война 
-между Сърбия и България 
и въобще фореха се против 
войната. Но въпреки всичко 
войната избухна. България 
нападна СъРбия. Димитров 
пръв узнал за това събитие 
потичал в кънти да съобщи 
па Любица. Още от вратите 
извикал:

запознава работниците в Бъл 
гария със работата и бор
бите на сръбската работнйче 
ска класа. И обратно. Кога 
то пътува в ОъРбия изпол 

кратките престои в Кра- 
гуевац, Омедеревска 
и тук разказва на работници 
те за. борбите на българска 
та работническа класа.

ШЕТО

класа

зва
паланкаЗатова црез целия си жн 

и вот като политически работ 
ник и журналист тя. се за
стъпва за дружба медеду Сър 
бия и България и освобож 
дение на работниците в це 
лия свят.,

отпи интереси.
А това е най-крупната за 

дача на нашите договори и 
споразумения за новия сред 
носрочеят развоен план. Пер 
спективата кодто с този план 
си поставяме трябва да бъ 
де реална, съвместно дого 
ворена и обективно възмо . 
жна. Не бихме тРябвало да 
допуснем да дойдем в поло 
жение, което надвишава на 
шите реални възможности. 
Така бихме задълбочавали 
конфликта измежду опреде 
ленидта и практиката.

• Любица е била член на 
Съроската социалдемократи
ческа партия, а когато* 
ва в България 
става член
социалдемократическа 
тия. Но винаги 
ла, че принадлежи 
мата

„Кацват, че цролетар отче 
ство няма —

Да, така е! —
оти

тя веднага 
на Българската« И затова когато се настани

Може би има и такива па- в Бьлгария и започва да ра 
днали От неоето, . •. боти в българското работни
Но при мен ето — отечз- -ческо движение тя нито за 
ства две — момент не забрава борбите
Едно .с насилие щеше да 513 Рабощйщтте .-в, С-ьрби,. И 

’ по-нататък сътрудничи
ме унищожи; Триша Канцлербвич, Радо.
Втовото още малко с' глад дан, Драгович, Димнтрие Ту 

м цович. Тгя ^НеШО^ъ.еиато
ди’ борбата на

пар 
чувствува

и на ед 
и другата партия- Ко 

гаго през 1920 годинас писа
ла за борбите на. Югослав

комунистическа пар 
тия тя подчертавала: „В 
този смисъл, денят на НА

скатаме не унищожи.. сле
югославския

(Будучност, 12. 1. IV. 1924) пролетарият и непрекъснато
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Т и то маза

на обшрггвИрТеЛНО сдР^женнят труд - основа 

-л гтл=.«“““”-КОНОМНческнте отношения
възпроизводство решава,, °бШественото

яагз? «явят*собственост за ™“ В обншствони .
, “МНИ и обществетшЛяваие иа “още 

свободен и 
работници
лява с-ьс своя 

- татите на

по.
ЧИСТКИТЕ НА СТАЛИН

ЧувствувамЖивота за СВОЙ Дълг II ПО ТОЗТ1 
повод да напомня това, че нашата Пар
тия през време на Сталиновитс чистки 
загуби с десетки 
Всред

на в

свои верни членове, 
жертви се чмелдт 

“.к1^1Ва заслужили ръководители на 
Тгг I1 като: Филипович, Джука Цвеич, 
Щефек Цшшч, Раде 1’ъргур и Боя Ч у- 
йович, Коста Новакович. Камило Хоо- 
ватин, Младен Чонич, Интун Маврак, 
•Владимир Чопич и мнозина 
1яхната

тези невинни
I потреби н 

равноправен с - 
сдружения труд 

свооТРУ^ И иСЛ0ВИя и резул- 
кзразява същностт^^ В тази масрка са 
алистическо цга> а На ОСНОВ11ито соци. 
същността родукционно отношение, 
■носГп? оошествената
Дстватл ^ЕСТВеНаТа с°.бственост на сре.- 

освобп!-, РОИЗВОДСтВ0- като «снова' 
шшескатя^™™™ На т^УАа на Работ. 
ловка на И ^««вената

като 
останалитев

Да управ.
::.Г2МН

обединение трябва да 
самоуправлението, особено да могат да 
решав.ат във връзка с дохода, както и 
за прилагането на съответни съвремен.

осъществяватдруги.
трагедия е дотолкова по-голя- 

ма, че бяха измъчвани под обвинение 
неверно, че са шпиони :: 
бяха изтребени, обвинени

собстве.
и предатели, те 

с иай-жсс. 
гоки измислици, за престъпления, кон
то никога не са иаПоавилй. Днес по 
повод 50.годишният юбилей на ЮК11 
трябва наново ярко да подчертаем, че 
Съюзът на югославските комунисти за
винаги ще запази спомена 
гари, като верни членове и последова
телни революционери.

ни методи на организация и планиране.
иа (Из доклада пред Деветия конгрес 

на СЮК, Белград, 12 март 1969 
година)поста-

т-г^т^ социализма, предпоставя не
лаГГВеН° ТПраВлен"е на Работника над тези средства, които 
създава и той самият
КОИТО в осноТаГсГГго^соГвГ^из' 
минал тРУД.

ВРАЖЕСКИ СРЕДСТВАна тези дру-

Враговете иа социализма на Запада 
не избират много ни средства ни хора 
в борбата против нова. социалистическа 
Югославия. Да погледнем само какъв 
адски шум се надигна на Запад зарад 
един Джилас или Крекич и др. По 
поръчка от чужбина, за Юдини пари, 
тези предатели написаха политически 
памфлети против социализма и нашата 
действителност. Един от тези памфлеги 
е изнесен и в чужбина, където се пре
печата на- рвзл1геди езици и къде-ро пя 
кои журналистически драскачи на За
пада, го използват като обвинение сре
щу комунизма, провъзгласяват го за 
епохално дело. За жалост, тази пропа
ганда излъга инчкои прогресивни хо
ра в чужбина, които не се попитаха 
какво мислят гражданите на Югосла
вия за предателскотО дело на Джилас 
и под., което именно беше насочено 
против целия наш народ. Тенденцията 
на западните врагове иа социализма 
беше с този памфлет да се сруши пре
стижа на Югославия иа международно
то поле, зацтото на тях им пречи рол
ята, която тя днес играе като незави
сима социалистическа страна. Тези хо
ра, от някакъв си хуманизъм и прия
телство към един човек, не водят смет 
ка за мнението на целия народ, което 
ни най-малко не е хуманно, защото по 
такъв начин не могат или не искат да 
видят, че зад този памфлет. се крие 
един ренегат, който храчи върху най- 
светлн-ге придобивки от революцията 
— социализма.

(Из доклада пред Седмня конгрес 
СЮК, Любляна, 22 април 1958 

година)

(Доклад на тържественото събрание 
на Деветия конгрес иа СЮК 

повод 50-годишнината на СК. 11 март 
1969 год. Белград)

С такова отношение на работника 
сирялш средствата за производство е 
дадена и основата за по-голяма ефи
касност на системата на- сомоуправле- 
ние в сравнение с която и- да .било 
друга система. Именно, когато работ
никът, който е основна производител
на сила на обществото, сам е господар 
на условията и резултатите на своя 
труд, когато работи за себе си н уп
равлява със своя труд, това го насър
чава към . развитие на собствените тру
дови способности, КЪМ ИКОНОМИЯ 
труд и средства и кз>м рационално раз 
полагане с резултатите на труда. Това 
отношение към тРУДа работникът не 
може да има нито в една друга система.

Такова обществено-икономическо но 
Л-ожение на работника в основата е 
на целокупнатата система на социалис
тическите самоуправителни отношения* 
които утвърдихме в новата Конститу
ция- Било кое отношение в обществе
но-икономическата и политическа 
стема, което дав? възможност за чийто 
и да било монопол над условията и ре
зултатите и да узурпира правото 
работника да управлява с тези условия 
и резултати, е несъвместимо с нашата 
система. Затова трябва да се противо
поставим на всички тенденции на от
ричане на това основно отношение на 
нашата социалистическа самоуправител- 
на система.

(Из доклада лред Десетия
на СЮК, Белград, 27 май 1974 год.

ПО

ОСТРИ КОНФРОНТАЦИИ

Очевидно е, че основните противо
речия в света днес се известват но по
сока иа изостряне на отношенията из
между икономически развитите и не
достатъчно развитите страни, както и 
все по-острата конфронтация иа силите, 

- стремещи се да запазят старите или 
пък да осъществят пови видове на до. 
минация, със силите, които се стремят 

свобода,
вие.

на

към независимост и равноира.

(Реч пред Общия събор на Феде
рацията, Белград, 23 април, 1973 
година)

ИНТЕРЕСИ НА ТРУДОВИТЕ 
КОЛЕКТИВИ

си- В интеграционните процеси трудо
вите колективи ме смеят Да сс отми
нават. Напротив, те трябва да дойдат 
до пълна изява чрез съответни облици 
на самоуправление. Затуй в подготовка
та трябва да се облагаме върху резул
татите от науката и на съвременната 
технология, а самата интеграция да сс 
основава в съгласие с ясно поставените 
икономически отношения, като се изхо
жда от принципа на трудовата едини
ца, цеха, отделната фабрика, комбина
та и др. интеграционни части в новото

на

наконгрес

*4

лна тя минава р болница 
в Москва. Починала е па 27 
май 1933 година.

знаем положително какво е 
стадно с Люба. Както зна
еш, тя се разболя тежко о- 
ще в 1930 г. и нс можа да 
се постигне никакво подобие 
и не.
ди .моето арестуване беше. 
че аз трябва да се приготвя

Първоначално се настани 
във Виена, а след това за 

Москва. За крат 
време е с Димитров въ» 

Виена. . След арестуването 
па Димитров през 1933 годи 
па в Берлин, кълето 

обвнинеи за лъжливо оложар 
явамс на Германския парла
мент, Любима получава пер 
вно

идеЛюбима е вярвала, че 
на комунизма ще се овен 

победа и един ден 
настъпи братство и равен 

между народите. Тези 
мечти т я изтъ квала и 

През 1920

— Любо, война срещу Сър 
бия- Ние нищо не можахме 
да направим.

ите минава за
чаят с ко

Димитров пише от затво 
ра иа следващия лен 
май 1933 година до майка 
си Парашкева: .Много ми 
о тежко, чс всс още нямам , за нейната, скорашна кончн 
новини от Лена от Москва . па. Най-вероятно урва да 
и не мога за съжаление да се е вече случило. Във все

кн случай аз загубих неза

ще
28 Последната новина поествоВ този момент, според

на „Политика през 
Любица прие 

бол е3

пи
билсвои

В стихотворенията.сането 
1933 година, стихотворениетогодина в 

„МОИТЕ МЕЧТИ" казва:ма тази вест ™3’РАС 
йена И получава нервно ра
зстройство. За този момент 
тя разказва след това на 
своите другарки.

разстройство. Тежко бо
„И братство, и равенство 
вре дом ще бъдят 
парола еди/ша и свята.
О, мойте мечти те се 
сбъднат изцяло —
— изгрява наД нас 
свободата!

мешша другарка в живота 
фактически в един момент, 
когато имам най-гол яма ну 
жда от нея”.на войната и 

прл това по време на оку 
пацията двамата револ.оцио 

я приятели (на сръб 
и българския "ВРрд 

Георги дими I 
помагали сръ 

В Б7,Л

По време

.Любица Ивошевнч-Димитро 
па остави ярки следи в сръб . 
окото социалистическо дви 
жеиие и може да се нареди 
между пай-извес-тиите цно- 
иорп па работническото два 
жеиие в Сърбия и България- 
През своя кратък живот 

.примерната певолюцноиерка- 
I штер: тц пои а л ист и ламе! т 1 се 

бори за освобождението 
работническата класа и 

и нейната борба, може да 
послужи като пример на но 
в и те поколения.

нери Ииошеиич,
свободата 
класа ис

Обаче Любица 
борец за

ския
— Любица и

— активно
военоиленници

гтппс, Георги Димитров ка 

живота иа плен Тсосвобождение^ м
В СП7,бсК игс 

и такава

дослсден 
па работническатаров 

бските свободна своя 
свобо-

можа да види 
та родина, да види

работниците
и България.

тв отечества, конто щели 
насилие

на СьР- 
нейни

дни
бияхното

били организатори
унищожат сПОМОЩ да я 

глад!г/раща
окупирани краища

чрезизпращана Септемврийското
през декември

напуска България

е След 
станис 
година тя

помощ
организациите на
социалдемократичвсяа

Сръбската
Богдан НиколовЛ. Ивошевич е втората във втори;/ редпартия

в Ниш,
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ИА
ОКРЪЖНА КОПЪРВАТА ПАРТИЙНА

шйишос“ КЪМ ПОДГОТОВКАТА 

ЗА ВЪОРЪЖЕНО ВЪСТАНИЕ
Стандартът в зависи 

мост от дохода
След историческото решегш* 

Политбюро ма Ц|с и® 
ЮКП под нсиооредстнеио 
ръководство па ДР. АИТО ‘,а 
започване ма иъоръжсио въ 
стпмме но о имало колеба- 
ни« и на територията 
ОК ма ЮКП Лесковац. Едип 
след друг 0щ1и създавани 
Мародоосвободителпи пар- 

отряди: Кукавшп. 
Бабушпишки, Враиски 

и Ябла нишки.

месиите не ца,жаоскитв и 
талоработпицпте и па , мииь* 

на оритс в Леце. Организато
ри на тези стачки били вече 
известни трибуни на работ
ническото движение в тази 
част иа Сдобия всред 
то особено изпъквали 
та Стамеикович и Сима По. 
гачаревич.

Така широко и силно ра-‘ 
звито революционно 
женне иа

На 25 септември тази го
дина в Лесковац се проведе 
тържествено заседание 
Межд\^>бш ниската конфе
ренция на СКС в Южномо- 
равски регион по повод 40- 
годишшшата от провеждане 

Окръжната конфероп- 
ЮКП за Лесковац.

покрайпа стабилизация истопанисването, усаеш.Икономическата 
м/югобройшие трудности в 
но се осъществя““-

СиъР“"а,,е,о "о

ГголсмТ въвпроивводствени

^ГГГиГГсисурио положение „а Д^аш. 
световния пазар.

//аосиов//ите организации 
материалното производство в 

едно от 
и до

након
Косто на

ция иа
когато беше избран първи
ят Окръжен комитет 
ЮКП. На тържеството учас 
твуваха живите участници в 
Окръжната конференция, 
секретари на Окръжни ко
митети от Лесковац и“ Вра. • партийни ръководства, 
ня. организатори на въста
нието. членове на ЦК на
СЮК и на ЦК на СКС от да може да се направи под

готовка за провеждане па 
коифе- 

1940

тизаиски пия ипа кн,двн-
сегашппя Южио-

И мен до. такава е оцен 
състоялото се през 

Ниш за
ство.Нишки реСтопанството в

течение ца щ,рв*ис 
седем месена ог 

отчита

ката от 
миналата седмица вморавски регион наложило 

нуждата от създаване па 
Взе.

гнои в 
шест т-е.

ЛИНИЯ.Демаркадионпата
фашистка България

и в та 
при

П редссдател ствоседаиие пакоято
желаела да урокара 

част иа Югославия 
С'|,едипи към себе си от са 

начало ме е имала 
Така

годинанастоящата
положителни тенденции, лре то 
ди всичко в областта на цр 
хода, разпределението на 
личното и сл.вместио потре и
блснис, акумулационната и «е „-.„-пия-шспособност водствени материали

да се премахнат много проо

Регионалната стопа и 
което бе

нато било решение за създа 
ване па партиен комитет. За кюмара, на 

изтъкнато, че чрез нормално 
обезпечава

сказн

навременно 
на суровини и възпроиз 

могат
люто сирегиона, представители на

обществежмюлшпческите ор Окръжна партидна
ревцня в началото на 
година било формирано Ок
ръжно партийно 
ство .След успешно нзвъР- 

през 
1940

вникакво значение.
есента била съначалото па 

здадепа свободна територия 
действуват пови ор 

През 1943

ганнзацин и скупщннн на 
13-те общини От Южномо- 
равски регион. Между дру 
гите бяха и Кръсто Пона
веда, Милия Радованович ц шепите подготовки 
Риста Антунович. Доклад на средата на септември 
тържественото заседание из година в Лесковац била про 
несе Йован Манасиевич. ведена партийна Окръжна 
член на Председателството конферешдця иа ЮКП за 
на МОК на Южноморавски Лесковац, на която участву

вали 30 делегати н членове 
на МК на ЮКП за Леско
вац и членове на Окръжни 
те партийни поверенства — 
общо 40 участници.

37,31 физводс т вс па 
инвестиционната 
заетостта, а до известна сте 

Т7,рГОНСКИ я оборот

дейност
от които и намаля 

инфлация
в която
гами на влдетта. 
година се създават пови отп 
ядп и бригади иа НОВЮ. 
През първите дни па сейте 
мври 1944 година се освобож 
дават едно след друго, ме 
стата в региона. За осъпш 

великите цели

леми,повереи-
ване размера на 
та и иеликв.идността, както 
и увеличаване на реалните 

и подобрява- 
стокооб-

и влен
с чужбина. В7,3 основа 
финансовите показатели, спо 
ред които общият доход лъР 

по-гол я м

на

лични доходи 
не на търговския 
мен с чужбина.вото полугодие е 

от миналогодишния в същия 
период с 35,9 па сто (в отно 
шенйс на плана с 5,3 индик 
си), доходът с 31,8 на сто, 
чистият доход с 32,9 на сто 
(в отношение, на плана с 9,4 
иа сто,), доходът по зает с 
26,2 на сто, стопанските ор 
ганизации в региона отчитат 
положителен баланс. Но въ 
преки това 
средства отчитат увеличение 
с 37,5 на сто. По.ускореното 
увеличение на изразходвани 
те средства от увеличението 
на общия доход е - оказало 
влияние"върху намаление и- 
коно.мичността за 1.2 на сто. 
което говори 
те организации в региона се 
срещат с изострени икономи 
чески проблеми, преди 
чко в обезпечаването на су 
ровини и възпроизво^ствени

Проблемите в снабдяване 
то с отделни суровини вт,з- 

материали

стаява но на 
па пашата Народоосвободите 
лна война и революция 
вотите са положили над 5 000 
бойни, около 4 000 жертви 
на фашисткия терор, а око 
ло 20 000 души били интер 
иирани в различни лагери.

