
ЬРП-ТСТНО С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
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нство със сребърен ве 
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в областта на информа
тивната и графическа дс 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на 
шите народи и народно 
сти.
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ИЗ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ВЕСЕЛИН 
ЗАГРЕБСКИ ПАНАИР ДЖУРАНОВИЧ • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГОЛЕМИЯ СТОПАНСКА МАНИФЕСТАЦИЯ СЪС СВЕТОВНО 

ЗНАЧЕНИЕ

Подтик за по-обемно включвано на 

стопанството нн в световните 

икономически процеси

ОТКРИТ ЕСЕННИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН 
ЗАГРЕБСКИ ПАНАИР

На най-големия югославски стопански 
преглед участвуват изложители от 59 дър
жави. Панаирът в миналия петък откри 
председателят на Съюзния изпълнителен съ-

— Есенният 
панаир открива 
възможности

Загребски 
най-широки 

пред организа
сътрудничество, каквито са 
дългосрочна 
вместни
делово-техническо 
чество, и трасфер на техноло
гиите.

тите, 
се страни.

След като говори за някои 
неблагоприятни тенденции в 
световната икономика, които 
засягат и нашето стопанство, 
Веселин Джуранович каза:

така и с развиващитекооперация, съ 
капиталовложения,циите на сдружения 

стопанските дейци в нашата 
страна за съглеждане 
временните процеси в светов
ното

труд и сътрудни-
на съ-

стопанство, отделно 
на новите техническо-техноло- 
гичеси постиженяния, 
предъка в качеството и асор 
тимента и за влиянието 
на този напредък върху на
шето стопанство и за обезпе

Обемът на размяната ни 
с чужбина възлезе на към 
37 на сто от обществения 
продукт и размяна се върши 
с 131 страни. При това же
лая специално да подчертая, 
че нашата размяна всс по- 
динамично се развива с ра 
звиващите се страни. Днес 
имаме размяна с 107 раз
виващи се страни. Положител 
на оценка заслужава и про 
цесът на развитие на висши
те облици на сътрудниче
ство, както с промишлено 
развитите страни така и с 
развиващите се страни, ма
кар че това само е добро 
начело. От 1968 година до 
днес ние сключихме над 360 
договори за съвместни ка 
питаловложения с делови 
партньори от около 20 стра 
ни, а в областта на дългосро 
чната промишлена коопера
ция имаме повече от 500 
сключени договори с чуж 
дестранни предприятия- Все 
по-успешно се развива и съ
трудничеството в областта 
на размяна на технологии, 
както с промишлено разви

на- — Убедени сме, че зат
варянето на отделни части 
от световното стопанство не 
може да бъде трайна компо 
нента в международните ико 
номически отношения и за
това трябва да се подържа 
постоянна активност, целеща 
към промяна на тези тен 
денции. В това отношение 
голяма принос имат различ 
ните облици на сътруднич
ество както и „срещите" на 
стопанствата на различни стра 
ни на манифестации как- 
вато е и този есеннен За- 
гребски панаир.

Едно от най-значителните 
предусловия за развитието 
на икономическите отноше
ния с чужбина представлява 
нашата самоуправителиа орга 
низираност в тази област и 
да се посочи на необходимо
стта преди всичко за оспо- 
собяването на самоуправител 
ните общности на интере
сите в републиките и обла
стите за стопански отноше-

чаване на условия 
по-разлеченено 
включване на 
стопанство

за все 
и обемно- 

югославското 
в световните на 

икономически течения на съ- 
времени процеси на разделни 
ето труда. С това Загребският 
панаир е значителен подтик 
за съответното приспособя 
ване на нашето стопанство 
към съвр еменните изисква
ния на световния пазар.