регион.
Наскоро след освобожде

нието от отоманско иго, в 
началото на XX век, в 
тази част на Сърбия запо
чнало да се развива орга
низирано работническо дви 
жение. Ютасовото съзна
ние започнало да се буди. 
създават се клашви синди
кални организации, а нае

жи производствени 
и резервни части в промиш 

отрицателнолеността влият 
върху разходите в произвол 
ството, отделно върху ръста 
на целокупното промишлено 
производство. Това е една 
от причините, че отделни 
произведения не могат на 

да получат финална

На конференцията били 
обсъдени следните въпроси: 
политическото положение, 
организационните въпроси 
на партията в окръга (Лес- 

коро след това и организа- ковац-Враня), положение. 
ция на Сръбската социал-дс т° на синдикалното двм- 
мократичесъи партия- Пър. жеиие “ Развитието на ра
внят конгрес на Обединени ботническото движение из 
ето през 1919 година, кога. Цяло- Изоран е партиен ок- 
то била създадена Единна Ръжен комитет, а за полп. 
работническа партия на тически секретар Крета Ста 
Югославия (комунисти) е менкович, докато организа

ционен секретар бил Ва. 
силие Смаевич. С това не
що още по-ускорено раз
гръща дейността на ЮКП 
на цялата територия на 
Южноморавски регион в 
подготовката за предстоящи 

— де те събития, В началото на 
и Вра. окупацията на лесковашко- 

вранска територия действу
вали 135 членове на ЮКП и 

на около 500 членове на СКОЮ.

изразходванитеОгромни са постиженията 
в региона след войната. 
Днес в .региона има 39 000 
членове на Съюза на кому 
пистите. Комунистите всеки 
дневно акционно стават по- 
силен .ч по-способен.

време
обработка в производствени 
те организаци. От друга пък 
страна, не тРябва, бе изтък
нато, за се създават големи 
запаси на стоки, и че т°зи 
проблем трябва да се разре 
шава чрез навременно изу
чаване на пазара. Износът 
който е една от значителни 
те мероприятия в икономиче 
ската стабилизация, .също 
така търси по-сполучливи ре 
шения. За разлика от п-кр 
вите пет месеца, когато той 
е отчитал увеличение, през 
през юни-юли зз сметка на 
износа, е показал неблагопри 
ятни тенденции. Точно и по 
ради сложното, даже и тру 
дно икономическо положение 
в региона, което все пак не . 
е безнадежно, трябва да се 
търси по друго отнасяне на 
стопанските субекти в стопа 
нисването. Една от мерките 
за това е и свързване на сто 
ланските организации в пред 
стоящия средносрочен пери 

за од в по-големи възпроизво 
дителни цялости и самоупра 
вително регулиране на сто 
ланските отношения.

че стопанскиСлед тържественото засе 
да ние участниците изпрати
ха приветствена телеграма 
до Председателството ма ЦК 
на СКС. Накрая по търже 
ствен начин беше открита 
къща-музей на Коста Ста
мен ковмч в Лесковац.

На края делегатите запяха 
„Другарю Тито, ний ти се 
къ-тнеем.”

имала голямо влияние въР- 
ху развитието на партията 
з Южноморавски регион.
Преди Втория (Вуковарски 
конгрес) се развила оживе
на политическа дейност, а 
на конгреса участвували по 
двама представители 
легати от Лесковац 
ня- Този конгрес е имал 
огромно значение и влияние 
за укрепването ролята 
партията всред народните 
маси. Тази сила и престиж 
на партията идва до израз КОЛЕКТИВЪТ НА „ВЛАСИНСКИТЕ ХИДРОЦЕНТРАЛИ" ПЛАНИРА 
в подготовката и самите из
бори за общинско управле
ние и за учредителното съ
брание. Тогава Партията в 
Лесковец спечелила голяма 
победа — две трети от от- 
бо.рническите места. На из
борите за учредително съб 
рание на Югославия, която 
в цялата страна ЮКП спе
челила 59 пред с-ра вителски 
месуа (в Сдобия 20) вдо 
Враня победил и за сек 
тар бил избран Филип 1 
липович, секретар на ЮКП.

вси

материали. 
Въпреки и трудностите, 

положителните тенденции в 
стопанството могат да про 
дължат и до края на годи 
ната, при условие в предено 
ящите месеци да се запази 
сегашният темп на произволБ. Костадинов

Реализация на „третата фаза"
Сега, когато във всички 

области се планира разви
тието през следващите пет 
години, трудовият колектив 
на „Власинските хидроцен
трали” в Сурдулица крои 
планове за реализация на 
„третата фаза” на хидроенер 
гийнид 
на”.

Власинската „т.рета фаза” 
вст>щност е негодямр пачи 
напие, което би дало зави 

ц дни ефекти. В това се състои 
нейната икономическа опра

за събиране на води от елп 
вен район с повърхнина 300 
квадратни километра.

ми и са предназначени 
производство на енергия, ко 

е _в уцисон с нашите 
развойни насоки.
ето

Именно, 
за издигане на бента са не 
обход ими 100

За ефектите нека говорят 
данните: вюугшо 100 мйЛио 
на кубически метра ново ко 
личество вода и увеличение

те-
Фи- Намалява«етомилиона дина 

ра и още един милиард н 
200 милиона динара ще се 
изразходват за

на реалните 
лични доходи и снизяването 
на стандарта не представя 
ват същински път за премах 
ване на икономическите про 
блеми.

„Власи-комплекс на производството ма елек 
трическия ток с 200 милио 
на киловатчаса

От съдбовно значение за 
нашата страна и хода на 
нашето развитие изцяло, е 
идването на другар? Тито 
начело на ЮКП, което нещо 
оказа силно влияние и 
разви-рието на революцион
ното движение, в развитие
то на партийните организа
ции, СКОЮ и в този реги
он. Новото ръководство 
другаря Тито начело обър
на отделно внимание на 
центровете с масова работ 
ническа класа, чието ук
репване трябваше да съз
даде далеч по-добри усло
вия за разгръщане на дви
жението в близката и по. 
далечната околност- Из
вестни са стачките, печатар-

изграждане 
на помпената станция, в ко 
ято ще се вградят 
пи с

годишно. 
За сравнение ще посочим, 
че сегашната акумулация на 
вода вт^в Власинското езе
ро дава възможност за .про 
мзводство на 320 м. киловат
часа електрически ток. Освен 
това, работното време 
„Върла I” би се увеличило 
на 3700 трудочаса годишно, 
а бстаналиге три хидроцен 
трали би могли да работят 
4600 часа през годината.

две пом 
мощност 65 мегавати. Затова, доколкото, 

и занапред продължат да се 
надпреварват цените и лич 
ните доходи, задълбочаване
то на инфлацията 
ще бъде по-изразително. При 
това бе изтъкнато, че стан 
дарът не може повече да 
намалява, но че и увеличе 
името

С оглед на т.ова. 
оналността на Власинската 
хндросистема отдавна е 
вестна, трудещите се във 
..Власинските хидроцентра
ли” считат* че е необходимо 
да се запази

че раци
СИГУРНОвдателиост и от това изхо 

ждат мотивите «а този ко 
лектив да пристъпи към ща 

с телно 
. развойна

из
■на

обсъждане на тази 
възможност.

континуитетът
комплек 

се надяват, че „трета. 
влезне в раз- 

планове иа общ е 
ствено-политическите общно
СтИ.

му е в увеличение 
производителността и дохо-на изграждане наСпоред съществуващите 

проекти^ това за водостопаи 
ството значително начина
ние се състои в издигане па 
съществуващият бент с 3 
метра и изграждане на пом 
пена станция на река Вла 
сина, по-надолу от бента,

са и 
та фаза” ще 
войните

да, а никак чрез нарушава 
не на пропорциите в разпре 
делението за сметка на аку 
мулативната и възпроизвод- 
ствена способност.

И онова, 
ществено, 
на икономическата стабйли 
зация, е фактът, че капита
ловложенията

което е най-ст» 
от гледна точка

не са голе С. Мшшч В. Б.
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Белград

Произ н хран

Неизползвани богатства
В проекта на обцтествеения 

договор за развитие 
колтлекса в Югославия до 
1985 година 
производството 
таканаречените 
краища, където и

А тези възможности не са 
малки. Ако се проведат пре 
двидените мероприятия и ак 
тивира развитието на 
то стопанство, полу-цлании 
ските -

Сега, когато 1 нашата об 
тпност е заинтересована за 
увеличено производство на 
храна. ко^о, след като 
задоволиш нашите нужди, 
трябва и да изнесем, и по 
този начин да се подобри зи 
платежния баланс на стра 
нлта, за^кидяването на тези 
предели има първостепенно 
значение. Осъществяването 
на тази насока е необходи 
мо от икономическа и об 
ществена, но и от стратеги 
ческа гледна точка.

на на и платата съществуват го 
произвол леми възможности, където 

може да се обработва земя
та и на тях да се цроизве 
ждат редица селскостопански 
култури. Там се намира ис 
тинско богатство на горски 
плодове, което никой не съби 
ра и не изкупува, а планин 
ските пасища са идеални за 
отглеждане на добитък ■ и 
производство на мляко, ме 
со, кожа, вълна, ценни су 
ровини за хранително-вкусо
ва, кожарската и текстилна 
та промишлености.

на агро в което повишаването 
селскостопанското 
ство в полу-планиските пре 
дели на нашата страна има 
особено значение.

се предвижда селскона храна в
житородни 

обтттест
веният и частният селскосто 
пански

предели в нашата 
страна ще представляват це 
нен

Имайки пред вид, че те 
краища са богати с дъР 

во и други природни богат 
ства, животът в тях вместо 
да гасне тоябва да цъвти. 
Общественият договор за ра 
звитие на агрокомплекса до 
1985 година, след като мине 
през фазата на съгласуване 
в републиките и автономни 
те области, трябва да пред 
ставлява прелом в развити 
ето тъкмо на тези краища.

сектрр се отличават 
с висок размер на

източник на оазнробоа
произво 

Но за пръв път 
кактр мнозина го

зна храна, дори и в ггзвъи- 
редни поло>к^ния и обстано 
вки.

дителност. 
в този, Това начинание без
наричат ,,трети зелен план” 
се споменават

спорно ще възвърне живо 
та в тед.и предели, които ве 
че часпгчно са опустели.

полу-планин. 
ските предели в нашата стРа
на.

С оглед на това, че общо 
ственият сектор не бе заин 
тересован за усъвършенству 
ване на разните форми на 
сътрудничество с население 
то в тези краища, то тРъг 
на с „корем за хляб”, търсе 
йки егзистенция в аграрно 
и промишлено развитите кра 
ища. Не му ггоеоставаше ни 
що друго:промишлеността из 
биколи тези .области, комби

Посоченият обществен до 
говор именно предвижда и 
следното: ..Подтикване към 
ускорено развитие на селско 
то стопанство в полу-пла. 
нинските цредели трябва да 
бъде общ интерес на всич 
ки републики и автономни 
области. В тези области на

Съюзният комитет по сел 
ско стопанство, в който се 

човешка Ръ намират представители
всички наши републики и 
автономни области се застъ 
пи на този въпрос да се^ да
де отделно място в предстоя 

средносрочен план за 
развитие на селското стопан 
ство до 1985 година. С дру 
ги думи, в полу-планински 

доходното те предели и платата на на
шата страна животът тРябва 
да се уреди така. както се 
прави в прдобни условия и 
в развитите страни в света.

Не трябва да се изгуби 
От пред вид, че Югославия 
притежава 9,5 милиона хек Действително.

обработваема площ, 
но само 7,3 милиона хекта 
ра се обработват. И тези 
са „нападнати” от всички 
страни.
сто това се прави по опра в 

разши р

на
не може да пристигне 

във всяко кътче, но за 5 
години в тези краища може 
да се направи много в уста 

Разбира ср„ най-че _новяването на- такива обща щия

катара

ствено-икономически отноше 
нил, които ще дадат вдемо 
жност за ускорено развитие 
въз основа на 
свръзване с останалите раз 
вити краища на' нашата стра

нашата страна, в предстоя- 
пегшод.

дателни причини 
яване на градове, строител 
ство на промишлени зони. 
изграждане. на хидроцентра

щия средносрочен 
тРябва да създадем благо- 
приятни общ е ств е но-иконом и 
чески отношения, 
подей^твувау за ускореното 
им целокупно развитие и из

натите и кооперащште не 
искаха да установят коопера 

отношения; малкотивни
кой идваше да изкупи паза-

които да ли и друго.
на.

Затова съвсем основано с 
становището на Съюзния ко 
митет по селско стопанство,

излешеци на голяморните
число селскостопански произ За това в полу-планински 

те предели на нашата стра М. Сайлерползуване на възможности-
съитествуват”. веления.те, които тук

МЕЖДУНАРОДНА ТРИБУНА „СОЦИАЛИЗМЪТ В СВЕТА" В ЦАВТАТ
Международната три 

руна „Социализмът в 
света” вече пета годи
на събира в Цавтат 

мислители 
от дял

изтъкнати 
и теоретици 
свят. Шестдневните на 
учни разисквания 
тема „Партиципа-ция. 
самоуправление, социа
лизъм"- които тези дни 
се водиха въз основа 
на няколко десетки 
предварително подгот
вени научни съоощепия 
и доклади, със 
участници от 
ни, дадоха 
знаниа за 
те концепции 
реността на
та засамоуправление

па

150
60 стра-

богати но
«георетични-

и разши
практикл 

партидипадни и
в сне

га.
засе-След отделното

което
ОТ ЧУЯС*дание, на

сет участници^ ^
жизпепо-

прсзидснча
“! разис- 
с УВОДНО

мредссда- 
Съвета "а 

Милойко

бина с 
говориха за 
го дело на 
Тито, научните 
кванич откри
изложение
телят на 
Трибуната 

Друлович.



2 Комунист
МОЗАЙКААКТУАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ъ ттитовия пН А нашата общност.звитие на 

А е това, убедени сме, бихме 
постъпили тъкмо по Титово 
то напт,т<:твие- вдна^

общественода и с нямото 
възпроизводство/Нима например още ма са 

Осмия конгрес па ю*'°да към средата па идущата 
година, ндма съмнение, че 

крупни за задълбочените му 
когато настъпва- товки остава достатъчно вре 

и ме. Това и на организатори 
де,

ДУШАН БОГДВАЦ МИя
свойските синдикати 1,0 
ясно прецизирано

че няма работническа

е сигурно би 
изпълнили единните и

под го По този начинКогато започвахме ма", да повторим оше
неговите думи от ново 

.да по

и подчер
ха се
общоприети цели това 
бъде конгрес на работниче 
ската акция, конгрес гю лрс 

живота за оза 
и договореното,

начинания,
ча сериозни проблеми

необходимост
наж
годишното послание, 
стигаме на всички тези це 

предстоящия период 
с необходима най'ши,Р°Ка мо 
билизация на 
дови хора. Считам, че в то 

голяма степен ще до

датаио,
събрание, па което работни 
пито да не поставят въпроса 
за намаляване па йъ^произ 
водствепата способност па сто 
паиството и бюрократичното 
отчуждаване па работниче
ския доход, което обектив 

па сдрчжемня тРУД :,а
Конституцията

и на участниците па по- 
конгрес иа самоушравпгрудпости, до

за нови насърчения на на
шето революционно

развитие, другарят Ги

ви Я
оощеет телите шо даде щаис да из 

пълнят днешните актуалпш 
очаквания на милионите тРУ 

При дови, хора на Югославия, с 
което/ конгресът може 61 

це- ще доесгне. ако и не пад 
хвърли значението 
хнте иа предишните два ра

ли втворя»апе в 
конемото 
конгрес на иай-шипоката па 
ботническа и обществена мр 
билизация

веяо
то се обръДШше цр.яко към 
работническата 1$ласа. 
зоваагуше комунистите, 
ботннците, младежта, 
лия народ, към определени 
задачи и акции, па и към

бюрократичните ботническп договора.
Именно с това н такова 

желание, не ще Оъде и то 
зп път излишно, да кажем 
попе за най-нужиото опасе

нашите тру

ва до
принесе и провеждането на 

конгрес на сямоштрави

1 към осъществя 
задачите на икрмо-по ваме на 

мическата стабилизация и 
следващото петгодишно ра

трудиява с 
гарантираното право на овла 
дявано ма излишъка ма тРV

Ц уСПС нов 
телите".

разплата с 
и други деформации, с^- 

проверявайкищевременно 
за гребена ца техните мис- 

потребности 
свои ПОВОДИли, желания, 

и изисквания всички
идеи. От тези ч 

Гитови контакти с

иаиие са самия копцент 
предстоящия конгрес, въире 
ки чр. пред себе си имаме 
едва неговия предварителен 
проект. 1ова наше опасение, 
казано просто, може да се 
изрази с жаркото желание 
целият замислен 
на конгреса иа самоуправи 
телите в по-нататъшната под 
готовка и разисквания 
претърпи всички необходи
ми промени и допълнения., 
които още повече ще го до 
ближат до работническите 
потребности, новите пробле
ми и преокупацин, както те 
ги сами чувствуват и виж 
дат.

замисдр и 
такива
трудовите хора произтекоха 
изминалите десетилетия, по
вече крупни събития, конто 

перспектива
край-

Прекрояване на историята
и от днешна 
представляват важни 
ъгълни камъни на нашия 
всеобщ стопански ц общест 
вен ръст и на самоуправите 
лноуо развитие- 

Да си припомним 
път, поради определен 
вод, само неговите 
ци&тиви за двата 
на самоуправителите, оу_ ко 
ито .всеки изигра своеобраз 
на роля на развойния път 

самоуправлението. Пър
вият конгрес на самоупра
вителите 

(„Конгрес на работнически
те съвети", 1957 г.) означи 
началото на по-широко

концент
но и лична обективност, без 
разлика на завидното раз 
стояние от време от събити 
ята. за които пише.

Когато се каса* за факти

встския пакт- па все до края 
на Втората световна война, 
до превзимането на Курлс. 
ките острови, което авторът 
с гордост записва като лич 
но иеговд заслуга. Без да се 
двоуми, авторът оправдава 
Сталиновия. пакт с хитлерн 
стка Герман и а и го посочва 
като образец на инуернаци 
оиалистическа външна поли 
тика.

Отделно е характеристи
чен авторовият подход къ-м 
Сталиновите чистки в Чер 
вената армия пред Втората 
световна война, в който., ка 
кто е вече известно, животи 
те си загубиха най-способни 
те военни кадри. Това е ед
на от причините, поради ко 
ято боеготовноста на съвет 
ските въоръжени сили 
най-критичния момент бе ця 
лостно нарушена и доведе 
на под въпрос. В своите ме 
моари Василевски спомена
ва много имена на извест- 

съветски комендант,1. 
които пожъсно реабилитира 
Комунистическата партия и 
съветската държава, но с ни 
го една дума не посочва ка 
кво се е случило с тдх и 
как, както невинни жертви 
скончиха в казаматите на Ста 
лин.

Защо мемоарите на съвет 
ския маршал Александър 
Василевски са печатани оез 
предговор/

в нашите книжарници се 
подви книгата „Моето жизне 
•ю дело" от съветския мар 
шал Александър Василевскц. 
издание на Белградския из 
дателски графически завод. 
Рецензент на книгата е пол 
ковник Никола Антнч, ре
дактор Гздован Благоевич, 
а правел я е Божидар Мило 
савлевич. В Съветския съюз 
произведението се появи 
през 1973 година в издател 
ство на политическа литера 
тура, което като факт още 
от началото привлича виима 
пие, понеже не е печатано 
като военно-исгорическа.. но 
политическа литература 
не го е печатал издателски 
ят завод към Министерст 
вото на отбоаната на СССР, 
както това се прави с подоб

ТОЗИ
по те, които някак са свърза 

ни с Югославия, посочваме, 
че Василевски, рисувайки ли 
ка и оценявайки войнствена 
та способномст на маршал Тол 
оухин посочва: .,Той отли 
чно командуваше с Ш ук 
оаински фронт при освобож 
дението на Румъния. Бъл 
гария, Югославия. Унгария 
и Австрия”. Очевидно, Стали 
новият началник на Щаба 
не притежава диоптрия за 
нюанси нито пък способност 
за различаване на цветове
те. Освен посоченото, за 
Югославия нищо повече не 
се казва, нито от гледна то 
чка на всичките действия, 
нито от Становище на дипло 

агажиментн 
вато е например конферен 
иията на Ялта.

В цялия този. по про 
странство докрай ограничен 
обзор, става дума за „флеш" 
реакция, несъдържаща цяло 
стни ' оценки. единствено и- 
маща амбиции да послужи 
като индикатор на нашия 
по-млад читател, който обек 
тивно няма възможност да 
оценява и сравнява всички 
исторически данни и обосно 
даващи се на тях реални ис 
тини.

ИН11ЦИ-
конгреса

С това никак не мислим 
да каже, че това ие ц 
намерило изява и в подго

на

на Югославия
твеиото предложение, което 
на пет страници писан текст 

11 подробно определя „Целта и 
на характера

прецизира главната негова 
тема („Сдруженият труд в 
борбата за социалистическо 
самоуправление и обществе
но-икономическо развитие”) 
и три подтеми („Решаване 
на работника в сдружения 
труд за създаване и разпре 
делението на дохода", „Са 
моуправителното свързване 
и сдружаване върху основи 
те на дохода
фактор на общественото въз 
производство, самоулравител 
нрто планиране и оазвитие" 
и „Сдружените работници в 
делегатската система"). Вснч 
ко казано в този документ 
сигурно е така, както е ка 
зано, но сигурно е точно 
и това, че трябва възможно 
повече да се отбягва „сим 

л позийния начин на изразява 
не и обработката напробле 
мите, за да б^де по начина 
на мисъл и реч още по.бли- 
зък до 
витвли.

по-решително излизане 
самоуправлението извън фа 
бричните стени, докауо В то 

(1971 г.) пок-

конгреса”,на

ридт конгрес 
рай историческото противо
поставяне на технократично 
то и националистическото ма 
нипулирдне, верифицира за 
бележителните

и в

работничес
ки амандмани, давайки но 
ви и.\шулси за укрепването матическите

по-на самоуправителната 
зиция на работническата 
класа.

И третото свикване на кои 
греса на югославските само 
управители, както е извест
но, другарят Тито лично раз 
движи. Той това направи в 
новогодишното си послание, 
с което на нему своеобра.

ни мемюарски произведения 
на съветски войсководители 
във Втората световна дойна.

Това за нас обаче не би 
било от същестен интеререс 
и важност дко не се касае 
ше за нещо, което за на 
шата общественост и чита 
тели за мемоарнауа литера 
тура от последната война 
все още показващи голямо 
интересование не е от изхелю 
чително значение. Най-Къ- 
со кадано, става дума за ав 
тор, който — колко и да е 
чудно па пръв поглед 
чрез полуреабилитация 
Сталин

нисъществен

.зей, ясен и програмен на
чин предупреди за цялата 
сериозност на задачите 
трудностите на икономиче
ската стабилизация, чието 
овладяване ще изисква „най 
-широка мобилизации. на 
нашите трудови хора", ка- 
кто и необходимост на „по
нататъшно укрепване иа са
моуправителната система, 
която тъкачо тези дни оз
наменува тридесетгодишни 
на на своето съществувание 
и афиомация не само в на.

Не е наша работа да оцеи 
яваме колко изобщо мемоари 
те на Василевски дават поп 

за съветската военна ис 
ториографня на Великата 
отечествена война и колко 
ще бъдат ценени в съветско 
то общество. Те могат да 
дадат по-малко или

нос Трябва да се очаква 
нашата историографска 
военно-научна критика от 
своя

и
оаботницитс.самоупра иа

сгряна да даде принос 
за обективно

като политически 
вожд и върховен комендант 
на съветските въоръжени си 

прекадено 
собствената

оцеляване на 
посоченото произведение, ко 
ето ще влезе в инвентара 
на нашите библиотеки и кни 
жарници.

ОсЕен това, всички тези 
теми всяка година повече 
пъти се разглеждат и. абсол 
вират, па щс бъде добре да 
се държи сметка как конгре 
сът да не се превърне в ня 
какъв вид реприза на вече 
съществуващите ежегодни 
самоуправителни срещи.

От този конгрес работници 
те очакват з.а тяхната всеки 

и дневна самоуправителна об
ществено-политическа 
тика говори без 
ясно и конкретно. Конгрес 
ните 
нашта

повече 
на изпомощни материали 

следователители увеличава 
си слава и ове на история

та, което е свойствено на 
.мемоарнатаковечава личните си заслуги 

в извоюването на великата 
победа на съветските народи 
и въоръжените им сили над 
хитлеристките

литература изо
бщо. Авторът обаче, 
и самият той подчертава, е 
имал

както Зад изнесените критичес 
ки забележки може да стои 
и въпросът: залюто редакто 
рите и яздателят са решилн 
да преведат и печатат посо 
чените мемоари? С още по- 
голямо

шата страна, но и на по-ши
рок международен план".

Разбира се, че тази иници 
атива на другаря Тито сре 
щна най-широк отклик ме 
жду нашите работници 
всички трудови хора, па е 
и съвсем логично, че тези 
дни Председателството 
ЦК на СЮК първо се съгла 
си с конкретното предложе 
ние по подготовките и свик 
ванзто на Трети а конгрес 
на самоуправителите на Ю-го 
славия, което безспорно на
скоро ще направят и ръко 
водствата на останалите на

по-крупни амбиции, 
понеже е имал доста време 
и архивски източници, 
то трябва да значи, 
говото произведение не трд 
бва да е

агресори
миналата световна война. 

Съществена
към която трябва да насо 
чим вниманието на нашите 
читатели, се отнася до стре 
межите авторът всички съби 
тия в съветската политаме 
ска и военна история и вси
чки

в
кое 

че незабележка,

право може да им 
се направи забележка пора 
ли липсата на съответен 
макар и най-къс предговор 

оило от страна на рецен 
зента„ нли на редколегията, 
в който да се насочи внима 
нието на нашия читател към 
Някои

само мемоарно, но 
макар и частично научно ис 
торическо. Но за 
съдят съветските 
Онова, което трябва да 
каже на : 
фактът, че

прак
усукване,

това нека 
историци.

на
теми следователно в 

общесвено-икономи 
ческа и политическа действи 
телност,

мерки. предприемани 
Ръководството на Ста нашия читател е 

1 авторът в голя 
ма част на своя труд говори 
с отживял език и стил на 
агитатор, че си служи, с ог 
лед на изменените условия 
с надминат

под
лин, да величае. чдото без 
мерка и вкус. или да ги при 
крива пред читателя, сякаш 
изобщо не са се случили. 
В първата група, 'само 
илюстрация- посочваме опи 
тът Иа автора да оправдае 
всички, решения на Сталин 
започвайки от германско.съ

в акутните пробле 
и работническите самоу 

правителни стремежи, 
оттук

ми кардинални факти, 
преди всичко морално-поли
тически и идеоложкн. и къ-м 
условията на наставаме на 
това произведение, което да 
му помогне да се ориенти 
па и след това самостоятвл 
Но създава заключения за 
него.

па
непосредствено, до

край автентично, трябва 
ши заинтересовани обществе да се измъкнат и поставят 
но-политически организации.

Понеже провеждането на 
гова събрание се предвиж

за пропагандисткн 
метод че прекадено поло 
жител но се отнася Към Ня 
кои исторически събития че 
му липсва не

на дневен ред на предсто
ящата голяма работническа 
трибуна.

само научна, Н. П.
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Кан Д«* се върви без застои...Поради 
териали и 
последното 
сериозни застои в 

ТОМА МИЛИЧ

изчерпаните запаси с « 
недоимъка на валута ®ъзпР°изв°Дствени ма 
тримесечие на годнна^еСТВУВа ®0я3ън в 

Производството Да

материали да подобрят 
ложецието?

частност, могат, казват 
самоуправителната общ

ност на интересите за ико 
номическл отношения 
чужбина. В четвъртия квар 
тал на настоящата година 
досега са подадени зявле. 
ния за съоръжения на стой 
ност от около 2,5 милиарда 
динара. Съществуват. „не_ 
разпределени" средства и тук 
са вт^зможни и 
„измествания" в полза на 
възпроизводствените 
риали. Разбира г 
ловие да се осъществи зап 
ланирания износ на конвер 
тибилнд1я пазар, за което 
тпествуват налични 
жности. Освен това. 
на годината, 
ства и известни количества 
южни плодове, валута не 
ще се дава за стоки за ши 
роко потребление. Естестве
но, шансът на стопанството 
е там, да помести изгражда

ровини. чрез по-рационална 
работа и с отказване от 
някои планове. Естествено, 
другото условие е, по-на- 
татъшно отсрочване на вно
са на съоръжения в полза 
на необходимите възпроиз
водствени материали, пре
ди всичко на ония, които 
са необходими за финали, 
зация на стоките за износ. 
Към това ще допринесе и 
становището на Изпълните- 

Скугацината 
на Сърбия повечето инвес
тиционни обекти в извън- 
стопанските дейности да се 
отсрочат за по,-добри щта.

Предлага се. също така, 
в проекцията на платежния 
баланс .на Югославия про
центът на заявяване на 
внос през последното три
месечие на настоящата го* 
дина за СР СъРбия Да се 
увеличи за 60 на сто и да 
се даде възможност за ед- 
патибилна и клиоингска валу 
накворазпола гане с конвер

по ното на_ някои запланирани 
обекти за идната 
да може и 
даде „простор 
не на валути за съоръже
ния. В Републиканската 
панска камара ни 
че през изтеклите осем ме
сеца е спряно изграждането 
на 90 стопански обекта и 
че преразглеждането на пла 
новете продължава 
тък.

В Изпълнителния съвет 
на Скупщината на СР Сър 
бия, Републиканската сто
панска камара, трудовите ор 
ганизации и общностите на 
интересите за икономически 
отношения с чужбина, вни
мателно тези дни се следи 
положението ц се полагат 
усилия отделни затрудне
ния да се премахват. Оба
че за уреждането на поло
жението най-много 
да допринесат самите тру
дови организации: като се 
насочват към домашни су-

се стигне до В година, за 
тук да се съз- 

за спестява-
в

някои
Ако машини да спрат.

поло Месеца ра- Те “Ощетявани?1 Гтом 
зултати (промк^л“ прР^ меСТнай^ми  ̂°6 “* 
изводство е пол-олдато за Дови организации
^ “"°‘ЪТ 33 39 пР°Чен- т° » иконолшческата стаби 

та) стопанството на Сърбия лизация именно се очаква 
навлиза в есента с големи “= и най-много. са
грижи. Поради Недоимък Металургичният комбинат 
на възпроизводствени мате в Смедерево. .Дървена зас. 
риали, щшто запаси са все тава" в Крагуевац, Елект."

недоимъкът на Ррнната промишленост в
валута и недостатъчната съг Ниш, „Зорка" в Шабац, РТБ 
ласуваност измежду вноса и Вор, „14 октомври" в Кру. 
износа, съществува опасност шевац. Кабелната фабрика в 
в последното тримесечие на Светозарево, сетне „Първа 
настоящата година може да искра" в Барич 
се стигне до сериозни зат. ^ множество 
руднения в производството, оеше 
ако не

Въпреки това че през сизтеклите осем 
ботеше с

сто
казаха,

ТРУ- 
От кои-

по-ната-
лния съвет наизвестни

мате. 
се. при ус-по-тънки

възмо
до края 

освен лекар.и др.
събрания

повдигнат въпроса:
изграждане 
обекти

се предприемат „съот 
ветни мерки" и не се поп
рави платежнобалансовата 
позиция-

Този боязън е изнесен на 
неотдавнашното заседание 
на всички съвети на Скуп
щината на Сърбия, а заг
рижеността е налице в ор- 

сдружения 
стопанската камара 

общ
ност на интересите за отно
шения с чужбина. Това е. 
както казват в общността, 
последствие на непълното 
осъществяване на задачите 
в износа на конвертибилния 
пазар, и естествено, недо
статъчното обезпечени ва
лутни средства за внос на 
възпроизводствени матери

на известни 
и внасянето на съо

ръжени я в полза на 
нето на

могат
внася 

възпроизводствени та.

АГРАРНА ПОЛИТИКА плекс — казва той — не да 
де очакваните резултати, за- 
щото участниците в него са 
мо формално го цриеха, до 
като изостана акцията за осъ 
шествяване на онова, което 
беше договорено за по-ната 
тъшното развитие на този 
важен стопански сектор.

СЪЩИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯганизациите на 
труд,
и салюуправителната

Всеки опит за 
нието в селското стопанство в Шумадинско-поморавския 
регион до края на настоящата и в идните години на 

ляга за необходимо да се обсъди съществуващото по 
ложение и възможностите за по-у^корено и по.стойно 
развитие. В тази насока сочат и критиките на, досега- 

тази област.
КОГОТО ЗМИИ СА ХАПА 
ЛИ...

по.основно съблюдаване на положе Характерно за кооператнт 
ските организации е, че в 
тях владеят купо-продажни 
отношения, че критериите в 
подхода се натрапват отвън. 
На селскостопанските произ 
водители постъпването се о 
буславя от сдружаване на 
земя, съоръжения или доби 
тък, така както отговаря на 
тези, които решават по то 

” зи въпрос. От онова, което 
казват селскостопанските про 
известели (коеуо ги кара 
да не се сдружават),

В тази работа недостатъч 
но се ангажираха участници 
те в договора (обтттествено- 
политическите организации 
и общности, преработвател 
мата промишленост и оборо 

организации). Тряб

шната аграрна политика
ЙОВАН МАРКОВИЧ

тните
ва да кажем съшо така, че 
планът на кагтит€л_овложе- 
ния
то предимствен

изли нс е осъществен именно по 
за, че никаква практическа ради безотготвеността на ор. 
разлика не съществува изме ганизацинте на сдружения 
лед у сдружените и неедруже труд. 
ните, отделно в кооперант
ските организации. Това пре __
димно създава благоприятна АНАЛИЗ И МЕРОПРИЯТИЯ 
почва за действуване на ра

От официални източници 
се знае. че в община Сви- 
лайнал съществуват 
земеделски кооперации, 
малка икономическа мощ и 
11 различни търговски пред 
ставителства, които 
да организират, нарушават 
и без това трудно органи
зираното 
производство. Вероятно, то
ва положение е надминало 
всяка мярка, когато 
ланската камара

а ли Изглежда, че селскосто- 
три ланските производители 

с тази област (какъвто е слу-
Всред причините най-чес- 

то се споменават 
ллатежнобалансови задъ-Дже 
ния, сетне слабото насърча
ване на износа, все още ви
сокото домашно търсене, ко 
ето пречи на организациите 

повече в чужби 
все по-тежките ус

ЧУЖ

,в агроиндустрията ка- 
отрасъл.