Укрепват стопанските връзки между държавите: 
Джуранович и Милка Планинц разглеждат панаира

Веселин

Големият есенен междуиа 5 хиляди чуждестранни изло 
роден загребски панаир бе жители от 59 държави. Тази 
открит на 15 септември т.г. значителна стапанска среща 
от председателя на Съюзния стана и най-големият свето 
изпълнителен съвет Веселин вен панаир на развиващите 
Джуранович, в присъствието ' се страни. Загребския панаир 
на повече високи политически те приеха не само като из 
и стопански дейци от СР Хър годно обстоятелство за била- 
ватско и Югославия между терално икономическо сътру 
които: Милка Планинц, Пе- дничество с Югославия, но и
тър Флекович, Илия Вакич, като свое световно средище
Милан Рукавина — Шаин, за стокообмен.
Драгутин Плашч, както и на По време на тазгодишния 
представители на дипломати- панир, който ще бъДе от- 
ческия корпус, на ЮНА, на крит до 24 септември, ще
изложителите и стопански се състи и традиционната сре-

цял ща под название „Кръгла ма 
са на развиващите се страни", 

Загребски която тази година ще бъде 
посветена на издигането на 
на взеимната им търгозека 
размяна.

ДИНАМИЧНА РАЗМЯНА С 
РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

По-нататък Джуранович 
изтъкна, че за развитието па 
икономическите 
на нашата страна с чужбина 
характеризира постоянно раз 
ширяване на обема, структу 
рата и регионалната насоче 
ност 
повече
висши облици на

отношения
представители почти от 
свят.

Тазгодишният 
панаир привлече над 1500 ор 
ганизации на сдружения труд 
от нашата страна и повече от

на сткообмена, а все
и развитието на по- 

стопанско (На 6 стр.)

Шпиро Галович, между другото каза:
които са забележителни, 

бъдеще постоянно ще трябва 
да се стьлкновява с въпроса за икономии на тр>да 
средствата и съвкупната обществена производителност на 

трябва непрекъснато да осуетяват неблагоприятните
да застрашат 

насочват и думите на дугаря 
на СЮК, с които се под 

на труда

АКЦЕНТИ
Въпреки резултатите.

Съюзът на комунистите и вПроизводител
ност на 

труда- ключов 

въпроо

11

труда,
тенденции, кито 
постигнатото. Към 
Тито на Единадесетия 
чератава че 
е ключов 
че това с

биха могли сериозно 
това пи

конгрес
издигането на производителността

по-нататъшен напредък мвъпрос на нашия 
задача на цялото наше общество...

— Трябва още по-бързо да отхвърляме старата прак 
по инерция съществува п различни области 

и онези тенденции, които
тика, която
на обществения живот,

на самоуправлението и спъват неговото
са

противоположни
развитие.В РЕЧТА си по повод 

Празника на освбожде 
иието на Сурдулица от 
фашизма, Шпиро 
лович, секретар
Председателството
ЦК на СКС, 
един, важен 
проблем, чиято 
алиост с цялата 
жест

тенденции се оглежда във все още 
на оси Шпиро Галович говори в СурдулицаЕдна от такива

взимане от дохода на сдружения труд —
взимания, които стесняват възпроизводстве- 

труд и развититсо на са- 
въз основните на Закона за 

в определен смисъл

голямото 
чки равнища,
ната способност на сдружения 
моуправителнитс отношения
Г“ -Р ДОНлкТъ“с незабележимо - и ВДв*

да направим да я осуетим. В противен 
елементи на Закона за сдружения 

развиват в обществената практи- 
става дума за общи- 

като ключов посредник 
средствата, разбира се, чс 

да бъде истински носи-

Га трябва сс свеждаобщественото възпроизводство 
’ до онези1 задачи; които утвърждава Конституцията

между които развитието на недостатъчно развитите кра
ища на Републиката с най-значителната. Но при това с 
основание изтъкваме необходимостта за, все по-голяма 
инициатива на сдружения труд и по-широк размах на 
процеса на с дружаването на труда и средствата. Ьс_с 
от логиката на своите интереси, сдруженият труд трябва 
да стане все по-значителен ^ фактор на по-ускорсно раз
витие на изоставащите райони.

на
на

засегна
стопански 

акту възможночко
случай съществените 
труд не ще могат 
ка. Ако държавата — 
ната или Републиката — се явява 
в развитието и насочването па 
сдруженият труд няма да може

иа общественото въпроизводство 
В много примери се показа, че сдруженият трУд не- 

ггпспслствено може да носи обществената отговорност за 
рационалното разви-гио - следейки собствените си инте-
рССИ _ и да осъществява качествени развойни цели
издигайки "на виеше ниво общата обществена произпо-

^ Ролята на обществено-политическите

си те- 
прозвуча на Еди 

конгрес на
да сс

все едно дали
надесетия 
СЮК, а и занапред ще 
бъде в цеитьра на вни 

обществе- 
фактори и тру 

Касае, се

I

Тези думи на секретаря на Председателството на

да се счепка с изникващите проблеми на 
сурдулишко стопанство.

манието на телните
дегците се. 
за производителността 
на труда —■ икономичв 
ски показател, от чие 
то нарастване зависи об 
Щия 
дък.

ма за 
пето
труд, по-смело 
инак твърде младото Ст. Н.

общности встопански наире-



НА ЦК НА СЮКв ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
СЪВЕЩАНИЕ

Капл Густав XVI Книга за историята иа карл уь _ Ирупеи
политически и научен 

похват

МИНАЛАТА СЕДМИЦА

Среща Тито
ммтепес за югославското

тие на страната.
Следващите

т21 кралска
Дубровник 
Шведският 
гласен 
нин

ямТито,
Министерска-

необвъР

президента
По покана на й "^"'ЧрозЧ^одържана пред 

?аитоРеотбЛП д” 15 септември та конференция 
т г в официално посещение 
на страната ни бе шведс^а” 
кпалска двойка — крал Кар.)
Г?став XVI и съпругата му 
кралица Силвия- 

Шведските гости в 
посрещна президентът *уи
кционери “'ръководители на

СРСлХедГаащия0ден започнака 
разговорите между президен 
та Тито и крал Густав х 
и сътрудниците им. Тито 
позна
те погледи

на
дни шведска- 

двойка посети 
Охрид и Белград, 

крал бе провъз 
за почетен гражда-

в ^«е бе посве
икономическите про

на сътруд

заните 
Голямо 

тено и на
блеми и издиганет0вашите се
ничеството 
страни.

Шведският крал
на Белград.Загреб

Тито
показа гол

Г-ТШ''"' Г ЗИ проблеми имахме известни 
пепиоди,, съпьтствувани от 

. разни трудности и влияния. 
В по-късните 

собствен

тези дни се про 
пепе двудневно съвещание 
във връзка с методоложките
проблеми в работата ‘ър У 

1 „на Историята на смо
за на югославските комунисти, 
организирано от Комисията 
история при Председателство

на ЦК на СЮК.

Щщ В Белград
периоди внася- 

исторически 
освободителхме

0„атаТ'бПоРрГиТреВволюциЯта. в 
съвместната борба за нови 
национални отношен я,

равноправие между 
и неславянските

синтеза
е югославски-

върху
ната обстановка в 
изток, в Африка каете> и за 
тенденциите в рамките на Д^

гостите актуал-
Близкия

то ПЪЛНО 
славянскитеВ работата на съвещание 

то участвуваха над 70 нау 
чии работници от всички ре 
публики и покрайнини, раоо 
тещи върху изработката на 
този важен документ. Съве- 

Белград е първото

в СФРЮ.народитанта.
Отделно бе невнимание 

на проблемитесветено 
разоръжаването. Двете 
ни тесно сътрудничат 
зи област и имат 

становища.

от история-Четири периода 
та на СЮК

твърде ‘бли
_ това значи —каза Шиле 

гович — че още в началото 
разчитаме с това че История
та на СЮК ще бъде приета 
от всички наши среди. Ако 

това несме успея», 
политически да 

ни от 
ЦК

щапието в
поредицата съвещания/ 

ще бъдат посветени на 
работата въРхУ написването на 

на Съюза на ко-

козки Тито и крал отПрезидентът 
Карл Густав разговаряха и 
за активността на необвърза- 

страни. От шведска стра 
на бе отдадено признание на

ито
Загреб: Президентът„Загорие 

от Швеция
вСреща пред вилата 

със своите гости <■
Историята 
му пистите.ните

не успеем в 
ни научно ни 
изпълним
^ГсД1СоГ"затуйобезпе 

написването на това 
да бъдат ангажирани 

-идейно-политиче
СЮК, от 

проекта до

НА СЪРБИЯ Основа за разговор на вид 
ните научни работници 
ше неотдавна
проект на Историята па СЮК, 
както и трудове на д-р Смиля