големите
чай и в повечето краища 
в СР Сърбия) когато се ка- 

вместо сае за сдружаването, напъл 
но са незаинтересовани. 
Оценката, която се чува и 
от друго м^сто, че сдружа
ването на селскостопански
те производители стагнира, 
или че броят на сдружени

да изнасят 
на, сетне
довия за пласмент на 
дб!,странните фирми 
ват намаляване на 
те поради девалвацията 
динара), недостатъчната 
крепа на износа, 
ната политика ^
татък. Освен това тряова да 
кажем, че трудовите оо 
ганизации в Съроия има* 
в настоя1пата година за

по-малко право на

селскостопанско

изнуд-
цени- в сто

на Шума- те производители намалява.
е налице и тук. Тазгодиш
ното изкупуване на пшени
ца например, показва, 
очакваният* не ■ 
ха. Преди жътвата да запо- 

показва- 
добивите ще бъдат

Последствия от досегашно
то поведение, ще се отчетат

зни менаджери и матрапа
зи, които тук органпзЕграт
само събирателни пунктове, и в тазгодишната преработ

захарно цвекло. При 
общата големите затруднения по

финансиране, започна рекон 
струкция и оазширяване на 

мощности

на регион.динско-поморавски 
като обективна критика

факт. описват момен
талното положение и 
та налиже общини в тази о.о 
ласт. ако към това^ се до
бавят и трудно разбираеми 
те бройки на неевидентирз.

на добитък, ме- 
алкохолпи ли- 
плодове и дру 

посредством раз-

под 
кредит

на начин нари ка настар
чат „харачлии”. В 
стагнация на кооперативното 

, отделно в тази об- 
пзтъква неговата дефан производствените

на захарната фабрика в Чу 
прпя. Вместо 25 000, тя ка
то се разшири и модернизи . 
оа, ще може да преработва 
50 000 вагона цвекло. Обаче

че II КОИТО ПО
ТОЗИ се сбъдиа-и така на- в ОС-

дело
ластизчислениятачие,

ха. че
изобилни. Сметката излезе

Психологическото
обаче и

Към това отделно дозпва.
принася и противопоставяне 
то на комбината, но и поч 

положе-
точна.ния износ 

со, овощна, 
тиета, горски

на сто
внос, отколкото лани.

В Републиканската

”и“ите за иконо-

Га^ваГГТо^
-е^еле^ГТГвс^

и региони. В много трудо 
ви организации се патрул 
ва недовършено произведе - 
во пооади недоимък на 
дребни матери^ коит0осе 
внасят от ч'/'к , а ООСТ
рай усилията «а валут. 
чрез сдружаване на сс
та колкото^мо* ^
- ннос. -СТс0еЯпИро^ни°'Яс 
шествено намаленият ва 
валвацията. ' повишение 
лутен капитал и по^.овния 
то иа цените на а^ .
пазар си ™;апии коИто 
всички оргаиизат обезпечат

“рут Шиници на валута,
- "или принудени^да

сравнение ^ с ^р”аввика 
лина. Това ™) ) мно-
хглтг.м нслои. ък аШ„ия

и-'-ГВгодГаза 
към края "л

\ този 
своето.

въздействие ти парадоксалното
кооперациите. Тук на 

пример изтъкват, че по но
менклатурата иа Службата 
по обществено счетоводство, 
повечето кооперациите 
търговски организации?!

си направисто- 
обшност-

ЛЪТ
Сигурно, ггреди всичко въР- 
ху намалеирто 
па пшеница 
който е значително изпод 
запланираното равнище, а 

Републиката, 
туй се губи всяка оправда- 

пшемицата

име па доколкото се продължи по 
настоящия начин на дрговар 
яне на производството и то 
ва може да се доведе под 

Просто, затуй

ги стоки, 
лични външнотърговски ор 

които нямат пи
смо

предлагане 
за изкупуване,

ганизации, 
какви
разумения _
Закона за ваЛутсн ооорот, 
тукац.ото състояние на с. 
тика получава осемчени пет-

кат«сам о у и ра вител и и 
въз основа завъпрос, 

преработка от региона
на

най-малко в ще
8 000 вагосе доставят само 

па цвекло (общо организи 
производство е пред 

14 000 вагона). Това

Съвсем е логично, чс при 
да такова положение, се поста 

въпрос за изпълнение на 
па обществения договор по раз
на витие на агрокомплекса, от 

13 делпо в омпа негови части, 
с конто са уредени предусло
внята за производство. От та в Чуприя. Причината за 

Живоии Мнлутп това нещо лежи главно до 
иа Сто частните производители.

телиа причина
' пази за рсмепв и 

се употребява като храна за 
добитъка, като се има 
пред вид че беритбата 
царевицата е на прага. 
Стопанската камара в реги- 

че селскостопан

да се рамо 
вндеио
не е достатъчно да бт>дат 
поптдшетш и до вчера мал 
ките мощности на фабрика.

вяиа.
пътят Л°селскостопанско

— което тУк 
е пи пай- 

Той

Разбира се,
съвременно 
п роизведет во
не крият 
малко гшост 
изисква 
ществени 
които и досега 
ха. Но, изглежда,

й-необходимото • 
което ДД има

ст,гласуваиост

— ИС ома казват,и кратък*
по-значителни 

капиталовложения»
не липсва- 

без оно

говорът па 
мович, председател 
папската камара в Шумадпи конто миналогодишното про

изводство са продали, а пред 
безпечшш

производители и мс 
че в хам-об- ските

крият истината, 
барите им може да се па- 

пшешща от мипалого 
Послед-

наваксат
ско-поморавския регион, ка 
к-го читателите ще видят, со 

иа иеизпъдняването на 
задачите в развойните насо
ки и слабото прилагане па 

тяхното

мери
дишиата реколта, 
ствията от изостаналата по 
литика в аграра изобщо.

примера с евтина

варително не .са о 
па организацията на сдружс 

труд в рамките на сло
ло

ва, иа 
ведение,

-" » г."
; РУ Оттам и оюгжес 

иа нас-

чиза ИИя
жната сив»ема. Към това тР« 
бва да добавим и иедостатъ 

стимулираното произ
именно па 
та пшеница, скъпата храна 

добитъкаи
то предлагане и па месо и
II* МЛЯКО, ГОВОРЯТ ЗЛ ПСсФИ-
касиостта и не,равновесието.

селскостопанските
като обяснс-

II
чно
водство и на частния н на 
обществения сектор.

намаленос- инструментите за
осъществяване (на общество 
нитв договори и самоупра 
вителните споразумения).

на
ето в Поне в тази област, поло 

жеинето можем, значително 
ча поправим, сс посочва в 
анализа.

гп ското
го' и средства.

тиитс от 
тоя^ция

вносамелят за което 
производители

взимат на родиата: ,,ко- 
хапалм"...

заглавиетовс- — Договорът за развитие 
то па агропромишлеиия ком

които сигур- 
случайии,текст, 

са ии
произволни.

ни ние
гото змии саио нежество 

пазар, 
ност

то
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ВМЕСТО ДНЕВНИК на идеалитеНа крилете Впрочем Тито с делото и 

примера си ни учеше, че 
никога ие трябва да се разо 
чароваме. От живота трябва 
та грабим, да се борим и 
загивам за благородни цели.
Стани, живей, бори се, ие 

се отчайвай"- Малко думи, а 
много казано.

лак пред един въ 
толкова енор- 

хора да учат 
свои произведе- 

и ак- 
в дви-

Спирам 
прос: откъде 
ги» на тези
и създават

^ работни Загреб в Град — нешеходом. 
РАДОЙАН Този прекрасен млад човек.

който за шест години купил 
тът само един костюм, проявява 

МАРКОВИ»-! свръхчовешко желание за 
Това най-ДОбРе пот 

които за 
при- ' 

Дими

РАДЕНКО СТАИЧ великани от вашето 
ческо двшкение-

т. а ч «опяппях кога ДРАГОВИЧ поуииал иа 27-го Искрено се зарадвах, кога ^ и.|3паст
то прочетох, че между ла\,’- _ СВЕТОЗАР
реетнте иа тазгодишната Ссд- 1ш Па 29 години, а
моюлщса надрада на Сърбия Дим/,тр11с Туцевич заничал
11шнАш%м този Подушен на 34 годишна възраст. Ко 
Познавам този «и • ' варната орис отвличали с-
ляТд-еп т-очу здравното дни но едни през годиш, 
лям адец вън. \ ^ те Когато започва наи-м.ю
просвещаване на иарадд и ■ 1 с-тадава
извънреден познавач на ис ^ жжо““'
тория!» на нашата медици
на. Особено е ценна негова 
та непрекъсваща връзка със 

Макар

а същевременноживо пия.
тивио да действуват 
жемието?учене.

в-ьрждават думите, 
него записал неговия 
ВъРЖС! ШК III 11РЦ&ТФ1 
трие Туцопмч: „Чой чеюше 
и работеше много. ^ въРД° 
често сс случваше светлина 
та на деня да го завари над 

край неговото газени

И като че ли чувствували, 
че имат малко вр.еме, изпол 
■шили всеки ден и шщ, вся 
ка секунда. Това изисквало 
много себеотрицание и жер- 

Какво да кажем па 
който 

„Та

В труда изгоряха Марко 
Туцович и Драгович и 

остана
С такова от 
творчеството

вич,
хиляди други, 
тяхното дело. 
ношение към 
трябва да се вдъхновяваме. 
Те всички дълбоко чувству 

на нашата

но
човекът тмувапс.

пример за Туцович, 
в един момент урежда 
дмичке иолине/' в креват па

книга
че”.

навлиза в техните дола, гол 
кова повече нм се .възхитя 

Вяха верки но. сж>й на 
чнц велики визноиерн, иосе 

раз

ви.население. В ход е подготовката заселскотчт 
и на напреднала

ваха значението 
народна мъДР007» че в Ра‘ 
ботата коренът е горчив, 
но плодът сладък-

1 Ои това, когато 
болест. В друга оо 

„11рс-

възраст, 
той и по-цататък пътува в 
отдалечените села пренасяй 
ки непосредствено своите зни 

с конто допринася към

100-годиш- колене 
па Дн измъчва

ознаменува не па 
ципата от рождението 
мнтрме Туцович. I ова 
бъде повод още 
се осветли делото и лично искал

работнически

ни от революционния 
мах, знаеха успешно на тъл 
куват обществените отиоше 

и ла виждат пътищата
стаповка сс яД°сва 
чи ми само това, щото оих 

много отведнаж .
повече да

Ш1я
на по-нататьинюто развитие. 
Обединява ги и убеждение 
•го, че работническата класа 
щс бъде способна да „раз 

верига”. Те

ИДЕАЛИТЕ НА НАШЕТО 
ВРЕМЕ

кияразвитието на здоадцото съз 
отделно всред ие 

население. 0 де 
проучава обича! 

села и б\’р

стта на този 
борец. Прелиствам и отново 

неговите произведени ц.
нание, 
грамотното ПЛЕНЯВАХА ГИ ИДЕАЛИ КОЯТОчета

Снирдм при едно писмо, ко 
ето от Всрлин отправил до 
Душан Поцрвич. Това писмо 
писал Туцович като студент 

октомври 1907 
Записани са и след 

„Работя като 
Вамлирясаха се V мен 

и амбиции на

В революцията, 
продължава идеалите полу- 

съдържания. 
е бит-

1 ТЕсетилетия 
те на хцмолскнте

промени в тЯ-\- Затр 
може да се каже, че съ 

заслужено му е пои 
това високо общество

вие сво.ята боева
мечтаехази млади хора 

за ново време, за Социалп 
зъм. когото писали с голямо 
С, за по-хубаво н щастливо 
бъдеще.

Човекът трябва да си но 
стави въпрос дали изобщо е 
възможно през толкова кра 

живот тези работи име

чават нови 
Наш основен идеал 

и ката за развитие на социали 
самоуправление

Размислям за тези .млади 
такива

ните
хора, които красеха 
качества и голяма сила 
готовност ДВ се борят. 
онова, което остана 
тях се намира отговор и 
въпроса: какво им е влива 
ло сила така упорито да ра
ботят и да изтраят. Радован

ва
веем към края но 

година, 
ните редрве: 
хала.

В етическото 
и изграждане на хуманни 
отношения 
Борим се за освобождение 
на тРУДа и укрепване на ма 
териалната основа на сдру
жения труд.

съдено
но признание.

Дцр Милорад Драгич
чов§к. Той счита,

след .между хората.е на
скромен 
че работата, която човекът 
изпълнява в границите 
своята мощ е ведно и задъ
лжение. Подсеща къ-ч това. 
че на човека животът Да 

използва благо

някои идеи
младостта. Ако е така; при 
ятни са ми, макар че зиад,
че те са реакция на години- Драгоевич в смъртен 
те ма иечетене и нгшш но отправи последното поръчие 
вече. На университета слу д0 СВОИте другари: „Не съ 
шам политическа икономия, жаля вам толкова, че така

млад ще умра, колкото че 
ще се разделя така рано от 
своя идеал, от движението. 
Колко има в тези думи вя
ра и любов, колко предан. 
яост на движението к-^м ко- 
ето се числи!

тък
ски борци толкова да напра 
вят. Писали книги, дюнуля.Р 
ни брошурки, раздвижвали 
и уреждали работнически ве 
стипци, писали уводни статии 
водили полемика, кореспон
дирали с много приятели и 
сътрудници, пътували, след 
вали..

на
час

4
Самоуправлението, 

обществено 
си незамислими възможно
сти за изказване на творци- 

Оттук имаме големи 
творчески завоевания в на
уката, изкуството и други
те области на 
дейност- Онова, за 
някога се мечтаело, днес 
става действителност. В ес
теството на нашето оощес-

като 
Отношение, ноден да го

родно.
Дали живота да прахосва 

даваме от себе 
можем? Има ли 

които

уча германски да говоря и 
пиша, преговарям френски 
уча английски като луд. Ве 
чеР ирис?,ствувам на събра 
ния и в Тп.ши чета остана 
лите неща. Сега чета литера 
тура по националния въпрос. 
Няма къде вече да стане”.

ме или да 
си колкото 
V нас ентусиазисти, 

всичко

те.

чрез
доход? Не ела 

га ли се често V нас удар е 
нието върху онова, което се 
нарича чист мах^риален 
терес’

Разбира се. ние. сме обще 
което настоява да а-

не измерват човешката 
което

ЖАЖДА ЗА ЗНАНИЕосъществен
Много още трябва да проу 

чваме в произведенията иа 
нашите първи 
Обаче от тях, преди всичко 
тРябва да научим как тря 
бва да се учи и какво значи 
голяма жажда за нови зна 
ния- Маркович, Туцович и 
Драгович бяха революционе 
ри с бистъо ум и редки спо 
собности. Обаче не се състои 
всичко в т.ехния талант, в 
работнически® „нерв”, а и 
в невероятната работа въР 
ху придобиване на нови зна

Към средата на 1910 го
дина поп Йеврем Туцович 
пише писмо на сина си в 
Белград. Грижи се за здра 
вето на своя Дил заради го 
лемите усилия, които 
полага, а при това сърдеч 
но бащински казва:

Ш1 Наистина, 
би станала? Тезц хора като 
че п ие знаели за умора. Зна 
е ли, че с новите знания мо 
же ло-Дълбоко да 
чат _ 
към по-светло бъдеще. Та- 
лантът е едно, човекът с не 
го се ражда. Обаче тлябва 
да се има в пред вид. 
трудът донася успех, а дар 
бата едва частично.

и къде повечесоциалисти.
тво е да не се задоволява 
с постигнатото и винаги да 
се стреми към онова, което 
е още по-плогресивно и по- 
ху.манно.

ство,
фирмира тР^а и резултати
те от хРУДа- Това определя 
и обществено-икономическо 
то положение на всеки член 
от нашата общност. Много 
материални потребности, ко 

бяха „от онази страна 
на необходимостта”

се посо той
пътищата, конто водят

,От
До като съществуват хора,мое становище прекарваш

времето си без било какво те съществуват и идеали. 
че осигуряване за бъдеще”. По Хората, пленявани от тях 

дсеща го и за народната безмилостно ще дават всичко 
мъдрост, че младите годи. от себе си. намирайки в 
ни обезпечават напреднала труда щастие и удоволствие, 
възраст. Упреквайки го със ТрябАа да се радваме и чес

ито
днес

реалност. Спредставляват 
развитието на разпределени 

спрямо труда хората 
насърчаваме повече и по-ус 

да работят. Обаче и- 
ма и друга основания, кои 
то помагат на хората да не 
се разочароват, да се и вгра 

себе си в постижени

В огън® иа немотията, в 
Светозар Маркович през безпт,тието и сиромашия на 

есента на 1866 година от Пе духа се издигаха революцио 
троград пише писмо до .брат 
си Еврем, в което изразява 
доволство от добрите лек
ции, „а особено голялата би 
блиотека” въодушевлява мла
ДИя революционер, който в света да учат световни езп

ци, четеха книги. Знаеха, че 
борците за социализъм тео 
ретично трябва да предше

ния.ето
сърдечен тон защо не е ад 
вокат, бащата го моли „об 
ширно да ми напишеш и об
ясниш крайната цел на тази 
твоя работа”.

титим на всички тези тру
женици, които истински из
гарят в борбата за осъщес.

Пгюграматд на Съ 
юза на югославските кому 
нис-ри.