Иван Ие- дело

НА СИНДИКАТИТЕ възложенатабе-КОНГРЕС НА СЪЮЗАПРЕД ШЕСТИЯ завършеният
самоуправителните об

и оо-сти,
шностишествено-политическите 
Шности . самоуправителните 
органи и делегациите както 
и обществено-плитическите 

организации.
подход

чихме вна интереситеРаботниците - ноеши нп 

всенародната отбрано
об на Джурович и д-р 

лич — Върху проекта на исто- 
— каза в уводната си 

Божко Шилегович, пред 
на Комисията за ис-

научните и 
ски сили на целия 
изработката на 
окончателното създаване

същото да бъде ре 
колективни усилия 

с които в

рията
и реч

седател
тория при Председателството 
на ЦК на СЮК, съвместно ра 
ботихме почти година и поло
вина. В този

на
Собществени 

така широк 
тивност в тези 
създадени предусловия 
брана и сигурността

соцалистическо 
общество

делото, 
зултат от 
на всички
настоящия 
а които 
раздвижим 
на уводната 
дателят на 
тория при 
то на ЦК на СЮК Божко 
Шилегович.

и ак
саработи сили, 

час разполагаме, 
сме в състояние да 

— изтъкна в края 
си реч предсе- 

Комисията за Ис 
Председателство

за от 
на на- 
самоу

период се сре 
някои основни и по- 

методоложки пробле-
активност на 

във всенародната от- 
степен на 

което оси-

на всеобхватната щахме с 
големи
ми. Проектът, естествено,

някое завършено де 
кякои подробности 

се наложи да проверява

Благо дрение

брана" в Сърби™ постигната значителна 
способност и подготвеност 
ефикасно преминаване на обществе-
4 ---- — на всички

във вое-

шето
правително 
повече
димо право и 
човек. Това 
и от факта, 
за всенародната 
обществената самозащита са 

на повече от 11 
събрания на работни 
организациите на сдру 
труд. Всички

изготвени

все
ненеотчуж 

дълг на цсеки 
се потвърждава 

че въпР0(-ите 
отбрана и

да станат
значи иотбранителната 

гурява бързо и 
но-политическата и стопанска

обществото изобщо деиствуване
ло, носистема и ще
ме.фактори в 

нна обстановка. За методологията в работа- 
синтеза на ИстоКнига за милиониобсъжданиОТБРАНИТЕЛНАТА СПОСОБ

НОСТ
та върху 
рията на СЮК отделни докла
ди изнесоха д-р Смиляна Джу 

Иван Йелич.

от Петия кон
на синдика-Периодът 

грес на Съюза 
тите в 
реден
интензивини

хиляди 
ците в

Покрай осъществяването жения
ничес°каетТТаклаРсТЯв "целокуш планове по народна отбрана 
ния обществено-икономиче- и развойни. планове за п 
ски живот, в развитието на риода I976'1380- 
системата на самоуправление зи планове ™ фор.«ираха, 

начин въоръжиха и обучиха част 
усвъРшен те на териториалната отбрана 

на са- и гражданската защита, про- 
решенията на трудо 

се за отбрана и чрез 
своите

Ши— Считаме — продължи
че научната кри-органи

свои
легович
тика е творчески акт и като 
такава представлява 
особено когато се касае за съ 

дело за' чиято изра 
ботка са ангажирани 
от цялата федерация- Сигур 
но е, че не ще можем да от 

на всички въпроси.

Сърбия до днес е за- 
с твъРДб значителни.

рович и д-римат принос.
Изработката на Историята 

на СЮК, както се предвижда, 
трябва да приключи до 1982 
година. В нея ще бъдат обхва 

периода от ис 
нашата Партия:

и контуирани.
организи- 

сили,
вместноакции на всички 

рани социалистически 
начело със Съюза иа комуни
стите, в осъществяването на 

задачи в по-нататъ

екипи
ина делегатския 

на решаване чрез 
ствуване и укрепване 
моуправителните и делегатски веждаха 

сдружаване щите
и средствата учения

и заздравяването на материал планове и
ната основа на самоуправле^ товност.

осъществяването иа
стабилизация и

то нати четири 
торията наговорим 

но атмосферата на демократи 
диалог ще зачитаме и

сложните 
шното
самоуправително общество.

— В първия (който ще об- 
събитията до 1918 гона нашето чен

всеки в него ще може да да
де своя принос. От значение 
е каква история ще дадем, 
но също така е от значение 
как ще дойдем до нея. Това 
подразбира пълна свобода на 
научното изследване и заклю 

изнасянето й-

развитие те отношения, 
то на труда проверяваха 

степента на боего-
хване
дина), ще бъде обхванато ра 
звитието па капитализма и ра- 
бтническата класа в югослав 

началотонието, 
стопанската 
подтикването за прякото уча 
стие в самоуправителнсто спо 

и общественото 
както и издига 

на стандарта и соли- 
в обществото, ос- 

задача на

ПРОВЕРКА НА ПЛАНОВЕТЕ иските страни, 
разцвета на социалистическо
то социалдемократическото и 
другите работнически движе 
ния- Този период предшеству 
ваше на основаването на 
ЮКП.

С оглед_ на броя на прове 
дените самостоятелни и съв
местни учения от тази об
ласт, в които участвуваха 
многобройни организации 
на сдружения труд, същите 
бяха и най-подходящи за про 
верка на плановете и подго
твеността на организациите и 
работниците за. отбрана 
страната

чване вразумяване 
договаряне, 
нето
дарността 
новната
организации и органи ^ 
Съюза на синдикатите оеше 
и опособяването на трудовите 
хора за всенародна отбрана 
и обществена самозащита.

■МЯМИИ НА АЪЛГАР-
«АМ НАРОДНОСТ ■ 

ЮГОСЛАВИЯ
мг»*

Работата върху синтеза на 
Историята на СЮК е обеми- 
стта и много отгворна. На Съто 
за на комунистите в Югосла
вия не е все едно как ще бъ 
де написана историята му, как 
ще бъде представено историче 
ското му развитие и раволю 
ционио дело. Този похват 
трябва да спомогне за маркси 
ческото възпитание на мили 
оните му членове, дори и по
вече, на всички строители на 
самоуправителното ни социа
листическо общество.

всички
на — Във втория период ще 

бъде обхванато основаване
то на Партията,

и нелегалното
легална йното

действуване, идването на дру 
грая Тито начело на ЮКП. 
Този период би се протягал 
все до 1941 година — до на
чалото на освободителната 
война на югославските наро-

тймЯчи Идейно-политическата 
психологическата подготовка 
на трудещите се също така 
представлява
активност на синдикалните 
организации. В рамките на 
програмата за марсистко-идей 
но и политическо образова- 

и ние на членовете на ейнди 
на катите, на избирателните кад 

ри в органите на Синдиката 
и членовете на делегациите, 
са утвърдени теми от областта 
на международните отноше 
ния, всенародната отбрана 

С въпросите за организи- и обществена самозащита, 
ране и подготовката за все на реализацията на тази про 
народна отбрана всекидневно грама всички общински съве- 
се занимават трудовите хо- ти в Сърбия отделиха изклю 
ра, организациите на сдру- чително внимание, 

труд, местните общно

ина всеобхва- 
на всички

Благодарение
активностГ1 тната 

обществени 
народната

субекти на все 
отбрана, в СъР- 

бия е постигната висока сте 
на отбранителната спо 

и пообществяване.

значителнаСТОЯН СТАНИ СЖ
■отдам'кимолов ди.пен

собност
които обезпечават бързо 
ефикасно 
обществено-политическата, сто 
ланската система и на всички 
фактори в обществото към 

във военна об

4*4*4, Ряамция 52-751 — Народоосвободителната
борба и социалистическата ре 
волюция ще бъдат обработе 
ни в третия отдел, който Ще 
обхване периода до 1945 го 
дина. А най-обемната част — 
четвъртата — от 1945 до 1978 
година ще обработва процеси
те, през които минаваше на
шето общество в следвоенно 
то си развитие.