пешно
мери, които откриваха нови 
хоризонти и същевременно 
се каляваха. Бдяха при свет 
лина от газениче, отиваха в

твяване
ждат
ята от общ интерес. Най-добър отговор Дими. 

трие отправил до баща 
п от полесражението и топа 
една година пред загиване
то си. „Простете ми, щоуо 
изобилието младежка сила, 
за което Ви благодаря, без 
милостно изразходвах за да 
помогна на работническата 
класа, на която помощта 
най-необходима и 
кори победата на Социализ-

сиСВЕТЛИ ПРИМЕРИ пея чете, колкото ще всич 
ко онова, което поивличало 
неговото внимание.

С желание за знания Ра 
дован Драгович пътува от ствуват прел другате.

Познавам и такива, кои.
Да се върнем към светли

те примери. Проучителни 
са биографите на тримата

то казват как им се сурува, 
че са изминали времената
за мечтателите и идеалисти 
те. Някои от тях само ,дтра. 

е хосват дните”. Отделни драс 
качи, писари, онезиКомунист да се ус. които
много обичат хартията, ес
нафи и други хора с дребен 
ДУХ
бота, а

ма.
Секретар на редакцията: Споменка 

Топалович.
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 

Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
централа 335-061, секретариат 330-184, 
НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, 
Телефон 627-793.

Издава: Издателска трудова органи
зация „Комуинсг”.

Печата се на сърбохърватски, от
носно хървагскосръбски (кирилица и 
латиница), на словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания на 
български, унгароки. словашки, румън
ски и руешкеки език.

Излиза в петък.
С указ на президента на Републи

ката от 22 декември 1964 година. „Ко
мунист е отличен с Орден народно ос
вобождение, а с указ от 22 декември 
1974 с Орден братство 
златен венец.

ИдеалитеПредседател на Издателския съвет 
на НИРО „Комунист”: Доброслав Чула- 
фич.

на социализма 
лленя-ваха тези революционе 
ри и им даваха непресъхва 
щи вдъхновени® и самите 
да паднат в този огън на ра
бота. Поетът Йован Йова. 
нович Змай хубаво 
казва в стиховете: „А кои 
бяха онези

завършват своята ра- 
труда доживяват ка 

то досада. Тяхното- схваща 
не на идеалите се свежда 
Към тесни материални ин
тереси. На такива хора в 
очите е само динара и до 
него не виждат по-нататък.

На Издателския съвет (редакцион 
ншг отбор) на всички издания на вест
ник „Комунист”: д-р Антон Врагуша.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому
нист”: Велко Миладияович.

Редакция на изданието на „Кому
нист" за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник главен и 
отговорен редактор), Бояна Антунович, 
Велимир Филипович, Растко Йоветич 
Слободан Клякич, Михаяло Ковач, Об*

това из

великани, които 
напред те викаха, конто те 
укрепиха, които криле ти 
дадоха?" Самият Временатапоет отго- 
ваРя, че това са идеалите. се про.менят 11 

през тях съзряват и 
обогатяват и човешките иде 
али.. Изграждат се и нови 
хора, които облагородени с 
идеите на самоуправително-

се
Битките

човешки
за възвишените 

цели непозволява
да се изтощават. Нашата 
тория е изпълнена 
юционери, които всеки грам 
от своята сила, всичките си 
умствени и физически 
собности влагали 
ка на обществото.

рад Кович, Йово Маркович, Зорица 
Сгашпшрович и Милентив Вуксанович.

Председател на Издателския съвет 
на Изданията «а „Комунист” за СР 
Сърбия Мария Тодорович.

ИС-
с револ

то социалистическо общес
тво смисъла на живота 
намират в разновидните об 
ластн иа човешкия тР\гД-

и единство СЪС сиОПО-
в напредъ



ЛЕСКОВАЦ

Икономическото СТУДИИ

равноправие 

условие за национално равноправие
Проектът „Морава II"

В Мисията на Световната 
банка повече пъти пребива- 

храна, лроектът „МО- ва в нашата страна, а заклю 
заслужава особе чителните разговори се съ 

но внимание, понеже с него стояха на 20 юни 1980 г. 
вата реализация би се уве на които приблизително са 
личило производството на оценени общите разходи на 
храна, а един изостанал ре проекта на стойност от

ще се доближи до ра 6 331,5 .милиона динара, 
звитите райони. Предвижда се следното у-

С предишния проект -„МО частие във финансирането на 
РАВА I” извършени са ра проекта: 
ботите по уреждане слива 
на Велика Морава с изгра 
ждане на напоителна систе

момента, когато се отде 
лят значителни средства за 
внос на 
РАВА IIРазвивайки 

самоуправителни 
нащюналните отношения 
и отделно във всяка 
стабилни и

Равноправната употреба 
на езика и писмото има гол 
ялю влияние в осъществя 
ване на съвкупната полити. 

. ка на равноправие на наро 
дите и народностите и 
нататъшното 
звитие на

се като съставна част на съвкуп-
социалистически отношения, 

Южномравскн регион'
от 13 общини в региона, са 

основа на взаимното с® развиват и съгласуват въз 
оналните и етнически* И зачитане на наци.
народности — беше и-, ^ивиДУалпости на всички
Междуобш^скаТ^нфереГ^ “
моравски регион. р р я на СКС в Южно-

^^еН°ВеТе^На този Ф0РУм в края на ^мина
лата седмица оосъдиха дейността на Съюза на ко 
мунистите в Южноморавсщ, иегион за осъщества! 
ването на политиката на национално равноправие 
на народите и народностите и предстоящите им за 
дачи в тази ооласу. В региона ют 491 ОО0 жители— 
80 на сто са сърби, 10,5 албанци, 4,9 българи 2,7 
роми, а 1,9 други народности.

ните
в

постоянно гионПО-
всестранно ра 

м е ждун ацио н а л- 
ните отношения- Това 
сов

на е кла.
въпрос и представля

ва значителна
— Световната банка (спо 

ред очакванията) — 40%.
— Републиканският фонд 

за кредитиране на стопански 
изостаналите райони — 30%.

— Инвест банка — 10%.
— Инвеститори, местни 

банки и частните селскосто
пански производители — 
20%.

придобивка
на социалистическата 
юция.

револ ма.
В СР Сърбия без автоно 

мийте области от общо 114 
общини,. 48 са неразвити и 
на площ от 41,1% живее по 
чти 1,5 милиона жители.

По отношение на останали 
те неразвити райони в Сър 
бия в региона на Южна 
Морава (Топлица, който пре 
дставлява проектът „МОРА 
ВА II" всички общини са 
изостанали, а има ги общо 
13, с '6 подчертано иеразви-

В основните училища 
българската

ма
народност обу. 

се изпълнява на 
оългарски език. В общински 
те устави (Босилеград и Сур 
дулица) е записано, че съше 
ствува равноправна употре
ба на езика

чението

С реализацията на този
проект биха се увеличили 
площите под овощия за 8292 
хектара, лозята 
а биха се построили три на 
поителни системи за площ 
от 915 ха. Над 2000 селски 
домакинства биха отглежда 
ли добитък на специализи 
рани животновъдни ферми.

II ПИСМОТО.
Значителна крачка напред 

в областта на
Съюзът на комунистите 

в региона е раздвижвал мно 
жество акции за претворява 
не в живота на конгресните 
решения и насоки от обла
стта на междунационалните 
отношения- След проведени 
те обсъждания в общини
те се. констатира, че между 
националните отношения в 
региона и отделно във вся 
ка община са стабилни и по

с производегве/щ мощности 
в изостаналите общности. е направена 

информирането на български 
език чрез издателство *Брат 
ство), радиошредаването и 
ТВ—журнала.

1100 ха,

Но както. изтъкна Фетп 
ШАИПИ, изпълнителен 
ретар в Председателството 
на Междуобщинската конфс 
репция на СКС в Лесковац, 
все още са 
осъществените 
макар че не са за подцен
яване.

Нужно е в текущия плл 
нов период, материалната 
основа на насърчаващата, по 
литика за по-ускоре/то разви 
тне на най-изостаналите об 
шини като Босилеград, БуЯ- 
//овац, Прешево, в конто жн 
ведт отделни народности или 
смесено население. Изхож
дайки от настоящето поло
жение, нужно е да се анга
жират всички субекти в ре
гиона и на но-широкатл об 
ществено-политнческа общ
ност, за да се намери аде
кватно място в третмаиа на 
Южкоморавски регион във 
връзка с ускоряване на яко 
но.мическото му 
— подчерта

сек. ти.
Имайки пред вид тези и 

други проблеми на този ре
гион, Изпълнителният съвет 
на Скупщината на СРС раз 
движи 1974 година изготвя 
пе на дтудия за дългосроч агроиндустрията в южната 
мото развитие на част от част на Сърбия — „МОРА 
Сърбия под название „МО В А 1Г съДъожа целият въз 
РАВА П’\ С тази студия по- производствен цик^л, като 
отблизо са разгледани възмо се започне от първичното 
жностите за увеличение на производство: несаждения, 

произвол животновъдни ферми, мели 
рационни систелш. па чрез 
преработвателно - хранител
ни капацитети: мандри, кла 
ници, преработка на овощия 
и зеленчуци, до обезпечава 
не па цазари за увеличено 

' то количество на тази цроду 
юхия-

Взимайки участие в разис
кванията Лазар ВУЙОВИЧ, 
председател на Комисията 
за междунационални отно
шения при Председателство 
то на ЦК на СКС изтъкна, 
че всс повече расте съзна
нието за необходимостта от 
съвместен живот, което ще 
се развива в зависимост от 
действуването на Съюза на 
комунистите и останалите 
субективни фактори и по 
този начин ще се пообщес. 
твява областта на междупа. 
ционалиите отношения- ТъР 
си се непрекъсната акция 
//а СК в разрешаването на 
проблеми от тази област, 
който въпрос наскоро ще 
обсъжда Председателството 
на Централния комитет па 
СКС.

недостатъчни
резултати,

Програмата за развитие 
на селското стопанство и

стоянно се развиват и подо 
бряват въз основа на взаим 
и ото доверие и уважение
на националните и етниче 
ски индивидуалност^ на вен 
чки народности. Това нещо 
се дължи на дейността на 
Съюз? на комунистите през 
последните години и тдхна 

ангажиоаност по актуал 
ните въпроси и задачи, кон 

представлява по-натать 
шното. обогатяване на отно 

за оавноправие и

селскостопанското 
ство и дохода, с активиране 
на всички потенциали да се 

. допринесе за изменение на 
обществено . икономическите 
отношения на район, на кой 
то живеят почти 650 хиля 
дн житеди.

Проектът „МОРАВА II" е 
пол жител но оценен и приет 
от Скупщината на Републи. проект се очаква значител 
канския фонд за насърчава но увеличение на селскосто 
не на по-ускорсно развитие папската продукция и храни 

телно-вкусовите изделия, и 
то: 68 хиляди тона овощия, 
17 000 тона грозде, 11000 то 
на месо. 16 милиона литра 
мляко и т-н. Необходимо е 
повече да се заинтересуват 
големите търговски органи- 

1981-1985 зацин, с които биха се склю 
чили самоуправителни спора 
зу.мения, които по-близко 
да дефинират участието 
реализацията на този про
ект, така че да се осигури 
пласмент на домашния и чу 
ждестранния пазар.

та

то

С реализацията на тозишения
съвместен живот, като осно
ва на нашето единство, неза 
висимост и безпрепятствено В разискванията взеха 

участие и Мирослав Здрав- 
. развитие кович. Елена Тончич, Ру- 

Мустафа, Шабан Халил,
Младен Стоянович, Драгол
юб Тошич и Душан Петро
вия. На заседанието присъс 
твуваха и Милия Радовано- 
вич, член на ЦК на СКС и 
Оветислав Тадич, председа- 

на тел на Координационния ко 
митет за междунационални 
отношения при Републикан-

ата конференция на Сони ресовапп републикански и 
“етическия съюз в Сърбия- ‘ регионални органи и органи

на стопански недостатъчно 
развитите райони и достави 
на Световната банка, която 
изяви готовност частично 
да кредитира този проект.

Очаква се. че проектът ще 
се реализира в следващия 
средносрочеи план 
година.

В подготовката и утвърж 
даването на проектната зада 
ча за изготвяме на студия 
та участвуват всички заинте

самоуправително социалисти 
ческо развитие. Имайки

самостоятелно-предвид, че 
стта и равноправието на на- Шаипи. хан

вродите и народностите 
Югославия не се 
само в еднаквите политиче 

и културни права.

Необходимо е непрекъсна 
творче

КУЛЧфНО-

изразяват
то да се насърчава
ското развитие и 
художествената самодейност 
в национално смесените сре
ди като форма за изява

самобитност.

носки
се изразяват само в еднак 
виуе политически и култур 

но се облягат въР-
в

ни права. националната
взаимно опознаване и съше

тачене на истински* ек, 
на национални- ал

определени материални 
основи, то Съюзът на кому' 
нистите в региона, в рамки 
те на СР Сърбия- полага зна 

за обезпеча

XV

ствено 
те качества 
те култури.

Б. Костадинов зацин.
чителни усилия 
ване на 
рно 
ческо

— Точно е, че броят на со 
циалните случаи е по-голям 
от оня на списъка и че нео 
тложна наша задача е да 
.открием" и посееш всички 
действителни 
чай, да им открием социал 
па картичка н да им дава 
ме необходимата помощ. За 
планували см©, тази задача

условия за равноме 
и по-ускорено иконми 

развитие на всички 
а особено на ония, 

със смесено национално на
селение, които със^ стечение 

торическите обетоятел- 
са изостанали.

ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДИЗ РАБОТАТА НА

Повече средства, но и по-голямо усърдиекраища,
социални слу

кадри. Според съществува
щите нормативи, Центърът 
има нужда от един психо 
лог, педагог и юрист.

Понастоящем на 
:»а постоянна социална

се подписват 95 лица.

наис 
ства,
ЗА ПО УСКОРЕНО ИКОНО
МИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

дио се стига, а ние сме са 
мо две работнички, ясно е, 
не можем за така късо вре 
ме да посетим всички соцп 
алпи случаи в община п 
след това да изготвим со 
анална карта за всеки от 

‘Димитрова. Ос 
миграцията е ря 
че в пашите се

1979 година 
ЦенКогато през 

я Босилеград сс основа
социална дейност из 

са създадени 
за изди

тъР за 
глеждаше, че 
добри предпоставки

обществената 1ри- 
социалио застрашени

да реализираме в най-скоро 
време понеже неотдавна ку 
пихме „фччо” (със средства 
конто ладе Републиканската 

общност

списъка
по-

ДР-Както подчертаваше

ТИТ° -33 между наш*®' 'а лните 
зил че 
иконо 

на всич 
на страната. Но

гаие на мощ
а помощта възлиза от 
до 1000 динара на месец. 
През първото полугодие ма 
тази година за тази цел са 
изразходвани 300 хиляди дн 

Помощта едва

подобря 500
те3 лица, която дотогава ме 
задоволяваше. Изтеклият

обаче показва, че в 
са постигна

казатях 
вен това, 
зка, 
ла все 
хоро, 
росута.

самоуправителна 
по социална залпита), което 
ни дава възможност да по 
сетим повече села.

ване на 
отношения от огромно

е по-ускореното 
развитие

Г1С
така

повече остават стари 
вследствие ста

риод
'гази насока не 
ти очакваните резултати от 
носно обществената грижа 
за социалните случаи до из 
вестна с-гепен е подобрен.!. 
Гче оше нс задоволява
действителните

Колко това 
обективни, причини, а ко 
ко на субективни слабости
_ 'попитахме директора

Ми-гра Димитрова. 
* * вид. че

ние
мическо

155-»-кчетката изсосуаналост, на ьР
чаинето па икономически^
изостана»*™ ^ище д
само израз на пак 
равноправие и социалиегич 
ска солидарност, а жизшШ
^НГвсиГ/тРУДешИ 
"'"^Югославия”. Това нещо

по-голяМ^ ангажира

конто линарушеното здра
и нетрудоспособността

за късо време стават социал 
случаи. Този процес

по-широка обще 
дейност и дългооро

пара.
може да задоволи нац-оспо 
в ните потреби па тези лица.

Още по-съществен е про повея
блемът с лицата, конто пе 
са зарегистрирани като со 
анални случаи и не получа 
вот никаква (или поне не 
постоянна) помощ в същност длъжни да се грижат за тях.

средства за живот, поради което це задоволяват
критерии за получаване на
социална помощ.

Както изтъкна Димитрова, 
тук се явава един необик 

Именно.
не

проблем-нани Н(ГКои оста реди лица живе 
ят като социални случаи, но 
имат във вътрешността на 
страната синове и дъщери,

лага многонужди. 
се дължи ствола

чии програмаг, а също така 
по обемиста

на

и разгъугцанс 
и навременна дейност на со 
циалните ведомства. Разбира 

и повече материални 
средства, нужни за увеличе 

на социалната помощ, 
и за прием на нужните

нямат
Топа преди всичко е задача 
ма заетите в Центъра.

Какво предприемате па то 
зи план?

ЦеитъРа 
___ Имайки пред се,се в

изисква обшина е пласе от РегИ Босилеградска 
нинска
далечепи

грУДСШит0 
„о.широко, като уве

присъствие

мие М. Яневи отс разпръснати
села» Д° които тру

не на 
она и 
личават

но
своето
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градини

Източната врата 

на родината
Село ГРАДИНИ, свободно може да се каже, 

споменават хора о.т Близки# и Д«-много но-чс(Т(), 
лечшщ Изток, н онези от Запада, отколкото нпе. 
които живеем тУ.к • Д<> сомата граница, до сомид 
гранично-пропусквателеи пункт. През, този громпч 
но-пропусквателен пункт, през т°вп село, само за 

6 милиона хора!...една година минат и до
Дим1П-Без съмнение, в

роьградска общини, не 
пюегиува друго село, Н кое
то перспективите в ту.рнз- 

клш

Всички хора. коиго мина
ват през „източната врата 
на Югославия'' знаят много 
добре, че именно тук ра
ботят едни от най-епособни 
те .митничари, и че от Ню 
Делхи до Лондон именно 
тук се намира най-голямата 
н непремосцша бариера за 
всички онези, конто искат 
през Югославия (или в нея) 
да пренесат наркотични 
средства, които но Запада 
се продават по баснословни 
дени. Но мнозина знаят и 
за традиционното к>гослав 
ско гостоприемство, всички 
нскренн приятели на пашата 
страна това иочуетват вед
нага, тук в Градини. 
БЪДЕЩЕТО НА СЕЛО ГРА 
ДИНИ Е В ТУРИЗМА

Село Градини е отдалече
но около 4 км. от, Димит
ровград толкова е отдале
чена и самата граница) и с 
право може да се нарече 
село—граничар. От дясната 
страна се, намира Старо, а 
от лявата ново Градини. В 
селото живеят 110 семейства 
с около 400 жители, за кон 
то може да се каже, че вен 
чките са граничари, заед
но с войниците, с които с 
години живеят като едно се 
мейство.

На пръв поглед нищо не. 
обикновенно, защото в об
щина Димитровгоад повече- 
то села са до самата гра
ница... Но все пак Градини 
е по-различно от другите 
села;

С’|»

ма, да са по-ярко пзра; 
отколото в Градини. Разби., 
ра се. с развитието на тури 
зма, трудолюбивите грпднп- 
чаин ще мргат на мястото
да шщенрат своите селско- експрес"; градничани 
стопански произведения, ко #41110, силотецо 
нто сега продават в Димит- строят нови 
ровград и Пирот. ве, водопроводи...

Кога-ур говорим за т\физ- ио » т0иа село „като гъби 
ма нза все още нензпрдзу- след дъжд" никнат нови мо

дерни късни, коитр най-чес
то построяват хоро, 
завинаги се завърщвт от 
временна работа в чужбина, 
а има н преселници от ДРУ 
ги републики, като па при
мер от СР Македония.

Всички жители — „стари
те градгшчапн", завърнали
те се наскоро от чужбина, 
преселниците., тьхните деца 
—всички те живеят тук, до 
самата граница, като- едно 
семейство. братски, сложно.

Както ни осведоми пред
седателят на местната общ- 

на пост на село Градини, дру
гарят Петър Петров, гра. 
динчани в най-скоро време 
ще започнат да строят още 
един мост през река Ниша
ва, през който по-бързо п 

За Градини може да се по-удобно ще Стигат до сво- 
каже, че е образцово село, пте ниви. Окщо така наско 
защото неговите асфалтира- ро ще започне прокарване 
ни улици през жица огря- то на пътя. който ще свъР

же Старо и Ново Градини. 
За отбелязване, е че жите
лите на Градини, със сред-

Грамичио—нроиумгиателп/цгт "V'11'1
.можем а да не споли, не

мепем и името на великия 
Син Моша Лия-

С7,брани от местно 
облагане, .заедно с грани 

митничарите, орга-

иосто- 
п единно,

стиата
то югославски 

дс. Да, името на Моша Пи. 
яде е тясно свързано с ис
торията на Градини!

— През 1922 година,
Моша Пи яде, е отивал 

конгрес

улици, мосто. 
Ежедпев

чарите,
низациитс, които и.мад свои 
обекуи «а ГЛП „Градини" 
и други, които се нуждаят 
от вода, доведоха ,я чак ог 
Бучи Кал|ък.

Най-гозе.мият 
който родителите 
да подарят на своите деца 
но случай новата учебна го 
дина и Деня на освобожде
нието бе предадена новата 
училищна сграда на 7 сеп
тември, която на градинча.

ко.ваните възможности, които 
той предлага на Градничани. 
не можем а да премълчим 
факта, че в момента гостил 

организация

гато
па вссславянския

.конто
подарък.
можаха пар.

него.
на комунистическите 
тии в София, именно 
вите главни ятади са били 
баба Пена идяДО Симо Ми. 
лошевич, при които той е 
преспивал, и които са 
помагали при преминаване
то на границата. Това е са- 
мо едно потвърждение, че 
градничани виц а ги са били

ничарската 
„Балкан” от Димитровград, 
строи , туристически 
нлекс със стойност над 70 
милиона динара. В рамки
те на първата фаза на изгра 
ждането му, в момента, се

ком-

МУ

ни реши и последни а дос
коро неразрешен въпрос.
И МОША ПИЯ ДЕ ПРЕБИ 
ВАВАШЕ В ГРАДИНИ

Когато говорим за Гради-

строи ресторант, уииверза- 
лен магазин, поща. туристи
ческо бюро, лросторци за 
туристически услуги, дока- 
то във вторат фаза е за Ил а 
нуваНо
хотел! Нима има нужда да 
се говори какво значи това 
не само за градничани, но 
и за общината като цяло.

напредничави, каквито С2 
и днес. Т. Петров

Български певци и танцьори 
в Босилеград

В рамките на граничното известните изпълнители на 
сътрудничество между Боси. народни песни Минчева. Па 
лсградска община (СФРЮ) ражанов и Ворадинов. За 
и Кюстендилски окръг любителите на музиката от 
(НРБ) иа 29 септември в Бо Босилеград, конто изпълни 
силеград гостуваха ансамбли ха голямата зала на Култур 
за народни песни и хора от ния дом това’ бе забавна. 
София н Кюстендил. На бо интересна и приятно прека 
снлеградските зрители ме рана вечер, 
жду другите се представиха

изграждането

ОБРАЗЦОВО СЕЛО

ват модерни улични освет
ления. в Градини през час 
идват автобуснте на „Ниш- М. Я.

т

Иво Андрич за тях и техните интереси и светини 
не може да дойде нищо добро, а само 
зло. Затова негодуването 
Цариград и османлиите които допус 
каха всичко това беше голямо. Загри
жеността им беше по-гол ям а от това. 
което показваха пред Давна. На него
вите нахални въпроси те не даваха 
ясни отговори, прикриваха омразата си 
към това нашествие на чужденците, но 
не и презрението си към неговото на 
халство. А когато От един дюкянджия 
искаше на всяка цена да разбере кой- 
консул ще> му бт^де по-мил — фреп 
спят или австрийският — този спокой
но му отвърна, че и двамата са еднак 
ви: „Единят Шаро, другият Мурджо. 
Онзи пес а този му е брат”,

Давна. прглътна отговора, но сега 
поне беше неясно какво 
ствуваше народът, само че не знаеше 
да преведе и обдони нещата 
ла си, без да го засегне.

Но въпреки това французите пра 
веха всичко, за да затруднят работата 
и живота иа —

им противСЛУХОВЕТЕ НА ДАВНА
Месеците минавата и годината наб. 

лижаваше към своя край, а австрий- 
ският консул, за когото смятаха, че 
ще пристигне веднага след френския, 
не идваше. Хората бяха започнали да 
забравят тази /възможност. Ала към 
края на лятото се разнесе слух, че ав
стрийският консул пристига. Заговори 
се из чаршиятз. Оживяха отново ус
мивки, мръщения и потайни разго
вори. Минаха пак седмици, а от. консу
ла — нито следа. Но с последните дни 
на есента

всичко той гледаше да разбере как ня
кои хора посрещат тази новина. Като
лиците ликуваха, свещениците и калу 
герите бяха готови да се поставят в 
служба на новия консул също така пре
дано и искрено, както студено и не до 
верчиво посрещнаха френския. Пра
вославните, преследвани поради въс
танието в Сърбия, най-често избягваха 
този разговор, но на четири очи про
дължаваха упорито да увъРДят, че „без 
руски консул нищо няма* да сТане". 
Османлиите в конака мълчаха лениво, 
презрително и надменно,' заети само 
със своите грижи и с взаимни интриги. 
Местните турци сега се обезпокоиха

мислеше и чуз 
как 

на консу.
най-сетне и той пристигна.

Давил беше чул още в Сплит, пре
ди да стъпи на босненска земя, че и 
австрийското правителство се • готвело 
да открие генерално консулство в Трав 
ник. И тази възможност витееше над 
него през цялата година като заплаха. 
Но сегалкогато след толкова 
изчакване тя наистина се сбъдна, той 
се обезпокои по-малко, 
жеше

повече, отколкото от вестта за прис
тигането на френския консул. Защото 
докато Бонапарт беше далече 
на и малко фантастична сила, 
наистина в момента ме можеше да се 
пренебрегва, АвстриЯ; обратно, 
близка, реална и добре позната опас
ност. С верния инстинкт 
ято владее страната и господствува в 
пея столетна изключително въз основа 
на един установен строй, местните тур
ци-усещаха всяка, дори и най-малката 
опасност, която заплашващ^ този строй 
и тяхното господство. Те добре знаеха 
че всеки чужденец, който пристигне в 
Ьосна, утъпква малка пътека между 
омразната чужбина и тях, а консулът 
със специалните си пълномощия и 
средства разширява пътеката.

противника. Давил дълго, 
макар и напразно,' уверяваше везира 
каква опасност за Турция ше представ
лява новият консул, че най-добре би 
оило да не му се

подвнж-месеци на кодто

дава берат и изоб
що да не му се разрешава да дойде. 
Ьезират гледаше пред се$е си ’ и не 
казваше какво мисли. Той знаеше • че 
бератът за австрийския консул 
издаден, но оставяше Французинът 
се изкаже

отколкото мо
да се предполага. С теч-фше ма 

времето той се беше примирил 
нещо. Освен това.

белне
с това на раса, ко-по чудната логика 

на човешките слабости, той се ласкае
ше, че още една велика сила прида
ва значение на това затъ-нтаио 
Израстна

вече е
дамясто.

в очите си и почуетвува ■нЯ- 
какъва нова сила и по-голяма смелост.

Още от средата на лятото Давна 
беше започнал да събира сведения, да 
разпространява слухове за лошите на
мерения на Австрия и ца създава -на
строения срещу новия консул. Преди

И само премислеше! каква 
вреда и каква полза ще може той да 

от борбата межд” двамата консу
ла, която очевидно започваше.

Все пак с нови подкупи и със стари 
връзки Давна успя да проточи изпраща 

иа оерата. А австрийският генера-
МитРпрпСУ»' к госп“д,1н полковник фон Митерер, в Брод оеше неприятно

: има

:
мето

♦ ПО КОЯТО
пзне.
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ВДШКЛ сг
МЛАДЕЖКИЯ СЕМИНАР В ЗВОНСКА БАНЯ

Полезна размяна дапалата година и с другари
те от Пирот?), като узнава
ме за тяхната работа, 
къде са стигнали в отделни 
области на младежката дей

ологическо издигане, за 
люлеем повече и 
да се запознаем с всичко оно 
ва което ни интересува във 
връзка с работата на ССМ,

по-добре
дона знания

Двудневният 
членовете

мост и пр. ^ която като на младежки ак
глеждаше цели четип ИВИЦА МИХАЙЛОВ от тивисти ни е нужна във
са- Не.по-малък интеРИ СТТа И попитахме неколици Димитровград: всекидневната работа. Изне'
проявен и към дру РСС на °т Участниците в сесии — Аз считам, че от та- сените телш бяха интерес-
ми, защото^ лшаде Г'ИТе ТС' на^а за това, какво мислят кива семинари можОД да ни, но мен лично най-много
девойките от* посгус*1^5 « За 1-13несенит^ сказки, имат научим много. Онова, което ме заинтересува третата те
тини непрекъснатпеНИТе °б ЛИ Някакви забележки и ни интересива повече, мо- ма.
ха въпроси, 1шскутио3зхпВмЛ какво считат, за бъдещата ор- град и Бабушница (до ми-
Демизираха... р > 110 ганизадия на подобни мла- жем по.късно да узнаем

де леки форми на марксиче- от литературата, 
ско издигане.

семинар за
ствата „а оТщи^Г™ 
ференции и 
Съюза на

кон.
активистите на 

младежта от Ди
митровградска, Белопала/ю 
шка община и 
беше на завидно

тази година 
равнище. БРАНИСЛАВ ЧИРИЧ от 

Бела паланка:
веде^ГслеГтова^азисГа котвено,
НИЯ, младежките дейци от ?ва •1НИ (27 и 28
трите посочени общини има В 3вощка баня
ха възможност да изпишат ‘имно ЗПОЛЗуваха 
кова страница в социалисти- 
ческот° си образование 
обменят опит 
работа.

че прекарани- 
септем 

мла- 
и за вза. 

размяна 
на опит, завързване на но
ви приятелства и 
за съвлюстна работа 
ред.

БАНКО-—. СЛАДЖАНА 
ВИЧ от Бабушница:

— Считам, че такива се
минари тРябва по-често да 
организираме, защото са по

— Мисля, че семинарът 
е полезен и добре органи
зиран, ■ но струва ми се, че 
би трябвало да трае 3—4 
дни, за да можем да обра
ботим повече тели- 
тук научих много неща, ко 
ито надявам се, ще ми бъ- 

и. дат от полза в работата..
ТАТЯНА ТОДОРОВА от

ЕЛЕНА АЛЕКСИЧ от Бе.
ла паланка:

— Не ми е за първи път 
да участвувам в работата на 
семинара в Звонска баня, 
който е традиционен, 
мое мнение.

запознаване.
Инаки да 

в младежката
лезии и . много интересни 

По форми на работа. Разбира 
се ме е зле »ако се 

постараем да намерим 
някои други форми на иде.

договор
занап- тук вършим 

полезна размяна на знания 
с другарите от Димитров-

На семинара разработиха 
следните теми:
ССМ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
ТО ПРОГРАМАТА НА ИКО 
НОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИ
ЗАЦИЯ; ОРГАНИЗАЦИОН 
НО-ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗ 
БИТИЕ НА ССМ; ЗАДАЧИ 
НА ССМ В ОСЪЩЕСТВЯВА 
НЕ КОНЦЕПЦИЯТА НА 
ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА 
И ОБЩЕСТВЕНАТА САМО 
ЗАЩИТА;
ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ФОРМА НА ОРГАНИЗИ 
РАНЕ И ДЕЙСТВИЕ В
ССМ.
учасниците в семинара из 
слушаха с голям интерес, а 
пък в разискванията взеха 
участие почти всички участ 
ници. И наистина н темите, 
и добре подготвените лек
тори предизвикаха голям 
интерес. Така например вто 
рата тема, която -оябваше 
да бъде изнесена и ^разне- 
квана за два часа, поради 
огромния интерес, се раз-

Използувахме ВЪЗМОЖНО
Димитровград:

— Семинарът по мое мне 
ние беше успешен. Считам 
обаче за необходимо, 
трябва да имаме повече вре 
ма за дискусии, защото по 

време

че

щ Ради ограниченото 
Е мнозина въпроси, които ние 

искахме да разгледаме не 
можаха да бъдат зададени.

ПЪРВИЧНАТА 
ОСНОВ НЕБОЙША КОСТИЧ от

Бабушница:

Считам, че трябва да
Посечените теми все внасят някои новини 

работата. Именно класичес- 
начин на „предаване” 

дискусии
кият
да се замества с 
по отделни теми, по които
слушателите, естествено, пое 
дварнтелно да се подготвят. 
Така, по мое мнение, пол
зата от семинара ще бъде
по-голяма.

Т. Петров

♦В ?•»(* '
капитан Найл бей още предии настойчиво молеше да търсят оерат 

От Цариград, да не го оставят в това 
положение, защото то уронва и прес
тижа на страната, която го изпраща и 
предварително подкопава неговата ра
бота в Травник. Писмата сн завършва 
ше с думите „Писано в крепостта Дер- 
вент.в е дна мрачна 
ята" Наемаше
чрев които отправяше ................ я_ Д°
везира с молба да му се изпрати оерат 
или да му се разреши без рерат да 
отиде в Травник. Найл бей задържа
ше куриерите му, вземаше им писмата 
като Съмнителни и спокойно ги мостав 
яшс под възглавницата до фермана и 
берата.

вентския ^
ПнеоГГке^сГ'в "дервенТдефтер ке! 
хаята на везира обърна два—три пъти 
целия оп прашен архив и напразно се 
мъчеше да се досети къде ои могла 
та затъне пратката. Татаринът, коИт° 
бе занесъл писмото в Дервент и вече
се бе завърнал, твъРДеше- че е прваал 

---| портата от везира съвсем 
редовно. Всичко беше наред, само че 
австрийският консул си седеше в » 

нетъРпеливо 11 напразно чакаше

♦комендантнадан, защото тамошният 
не беше получил царския ферман и 
консулския берат, както бе °°ешан“' 
Цял месец прекара фон Митерер 
Ця , изпращаше куриери-

Травник. Най-после му 
бератът е изпра. 

Найл бей.

♦♦♦♦Брод и напразно 
във Виена и 
беше съобщено, че 
тен на дервентскня капитан 
той да го предаде на косула, за .̂
Же с него да пристигне в Травник^
След това съобщение фон М”терер 

Брод с драгомана си Никола 
к В Дервент го пос.

. Капитанът твъР- 
ИЛ нищо за кон-ьвггг"!У?т Ж& ~~ -да-; *

вентската ^"остпо" жВеСЪ^р1ентският 
влажен затвор, "° ^,рял Макар и 
хан беше -о;ааяВИавИЗрГаГтата и в бор- 

власти, полковникът

в
стаичка на зем- 

куриери,
V♦специални
♦ма капитана
♦♦веит и 

берата си. Iтръгнаот 
Гота и двама слуги

нова изненада 
е получ Работата беше обаче проста и ясна- 

Чрез Давпа и евреина Давил беше под 
капитан да забави

срещна 
деше, 
сула, ни

♦че не
:купил дервентскня 

може наповече въРчванет0колкото
берата. Капитанът веднага се съгласи 

дванадесет дни на възглавица- 
берата под себе сн.