преминаване — През шестдесетгодишно 
то единение — изтъкна Ши
легович говорейки за пери 
одите, които ще обхване то-

И

62500-603-9525 действуване
становка. ва дело, народите и народно 

стите в тези простори мина- 
твърде различ-ваха през

ни фази на взаимни 
нални

нацио 
и обществени отноше-

(Б. С.)жения В разрешаването на тения.
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ПРОЛСТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ 0Е1

Комунист Бр. 1124
Годнна XXXVI 
22 септември

1978
Белград

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА 

НА СФРЮ И НА 
ЦК НА СЮК

н а 19 т. м. под председател
ството на президента Йосип 
Броз Тито в Караджорджево 

се проведе съвместно заседание на 
Председателството на СФРЮ и Пред 
седателството на ЦК на СЮК.

Президентът Тито осведоми за 
посещението на китайския предсе
дател Хуа Го-фън. Оценено бе, че 
това посещение даде нов значите
лен импулс на по-нататъшното раз
витие на отношенията и широкото 
сътрудничество между двете стра
ни и партии върху принципите на 
независимост, равноправие, самостоя
телност, взаимно уважение, взаи
мна полза и не на щета на отно
шенията с другите.

Председателствата констатира
ха, че по време на посещението е 
извършена полезна размяна на мне
ния за актуалните международни 
въпроси и проблеми, при което се 
е показало че становищата по някои 
въпроси са били идентични или 
близки, и че различията по отдел
ни въпроси не представляват преч
ка за открит конструктивен диалог 
и взаимно уважение и развитие на 
широко сътрудничество между две
те страни и двете партии.

На заседанието бе изразено 
твърдото убеждение, че такъв ха
рактер и съдържание на отношени
ята между двете страни представля
ва значителен принос за укрепване
то на мира в света и международ
ното сътрудничество и разбирател
ство.

На заседанието на двете пред
седателства също така бяха обсъде
ни отношенията на СФРЮ със съсе
дните страни, при което бе изразен' 
трайния интерес на СФРЮ за все
странно развитие на добросъседско
то сътрудничество.

се очакваното, планирано подобрение в структу
рата на стопанисването и разпределението на 
дохода. Несъотношенията и отстъпванията от 
утвърдената икономическа политика продължа
ват, а някъде дори се е увеличават. Задоволи
телният ръст на производството е под сянката 
на дефицита в платежния баланс, на потребле
нието над реалните възможности и на загуби- 

Първата политическа работа, от чийто уснс- те в стопанисването, които нещо са по-малки 
шен край зависи реалността и съдбата на нови- 'ОТКОЛКОто в предходната година, но още са 
те планове, е анализиране изпълнението на те- ,.0леми и се повтарят главно в едни и същи 
кущия план. Поуките от този анализ сигурно организации на сдружения труд. 
щс послужат добре. Те щс представляват наи- 

мстодоложка изходна

Подготовка за плана
В обществено-политическите общности и

ГокГм^тГ която благодарение "„ТраГиЗ 
обстоятелства, този нът що б-г,де изключително 
важна и обемна. Защото, покрай споразумения
та, договорите и резолюциите за освдцссгвдва- 
не на текущия средносрочен план в идната го
лина готвят се обществени, стопански и поли
тически параметри на плана за новия период тически ПЩЩ е работа< „ кояго ще се

политическите организации и само- 
профссионалните слу-

доколкото в подготовката за новия план 
от тези реалности, което .полнтиче-реална политическа и 

основа за повия план, който икономически ще 
се основава върху резултатите в стопанисване- 

потребите на нашето общество.

Сс тръгне
единствено с изправно, вероятно ще се до- 

причините за несъответствието и не
равномерното изпълнение на средносрочния

„ияГаШ~атопаолГас:
ггал^нитЖ^|:

оставащата година в средносрочния план 0НОто споразумяване и договаряне^ и в неиз- 
(1976 — 1980). Такава квалификация, и апел по вършаваие на задълженията, 
г- ппрмп на поъв поглед бяха абсолютно хяХ, далече ще ни отведе ако наброяваме вси-
иоиети тъй както бяха подкрепени със съвсем чки закъснения и непоследователности на уча-
У^елни Ф^л==~^Ла: ^оразумения^Г°и°ДОговоритс^Ъкато основата за

ршгГ-
вносът - по-бързо от износа, и фон- х„ърде актуални във всяка обществено-полити- 

започнаха нагло иа сс че(Жа 0вЩНОст и организация на сдружения
без изключение. Благовремешштс полита- 

договори по много Въпроси, които сс 
поставят във връзка с договарянето и споразу- 

бъдат ценен при\гос в подготов- 
плановете. за които става дума.