Така полковникът прекара още чс- 
тридесет дни в Дервент. Прф* това 
време го посети един травнишки евре- 

и МУ предложи услугите СИ, твър
дейки че той има възможност да шпно 
пира френския КОНСУЛ. Недоверчив и 
опитен в работата с шпиони, шолков- 
ник-ьт пе пожела да приеме съмнител
ните услуги па този човек, а го иапол- 
зува само като куриер, за да измрат" 
писмо до везира. Евреинът си получи 
вт знагражлеиието. а писмото занесе в 
Травник и го предаде па Д*»на. които 
го бс подкупил и изпратил 0 ДФ°с,,т 
уж да сс постави 
австрийския консул. От това

кчкво.трудно и смешно ио- 
иамира неговият противник 

удоволствие прочете мол 
безпомощните му оплаква- 

Писмото

да седи
та с фермана и 
да отговаря Дръзко и садено на пол
ковника, че не е пристигнало нищо за 
него, и да получи срещу това един ав- 
стро-уигарскн дукат на ден. А на капи
тана никой ме можеше нищо да сто
ри, защото той отдавна вече не объР- 
1Паше внимание на писма и жалби, ко 
ито нему се нравиха, а пък в Травник 
изобщо не желаеше да отива.

♦ин Iопитен и
брата с турските - от Въ3му-
беше просто извън сео „ неприветлив
п.ение. Ка^говаТряшГ него гРрубо и 
босненец, разговаряше
надменно:

Ако с
ВИЖ казваш че "и били изпра. 

К"рат, те пгс приегиг 
загубят. дивото е

вярно, Дет° 
тили ферман

НяМа ДВисоката порта ме 
Чакдй тук., а г

Най-сетие и този въпрос се уреди. 
Полковникът получи писмо от везира, 
в което му съобщаваше, че документите 
се търсят и го канеше да тръгне 
мага за Травник и без берат. Полков

ото същия ден с радост напус

на разположение на 
писмо Да.на.тизпратено от

пристигне,, 
тежиш.

на мен вил узна в 
ложенис се 
и с истинско 
бите му и
пия, отправени до везира, 
беше отново запечатано и предадено и 
конака. Везирът, изненадан, заповяда 
веднага да се издири работата и да се 
разбере какво е станало с форма и ое- 
рата, които той беше изпратил па ДЧ -

вед-да не 
не ми

И ДТТ„°а кСш“еДешеа’бПяха завити 
Г мушама и
тИерТТимпвра^ско-кралски генерален 
консул в Травник.

пикът
на Дервент и се отправи за Травник.
А вече на другия црн дервентскня ка- 

изпрати на везира документите 
на консула, като се извиняваше, 
били забутани иякъДе*

питан че

отчаяп,
Виена,объркан и 

писма доП°ЛК^^'ГбъРзи
пишеше
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;т.Л1I(понансшо • II шш»
ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА НОВИНИ ОТ ТИГЪР" —

ДО НРАВ НА ГОДИНАТА - В00 

ХИЛЯДИ ЧИФТА БОТУШИ ЗА 

СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ
Много снабдители - малко стоки

увсличец с 31Обаче от неотдавна „Гн- 
" води спор с „Милос-

ПТМяТ ДОХОД п 
па сто 
ПТИЯ
па, чистият доход с

Така би могло да се око
рактернзнра положението по гъР „Ч1ГЛ
снабдяването в Бабушншика Закнч от Крушспац. комю 
община, което се намери в прави оатнт да изгради сътпо 
дневния ред и на заседание такава фабрика в Ьлаце, не 
то на Общинската скупщина, далеч от Ппокуипе. 
тези дни. Отчетено беше, че С тазп програма цехът 
снабдяването не е дотам ло „Тигър” е влязъл и 
шо (в сравнение с. някои дру па от 1981 до 1985 юди па 
ги съседни общини). по все ч с реални 
пак е имало нередности. И- рсал1КШрпп. От аспект 
мен но, от средата, на настоя 
щата година, когато се по
чувствува недостиг на 
мент, прах. за пране. кафе. 
месо и някои други стоки 
и продукти, в общината са 
направени големи усилия да 
се въведе ред п порядък в 
снабдяването. В тази насока 
забележителна активност са 
проявили съветите на потро 
бителите, синдикалните о.о 
ганизацин и др. обществено 
политически субекти, 
бягнало се към същите фор 
ми на разпределение на де 
фицитните стоки, но имало 
е и известни пропуски. МИ 
ЛАДИНКА СТОЯДИНОВИЧ. 
делегат от Дървена ябука 
изтъкна, че в това отдалече 
но от центъра на общината 
село снабдяването е било не 
редовно. ДОБРОСАВ СТЕФА 
НОВИЧ делегат от с. Радо 
син изнесе, че н покрай вси 
чко. има случаи някои семей 
ства да правят запаси, а за 
други да няма... НИКОДИЕ 
ВЕЛКОВИЧ от Бабушница 
в изказването си подчерта, 
че през изтеклите два.три ме 
сеца в снабдяването напети 
на е имало и опушеният, 
което занапред не бива да 
се допуска. По.близкпте ю 
центъра села са по-добте 
снабдени, а отдалечените — 
по-слабо. Освен това Създа 
ването на прекомерни запа 
си с някои дефицитни стокп 
създава несигурност и нев 
роза. Затуй. както каза Вел 
кович, оперативният щаб по 
снабдяване и
потребителите лт.е тРябва да 
действуват по—енергично,
като на всяка цена аз 
премахват долусните слабо
сти' по снабдяването.

На заседанието на скупщи 
науа беше. изтъкнато, че 
.макар че и покрай повечето 
снабдители — „С7СТ 
бас", „Власина", четирите зе 
меделски кооперации — сна 
бдяването трябва N да се по
добри. За целта ще е необ- 
ходимо по-съгласувано дей- 
ствуване на снабдителните 
организации и съветите на 
потребителите, както и по. 
активно отношение на общ е 
ствено^политическите органи
зации към този въпрос.

ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА 
„ТИГЪР"
Делегатите на трите съве 

та на Общинската скупщина 
в Бабушница дадоха пълна 
подкрепа на иска на заводи силеградските села наистина 
те „Тигър” от Пирот (цех 0 един горяпг проблем, но

за разлика от останалите в 
с. Паралово краят на съ 
шия не се вижда. Това 0: 
ще повече ако' се има пред 
вид, че акцията по електри 
фикация тук трае нито по 
пече, нито по-малко, но то 
чно — 16 години.

— През 1964 година раздви 
жихме акцията по електри 
фикация в селото, и въпре 
ки проблемите надявахме се, 
че същата успешно ще при 
ключим. Обезпечихме и по 
бихме дъбови стълбове за 
далекопровод... Но спряхме

в сравнение със съ- 
1979 годи 

29%, а 
един работ. 

е 19"/». Чувствува се

период па

|подоходът
пик —
значително подобрение в ук 

материалната
О, заплануваното количество 500 хиляди чифта идна 

« оо” ——
па най-важноремгваисто па 

база па 
Осъществена е в чисти до 
ход пропорция ОТ

п ида
труд.сдружени а място в 

п организациятаизгледи до бъде
91,4: 8,6 чифтаизнесени 1 мцлици 

дамски лачени ботуши и 265 
чифта ботуши за работа и

За осемте месеца на геку 
гюдина са изнесени ав 

вътрешни хуми, гу
щата
тохуми,
моли обувки и други терени 

на Западно
ЦЛ- лов.

— Естествено, че увелича 
нието на износа изисква голя 

ангажиране нр само на 
работхишите в нашата орга 
пизация, но и на всички сгру 
ктури включени в осъите 
ствяването на тази цел 
организациятана износа, ра 

спедиции. и Юго. 
железнизница, от

цлделиячески
европейския на^ар и на на 
зара в някои Източни стра 

стойност от 350 мили 
динара. Според всички

мо
пи на
опа
очаквания до крад на годи 
пата планът на износ от 
милиона динара значително 
ще бъде преизпълним.

Неотдавна бе сключен и 
в Съветски^

400

зличните 
славската 
която очакваме особено до 

каза
Прп-

С'ЬЮЗ, КОЙТО
за износ на пазара бро сътрудничество, 

Ангелов.договр
ле е бил начертан в плано
вете, а който всъщност ще 
увеличи износа и ще За значението на тази сдел 

ка е достатъчно ако кажем, 
че износът е от съществено 
значение не само за стопа 
нисването на организацията, 
но изобщо и за нормална го 
й работа. Ако се има пред 
вид, че почти 80 на. сто от 
възпроизводствените матери
али се внасят, а необходими

бъ- 
значение 
ни осве

де от огромно 
за организацията, 
доми завеждащият отдел из 
нос в ООСТ „Димитровград” 
— Сретен Ангелов.

— В съдействие с органи 
зацията за внос-износ „Цен 
тротекстил" от Белград, та 
зи година предприехме и 
първите официални крачки 
за износ на каучукови ооуз 
ки на пазара в Съветския 
съюз. Контактите дадоха и 
резултат и вече ималхе скл;о 
чен договр за износ на 600 
хиляди чифта обувки, от ко 
ито 500 хиляди тпе изнесе 
ООСТ „Димитровград” — 
Димитровград а 100 хиля 
дп чифта ООСТ „Обуча" — 
Пирот. Стойността на тазп 
сделка възлиза на 3 милио 
на и 700 хиляди долара, а 
срокът на доставката е до 
края на текущата година.

са и валутни средства за о. 
бурудване на 
ните мощности.

производство 
ясно е че

В цеха на „Тигър’’ в Бабушница
икономическата стабилизация 
и против дублирането на 
мощностите, делегатите на 
Общинската скупщина в Ба
бушница изразиха недовол
ство
За кич' с надежда, че този 
спор в скоро време ще се 
разреши в полза на Бабу 
шпица, тъй като наистина 
не съществува никакво опра 
вдание за дублиране на мощ 
ностите.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
Делегатите на Съвета на 

сдружения труд, на отдел 
но заседание обсъдиха лока 
зателите в организациите на 
сдружения ТРУД в първите 
шест месецд на годината. Об

в полза на личното п съвме 
стно потребление. Средният 
личен доход възлиза на 
6 354 динара. Размеръ 
натрупването е бил 2. 3 а 
размерът на възпроизводства 
пата способност на стопан
ството — 3,7 процента.

Неблагоприятно е положе 
нието с отпуските по болест. 
Те са ло-големи с 62 на сто 
в сравнение със същия пе 
риод на изтеклата година. 
Заключено беше 
чат причините за това явле 
ние и в най-скоро време да 
се набелязат съотвени мер 
ки за премахването па нео 
правдателните отпуски.

съветите на
Вна случая заслужава вил 

мание и обстоятелството, че 
От страна на каучуковата 
промишленост на Югосла
вия, в разговорите с пред 
ставители от Съветския съ
юз, е предложено в течение 
на идната година на Съвет 
ския пазар да бъдат изне 
сени общо 2 милиона и 700 
хиляди чифта обувки, от ко 
ето „Тигър’' тРябва да изне 

милион и 265 хиляди 
чифта или почти 50

т

поведението на „М.от

Талам-

да се изу
С. Ангелов

1се
на стр

от предложеното количество. 
Стойността 
ще възлезе на 9,5 милиона 
долара. Освен това ще бъдат

износът е единственият път 
за нормална работа и успеш 
на дейност.на тази сделка

М. А.
Т. Петров

ВЪЗЛОВИЯТ ПРОБЛЕМ С ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА ПАРАЛОВО ПРОДЪЛЖАВА

ДОКОГА В „МРАК“? в мрак и съвсем е неизве 
стно
ще изпълни 
си — казва Костов.

Наистина стълбовете 
скотокрвата мрежа са обез. 
зпечени и побити, нужният 
материал и съоръжения съ 
що така са обезпечени, 
според Костов, ,парлловчани 
се питат защо са вложили

кого тази организация
Електрификацията Па бо понеже се наложи, чс стъл 

бовете трчбва да бъд«т бо 
рови и импрегнирани, 
ние затова нямахме възмож 
носуи — казва Стефан Ко 
стов, председател на съвета 
по електрификация.

Оттогава па все

задължениетона и помощта в добровол 
ния труд от страна на на
селението. Но проблемът с 
това не е разрешен. Напро 
тив, той сега не 
е по.изразителен, но

а за ни
за производство на В^треш 
ни автомобили гуми в Бабу 
шница) за разширение и мо
дернизиране на производст
вените мощности.

Именцр, този цех. постро 
ен преди две години, про
извеждащ около 6 000 авто 

получил

само, че
създава

недоволство п недоверие V 
населението.

— Въпреки че 
общност събрахме 550

но
до преди 

две години акцията по елек 
трификация е спряла. Едва 
тогава чрез финансова помощ 
от сура/на на Общинската 
скупщина в Босилеград са 
обезпечени и побити бетонни 
стълбове за далекопровода. 
Прокарването на далекопро
вода е извършило Електро 
разпределителното от Лес 
ковац,

в местната 
хиля

ди динара т.е. всяко дома 
кинство взе учасхие с 
10 хиляди динара, 
ки че според договора с 
Електроразпределителното 
низкотоковата мрежа трябва 
ше да приключи до 29 цоем 
ври миналата Година ние, та 
ка да се каже, все още

толкова средства и доброво 
ленгуми годишно 

средства от 
сърчаване развитието в изо 
станалите краища и от бам

о, е 
фонда

ТРУД когато безоуговорпоза на. ността
папска

на тази сто. 
организацня не им

и въпре

дава възможност сами - да 
уреждат и подобряват сел 
ския

кови крадити за доизграж 
дане и разширение иа про 
изводствените си мощности. си бит.

но не е незначнтел сме В. Б.
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ДИМИТРОВГРАД

ОСНОВАН ТУРИСТИЧЕСКИ
Въз основа на заключени ^ 1111

та_ на Председателското а Оощтшската
Социалистически, с™3 

Димитровград тези ди„ 5 ' 
учредена Скупщината 
Туристическия съ,оз на об
щината. Скупщината на та 
ЗИ обществена организация 
ще работи по принци^е 
на колективната работа ре 
шаване и отговорност ' Р

„Туристическият съюз на 
Димитровградска община е 
доброволно обществена 
ганизация,

СЪВЕТИ НА ЮРИСТА

СЪЮЗ За дърветата в самура
иизации
предлагат и °бпшости, 

туристически 
организиране

оките от НОБ и 
етическото 
нашата

които Достатъчен е един погледщности И други обществени 
организации, да се ангажи . 110 пределите на нашите се- 
Рат в осъществяването * па ла* 33 да се забеляза голя 

задачите на Тури 
съюз. набелеяза

се намират, на клоните, над 
клоня ваш и парцели.

Много ецорове във връз 
ка с този въпрос нямаше и 
да настанат ако собствени 
ците на дърветата (в пове 
че случаи) й на съседните 
имоти знаеха как това зако
нът урежда.

Стопаните на ншзите и ли 
вадите, при засаждане на 
дървета в т^х, трябва да во 
дят сметка същите да не 
пускат корени и да не се 
разклоняват над съседния 
имот, понеже собственикът 
на съседния имот има пра 
во да отсече тези корони 
и клони. Ако стопанинът 
на съседния парцел не от 
сече тези клони има право 
да събира само плодовете, 
които паднат в имота му. 
Препоръчва се изсичането 
на клоните да стане в при 
съствие на собственика на 
дървото, а при това да се 
води сметка дали това реше 
ние е най-целесъобразно. 
Ако не е, съседите трябва 
да проявЯт добра вол а за 
по-изгодно решение.

Ако сянката на дървото 
прави значителна щета на 
културата, с която е засян 
съседният парцел, неговият 
собственик има право да 
раздвижи постъпка за надо 
местване на щетата.

При решаването на ве 
че възникналите спорове, 
стопаните на имотите не 
тРябва да забравят помира 
телния съвет в селото им. 
Най-добре е спровете да се 
разрешават чрез взаимни 
договори, с помощта на по 
мирителиите съвет или без 
тях,
рушават 
отношения, което е от най- 
гол я-ма полза за спокоен чо 
вешки живот на село.

на ГИ. услу 
най-разли 

овонте
чни

целите и мо число овощни дървета 
по нивите и ливадите на на
шите селяни. Болшинство от 
тези дървета, всред

ма иа етическия 
ни в устава 

Накрая, 
членове

придоби му.социали коитода споменем*, че
Туристическия най-многобройгш са джанки 

съюз могат да станат всич те и орехите, са засадени по 
трудови хора и гражда- границите вд парцелите от 

които постоянно- жи иосно по таканаречените „ви 
всят и работят в Димитров стове”» разграничаващи два 
градска община. съседни парцела в наклоне

Т.П втров н^те пРеДели. Забелязва
съшо, че повече от тези ово 
шки са стари дървета, коз 
то показва, че практиката на 
засаждане овощни дървета 
в сицурите е повече стара 
отколкото нова.

На пръв поглед това явле 
ние ис заслужава внимание 
то иа правосъдните 
ства. В нашите краища о- 
баче тази привидна дребо 

е (била) причина

изграждане на на_ страна.
А рудовите 

даните п 
община 
ност, 
вителни

хора и граж- 
Димитровградска 

веч.е имат възмож 
чрез своите

ки
ни,

самоупра 
оргаиизацщт и об-ор- се

пра вителни начйа 'оргашюц
нитеРвДобшина°тРаа 3“ ГРажда 
нно развитие на 
за осъществяване

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ
всества

туризма и РАННА ДИАГНОЗА НА 

АЛКОХОЛНАТА БОЛЕСТ
на своите

интереси и потреби1' __ Ср
казва покрай 
тава на тази организация.

Както бе
другото в Ус

ведом
изтъкнато на пър 

вото заседание на Скупщи 
ната,

Да се стягане в сърдечната Област 
и сърцебиене, повишено

постави рязка грани 
ца между обикновената 
употреба с алкохолни

зло лпя
много продължителни враж 
ди, разправим и съдебни де 

Защо това о. така?
Цри засаждане иа овощ

основните цели на Ту 
съюз в общи 

задоволяване 
туристическите потреби на до 
машни

закър
вно налягане и4 главоболие, 
други иа преден плам 
кват

напит
и алкохолната болест е 

трудно, но
ристическия кината са: изтък

Преходните болки в 
сто.маха и неприятното изпог 
яване. Повечего от 
дат от загуба на апетита и 
упорито безсъние, което 
се подава на медмкаментоз 
но лечение, 
най-често е потиснато, а ь

на е в->зможно н 
неооходимо. Мнозин< (а не 
Рядко и лекари) .числят, че 
всяка злоупотреба с алкохол 
ни напитки е порочен навик, 
и предлагат хората, конто 
го притежават, не да се ле 
куват, а да се изолират от 
обществото и да се иаказ 
ват. И .може би затова с не 
скрита тревога и загриже
ност близките на болните 
тъРСят помощ, искат съвет 
за отношението, което тря 
бва да имат спрямо скло- 

към значителна упо 
треба на алкохол, интересу 
ват се къде е границата ме 
жду злоупотребата с алко 
холни напитки и алкохол 
ната болест-

Употребата на алкохолни 
напитки не е болест. Най-

ла.
и чуждестранни го 

подтик къ-ч активност ни дървета в сииурите 
нивите и ливадите стопани 

които това правят во 
сметка само за собстве

натях страсти,
на самоуправителните оргл не те- 

Дят
Настроението ИИте си интереси т.с. желят 

да отгледат хубави овошки, 
по и да избяпнат вредното 
действона тяхната сяшса. 
Дървото, засадено в симура, 
обаче расте и се разклнява 
и въпреки че стъ-лбото му 
е напълно в имота и а един

СПОРТ
отношенията си с хората ал 
кохолно болният се проявава 
с немотивираната раздразни 
телност и емоционална иеус 
гойчивост.

Особено характерни и ва 
жни за 
на този стадий на заболява 
нето са и две други прояви 
на болестта,:. голяма част от 
неприятните 
болните могат да отстраня! 
с приемането на алкохолни 
напитки, а сутрин

ПКВ (Враня): - 

„МЛАДОСТ“ 6:2
стопанин, голяма част иа не 
говата корона надклонява 
съседния парцел. Сянката 
на такова дърво прави зна 
чителна щета на култура-

В петият. кръг на футбол 
ното п щтвенство във Вран нния 
ска „А” група, в неделя във 
Враня отборът на „Мла
дост” От Босилеград загуби 
с 6:2 от отбора на Па.муч 
ния комбинат Враня-

Босилеградските футболи 
сти добре играеха само пър 
вите 45 минути на мача, ко 
гато рав.цоправно се носеха 
с по-опитните и по-подготве 
ни домакини. Във второто Не 
полувреме опитността и фн 
зическата
вранските футболисти се из 
яви като решителен елемент, 
така че победата на домаки 
ните пито един

длан юст! щцра нето

преживявания с която е засеян съсе 
дният парнел, а клоните му 
пречат 
обработката. 
най*много услржнява вт>про 
сът: как стопанинът на дръ 

да обере
паднат в имота на

та.
понеже така не се на- 

добросъ седските.иа. собственика при 
Положениетопоради

известнонеразположение, 
сред народа като „махмур 
лук”, те поглъщат макар н 
незначителни количества ал 
кохол, за да подобрят нает 
роението си и премахнат у.

главоболпе

често тя е свързана със съз 
дадените традиции да с> пие 
на празници и тържества.

само употребата, но и 
на всяка злоупотреба с алко 
холни напитки е болест. Те 
са път към болестта.

Кои са ранните прояви иа 
алкохолната болест.

На първо място трябва да 
се изтъкне стпемежът Да сс 
търсят и създават поводи за 
консумация 

.напитки, 
само на 
личеството

плодове.вчето 
които
съседа или пък все още

Иван АНДОНОВ 
съдия

сещания като 
или Iподготвеност на отпадналост. Така се съ ПО СЛЕДИТЕ НА ХУМАН НОСТ А

порочен кръг: 
болните гшят,

здава един 
най-напред 
защото им с приятно, а след 
това са при-нудемт да пия!, 
за да отстра^т неприятни 
те си усещания, конто имат 

липса на алкохол в ор 
През този период 

че гол <1

Живко спаси един животмомент не
стигна под вт^прос.

Мачът във Врана показа 
сериозен е проблемът 

на „Младост” във връзка 
отбора. Прел

на алкохолни 
В продължение 

няколко месеца ко 
па погълщания 

В та

Другарю редактор. спрял този момент ако по
Случката станала на 18 теглеше жицата 

септември около 15 часа на още 
„Момчил войвода" в

колко при 
ганизма.

сачо за 
сантиметра,няколкосъс състава на 

неделния 
на отбора Георгиев 

малък

прави впечатление, 
ма част от болните изпълни 

добросъвестно своите
метални пръчнапречните 

ки, на които се намират ча 
повредят 

на детето

мач треньорът 
имашб 

избор на иг

улица
Димитровград можеше да

жипота на едно пет шките щяха да 
годишно мо.уче, .но благо малките пъчички _
дарение хуманността и чахо и то щеше да падне от ш 
лчпвостта иа работника Жив метра височина, 
ко Тодоров* нещастието бе И докауо страхът отнеме 
избягнато. Считам, че Тодо шс силите на пштсъствува- 

с хуманната си постъп щите. приковавайки^ ги на 
високо общест мястото, на „сцената стъпи 

иепо признание, зарад кос работникът на Електрораз 
то » пиша тозн Редове. пределнтелното Живко Юдо

Споменатия деп работни ров. Той тутакси сс наме 
Електроразпрсдели ри край стълба, въпреки 
подменяха жицата че беше доста далече, без

спомагало се 
стълба със 

и ловкост на

се увеличава.алкохол 
къв да ват

служебни задължения и и- 
ох-иошенис

случай е прието 
свързва 

толерантност къ-Ч алкохолни 
те напитки със загубата на 
ловръшаТе-тниа рефлекс 
болните преливат, но пе 
новръздат- Наред с това те
загубват и възможността да 

количест*юто 
изпитват.

отнесеповишенатасъвсем
рачи. Затова се случи врата 

на отбора да защищава 
Младенов, който досега ед 

е бил вра

; е критично 
злоупотребата с алко

мат
КЪМ
холни напитки — те проявя 
ват желание, но пя.чат воля 

консумацията

та

ва ли някой Цът
да прекратят 
ка алкохол.

В началния
тар. М. Л. ров 

ка заслужистадий на за 
болядапето поради функцио 
надпия характер па боде 

разстройства ц дрп 
критично 

болните под иа- 
свонте близки и 
па лекарите мо

контролират 
алкохол. 
Състояние, 
че алкохоликът 

по не

което 
при което казват, 

може безДИМИТРОВГРАД: стите 
съществуващото 
отношение

ците на 
телмото

токовата мрежа. Жицата, 
намотана па сунги калем раз 
теглиха през пърха на стъл 
боветс. Извсднаж из улица 
та сс разнесе уплашен вик 

жена: „помагайте

СИМПОЗИУМ
НА

ВЕТЕРИНАРИ

може само
с една чашка. Настъпват про 

^ характера ма само
бод

никакво 
изкатерн понапатискамени и в 

то опиване 
ните нямат 
живяното
нето. Непрестанно 
па и желанието 
сс употребяват
напитки. Една част 
т@ в този начален

заболяването
— от

с помопца 
гат Да прекратят развитие 
то иа алкохолната болест. 
В това именно се су.стои и 

разглеждалия

— нерядко
спомен за прв 
време на пие 

се засил

скорост
котка и, д ържейкп се 

с една Ръка за стълба, с 
другата хвана момчето и си 

загина дете". Викът гурпо г(^ спусна на земята.
иа млакия Ацо

по
ма една 
хора, 
иа жената отекна

същността на 
.въпрос — със съвместни усн

семейството и ле 
да се открие .начало 

болестта и да се оси

ио-често г 1 
алкохолни 

ОТ бОЛ 11И
стадий

В края иа_2д" домакин

югославско значение.
25 и 26 септем- 
/:> и Цеи

като стпа Животът 
Работници бе спасен, въпреки че до 

преди няколко мига висеше 
о косъм!

Ние, гражданите, сме бла 
теглеше годарии на Живко Тодоров 

за хуманното делО, горди, 
че в своята среда имаме чо 

готов да помогне на

лия ,,а
каритс шиа 1 експлозия-

и гражданите, намиращи 
се .па улицата останаха ска 
менени от ужасната картина: 
па жицата.- която 
камионът цнееше петогоднш 

син иа Повел 
Малкото момче сс

тето па
гури ранното лечение 
заболяването, при което въз 
можностите за благоприятен 

лечението са най- 
Необходимо е да се

пият систсм 
дреме на вре 

' значителни
ианагпо но, другиИменно на

ври в малката зала на
чя култура бе проис 

двудневен симпоз^им
за граничните "Овреме 
от Пялата страна. ди
1Ш пребиваването^ 
митровград, V4* 
симпозиума посетиха

организации в

ПО приемат
алкохол.ме,

количества 
Наред с тези 

па първия
изход отосновни цро

стадий на 
■пабл.юДават

симптоми, ко 
обшеново

търа
ден

Ана,пият 
Лсков.
държеше с ръцете си за жи 
пата, 
йки 
но с
мото почти до -върха ма стъ > 
ба. Ако камионът не

големи.
потърси помощта на лекаря 

лекаря от нрвдпрнятис-
вск,
другнго и в най-тежки и нац 
страшни моменти.

яви
заболяването се 
и редица други

ТоГпТребГс алкохол 
е премилала къЛ1 

болните

или
то, а там, къясто се малагд, 
да се уо-гърси п помощта па 
лекари—психиатри.

безпомощно размахва 
малките крачета. Засд 
жицата и то бс нздигито

пата з 
ми напитки 
болестта*
започват Да

Асен Златанов, пенсионер, 
ул. „Момчил войвода" 40 

ДимитровградД-Р Т. с. ■ беМного от
се оплакват от

кои трудови 
Дим итровграя- Т. Петров
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Народни мъдростиводачкатаПолицай към
иа колата:

— Знаете ли, че карата 
с фантастична скорост?

Виждате ли, Л може 
ли да си представите, че 

изпи Смелост, дързостТ0
едва вчера издържах
та1

о
Лесно е да бъдеш храбър от безопасно растоят<ис^п

Баща К'ьм сина си:
— Какво с това па ръката

ти?
— Мама ми върза конец 

да не забрави да пусна гшс 
до лели в пощенската

на съдбата.Смелостта праЪИ нищожни ударите

Манчине муйе ДЕМОКРИТмото 
кутия-

— Е, пусна ли то?
— Не. Ти забрави да ми 

го даде...
половин победа.Храбростта в опасност е ПЛАВТСега сам сн пай добре ама по йедпо аремс 

V кълчища. Здрав сибео се увретел како петле 
бео а не моташе ич да сппйем йош ме икълат 
служи л се усухса кико оделсиче кита сн нс апссне 

Наши човеци ми писуга н траже да »" 
се бео у бутал

Смелостта укрепва мъжеството, колебанието 
страха.

о
ПУБЛИЙ СИРурокаг.

савстуйем кико паметан чошщ, а и 
кико риба...

„Манчо, право че ти кажем, пршю да мс* са 
Драго одпод Бесну кобилу.

— Том, вярно ли е, че ва 
шагв има един велик човек 
и своите редици.

—Да, дядо ми е бил стохи 
лядшият посетител иа голя 
мата изложба иа картофи!

Храбростта замества крепостните стени.
ветпсуйеш — пише ми 
Преди некоя година работеше у Зпгреб и еди// 
Д1ун при мене на работата дойдова едън о наши 
те учнтел»е и. еди// мой комшия. Додека да се ва 
чудим защо са дошли, учптел»о ми даде позив за 
седшща, вика ютре, бнраме директор а ти си де- 
легиран у нашийо съвет. Бре <? сам енрома човек, 
три дневници да сн изгубиш, много ис. Не* сс. 
Ннрай се за това, вика учитсл>о, твойо комшия че 
работи тия три Дъна за тебе а и школата че т»» 

три дневници. ем дома че сн надзрнеш а 
само че дигнеш два прета. Ама това ме йе лъ(:,,°» 
не знам како йе правилно да глпсуйем. Че гла- 
суйеш за РанБела он йе по-добъР и он: ми прлтн 
тука. Я се поврете па пристана и //а седмицата не 
съм ни думал ни слушнл само чека гласашето, 
диго рука за РанБела. избра се човек даде 
йен»е, я си доби три дневници, вндо си домаш
ните, доби и ония три дневници що место мене 
работи комшията.

„Чича Манчо, закасал сам, че се растурим 
със жена — лише ми йеДън бусиловеи. На десет 

конку.рисаме, ама не мого да найдем прпя- 
запослим жената. Сега ома

САЛУСТИЙ

В неясни моменти дързостта значи всичко.

ПУБЛИЙ СИР

Съдбата подпомага смелите.
ВЕРГИЛИЙплати

— Бабо, ела да играеш с 
нас! Ще играем на мечки в 
зоопарка.

— А какво ще правя аз?
— Ти ще бъдеш бабата, 

която през цялото време под 
хвърля бомбони на мечките

КъДето не достига лъвската кожа, пришиват лисича-

1111-
Смелостта е начало на победата.

ПЛУТАРХ

ооо
— Чух, че вие сте сте оже 

нил и?
— Да. преди тРИ седмици. 
— Значи все още мога да 

ви поздравя-

— Не съм на съшото мне 
ние, защото познавам худо 
жника!
— Той никога не става пре 

единадесет 
Спорел мен. това на карти 
ната е по.скоро залез!

— Мисля Да отида ст,с 
своя фокстериер на между 
народна изложба за породи 
сти кучета.

места
те.ъе и не успея да 
изгубила стрпленийе и че .\]е напуща, че. тражп 
муж кой може да я запоели. Кажи ми кво да пра
вим?1'

заявява другият.

сутринта.ди
,,Бая Манчо’ не мож ми помогнеш ама да 

тн се ожалим како на свой човек. Че пости ме 
цело зидге од давачини. Имаше печес прасета ама 
сам си без ран>еник. Разболе ми се жена водия 
у две три болници ойдова две—три прасета. Оно 
верно не са ми искали човеците! ама поарно я 
лечат кига им однесем понещо. Черка ми завршч 
училище, тРажеше работа, некако успея, ама ой
дова две—три прасета”’.

”От како ме избрая V работничБийо съвет 
не излазим из кафаните, стра ме че се пропийем 
Ако некой V организацията требе да се избере зл 
некакъв шеф води ме на пийенье и тражи да го 
гласалу ако примаме нови човеци, пай ме водат V 
кафана, един една вечер, друг друга. Како да 
се изглавим от та«г напаст” — питуйе йедън мла. 
дишар из йедно босилеградско предузеЬе.

Сега се кайем защо сам се сеБирал кико до 
едговорим. На сви това им одговори ЦеКа. А ки
ко им убаво одговори, ко да йе знал шинете муБе.

МАНЧА

— Правилно! Нека види 
как трябва да изглежда ис 
тинският фокстериер!

о

Фабрикант на бельо моли 
телевизионен продуцент да о

орекламира продукцията му.
— Зависи... Ако в цялата 

тази работа има нещо за. 
мен — колебае се продуцен 
тът.

Когото бил запитан дали 
обича да чете, един худож 
ник отговорил:

— Много обичам да чета. 
Ще ви кажа нещо обаче, ко 
ето сигурно ще ви очуди. 
Винаги започвам една кни 
га От средата!

— Та_ка. ли? Защо?
— Ами защото ми е мно 

го интересно как ще завъР 
ши, а още по-интересно ми 
е как е започнала!

Известен писател е 
отседнал вхотел. Той ни
как не обича да става рано. 
Вчера казва на администра 
тора:

— Ще ви изпратя — обе 
шава фабрикантът — 
хубавото дамско бельо.

— Зависи... Дали в

наи-

— Утре сутринта имам ва 
жна среща. Събудете 
моля ви, в седем часа. Но 
ако в осем още не съм ста 
нал. няма никакъв смисъл 
да ме будите отново преди 
дванадесет!

него
ме.има нещо за мен.

о

Филмов продуцент към мла
да актриса:

— А вие мислите, че е до 
статъчно да дойдете 
тесен пуловер? •••

о
тук с

В затвора:
— Имате ли желание по 

време на престоя ви тук да 
бъдете посещаван от род
НИНИ?

— Нямал1 роднини.
— Тогава можем да раз 

решим да ви посещават при 
ятелн...

о

Двалщ души са застанали 
пред една картина.

— Чудесна картина! Какви 
цветове! Художникът трябва
ла е много таланлив! Нари 
сувал е много сполучлив из 
грев — 
от тях.

о
Съдията се обръща към об 

виняемия: Марио се оплаква на прия
тел:
— Току-що ня^ой от шестия 
етаж хвърли кутия върху 
главата ми.

— Какво има в иея?
— Ншцо.
— А в кутията?

— Ето, виждате ли, ако 
по-рамо бяхте направили пъл 
ни признания, шяме да си 
спестим толкова труд.

— Виждам. И 
съдията не обича да (работи.
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