ски
коснат ито и

(1980
ангажират и
управителните органи и
ЖбИТози малък редослед на участниците и под- 
готовката на плановете започнахме с иолити 
ческите организации не зц да очертаем прост 
състоянието'но с намерение да припомним 
Й" в досегашната практика, особено в сдру
жения труд ставаше обратно. Проектоплановете 
биваха съчинявани от професионалните служби, 
без предварително утвърдена '™'и™че“оуГфзв- моуправителна основа а органите па са- уирп 
леиието и колективите след -гопассия я 
ха и приемаха цифри и становища, .чийтаЩИ 
съл всяк-ьде не беше подробно обяснегт В тО- 
ва обстоятелство вероятно лежи част от пр 

непълното и неравномерно го изпъ-' 
за което този път, оез

тне

на.
личаваше 
доходът, а
ловете в стопанството 
топят, докато дефицитът и стокообмена с чу
жбина се увеличаваше. труд.

чески

ш&ШШ иф !мяваието. ще 
ката зачините за

идване на плановете 
съмнение, щс се говори повече.



2 Комунист

ГРИЖИТЕ, ВСЕ ПАН, СИ ОСТАВАТ
' места, а в първите

УСТАВНИ СЪГЛАСУВАНИЯ

НАВЕСТЯВАН НА. НОВИ СЪДЪРЖАНИЯ 11ооо нови работни
получиха работаМиналата година в Нишки регион са °™Р незаехи 

шест месеца в настоящата година ощеНовото проектоустав™ Р'“”-““®блично^вгаждане^в
“ ■ “»'"-г“

решение ще бъде и прието
„абата намериха още 6 904 ра- 
5аТчГна Гю.уи сиисткъ/нГнеза- 

Прет^Гмо^Га./^ щност Й
Иман на развити, което е една щно по_малък- в сравнение с 

”Р“
следните няколко години.

Истина, спря увеличението 
на броя на търсещите работа ли
ца но на списъците на не
заетите се намират още стотици 

пълната картина и ШЛОсери, автомеханици, търгов- 
големия брой ски работници, далужи фризоьо- 

ри, икономически, машинни и ме- 
Все пак, необходимо е да се Аищшски които ни^

у те са завършили училище, но то
тава не се е водило сметка за сто
панските потреби. От друга стра- 

списъците на незаетите ня 
леяр, моделист,

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧначалото 
очаква. Уставното

”даск№

Н°ВИТе „Уа членоветеНИна сГкоТто
във всенародната от 

само-

та върху съгласуване 
таеното решение с 
тави на СЮК и на СК
сС™итеЯ'рам™ТазавъРШвТаат и бра™ и обществената

на общин- защита. Привлича - 
на СК ь ето и намерението за разра

ботка на идеята за така на
реченото право на инициа 
тива на члена, организацията 
или органа на Съюза на ко 
мунистите. Тези въпроси ще 
бъдат конкретно обсъжда 
ни По този начин ще се о.съ 

преглед 
поведението и

ОТ
към 34 000 души търсят 
Ако към то добавим факта,
В предишния период пР°“ишле‘ 
ността в региона стагнираше а 
образователните заведения „про 
извеждаха" специалисти, които 
не бяха необходими на 

\ ството — ето 
причините 
незаети.

внимани
уставните органи 
ските организации 
Белград. Отговорността на хо 

които работят върху 
задача става толкова по

не се касае
рата, 
тази
голяма, защото 
само за формално съгласува- 

в тези пар

стопан-

не с новините 
тийни документи, но повече за

творческата разрабог ществи
за така

по-добъРопит с
ка на отделните области на 
действуването на комунистите 
и техните организации да сс 
даде възможност за по-съдър 
жателна, ефикасна и плодови
та работа. А задачата не е 

и когато бихме 
обстоятел- 
нови уста

ви, опирайки се върху цяло- глеждане . „
то богатство на решения и двупосочното информирането 
съдържания в партийното дей СК - от базата към върха 
ствуване между двата, после- и обратно. В областта на идеи 
дни конгреси, по-ясно изрази но-политическата работа . л

въпроси марксисткото образование
ще трябва да се внесе по- 

организи 
се касае

за работата, 
отговрността на комунистите 
и организаците в хода на са- 

пар- подчертае, 
заети" не сапровеждане намото

тийната политика. приходи, защото 
й селскостопански производители, 

да променят „занятие ,
Въпреки че Уставът е ясен, 

явява се необходимостта от 
поза-дълбочено и основно съ 

на теченията на

малка дори 
имали предвид 
ството, че всички

желаещи
след това домакини, задочни сту

образова- на, на
ма нито един
строител-минъор, електромонтьор, 

Според средносрочната ра- зидар Или миньор-машинист, кон
на за- Т0 ведНага биха могли да постъпят 

на работа. Оценявайки това
незаетите Секре- 

на Междуобщинската

денти и незавършили 
нието си ученици.

звойна програма размерът 
етостта следваше да расте годиш- 

4,4 процента. В първите две 
план обаче

ха някои конкретни 
за осъществяване на ролята 
на Съюза на комунистите в 
нашето социалистическо само 
управително общество.

С оглед на броя на членове- 
на_ СК в

съ-
вече системност и 
раност. А когато 
за приемането в СК, по-пре 

ще се определят инг 
и носителите

стояние всред 
тариатът
конференция на Съюза на комуни 
стите и почти всички общински 
комитети на СКС в региона оосъ- 

дейността на образователни- 
насочиха

но с
години от текущия 
се забелязва чувствително

Това беше причината
изо-цизно 

циативите 
предложенията за приемане 
в СК, както и условията за 
онези случаи, когато се ка

за приемане в Съюза 
на комунистите на хора от

нате и организациите 
Белград, както 
фичността 
условията в които действуват, 
на избора и характера на но 
вите въпроси, 
тяхната формулировка, що 
бъде обърнато изключител 
но внимание. Разбираемо е, 
обаче, че животът не 
да се сбие в каквито и да 
е рамки, колкото и да са ела 

там всичките

ставане.
Съюзът на комунистите към сре
дата на миналата година да про- 

съвещания с най- 
в региона- Имайки

и на специ-
и сложността на

диха
те заведения
към по-тясно сътрудничество 
сдружения труд и преустройство 

подготовката на кадри.

сае веде няколко като гикакто и на СЪСотговорните 
предвид факта, че увеличението 
на заетостта не може да се пости? 

и ускори с политически ре-

други среди.
Съгласно разпоредбите на 

Устава, ролята на градските 
и на общинските конферен
ции на Съюза на комунисти
те ще бъде още по-подчерта 

В общинските комите 
на изпълнителни 
Обаче, от изключително зна- 

да се осъществяват 
връзки

вможе
шения, “ Съюзът на комунистите 
„пренесе” тази акция в организа
циите на сдружения труд, защото 

гго-голям доход, 
капиталовложения и мо-

Не е малък и приносът в под- 
необходимиготовката на кадри, 

на стопанството и на Самоупра- 
вителната общност по заемане на 
работа, която организира повече 
курсове за получаване на квали 
фикации на неквалифицираните 
работници и преквалификация на 
ония, ат „суфицитните” специално 
сти и по такъв начин ускори нас
таняването им на работа.

етични те. От 
усилия са насочени по посо
ката

на.
секретари.на все по-демократич 

и по-свободна изява на 
организацията и орга 

на СК. Уставните норми 
са „предписаната'' 

дава възмож 
ефика-

касност в осъществяването 
на водещата идейно-политиче 

на Съюза на ко- 
в политическата

създаването на 
новитена чение е,

„.о-непосредствени 
между общинския комитет 
на СК с първичните органи 

Отделно внимание ще

члена. на технологиче-дернизирането
ските процеси в промишлеността 
са най-сигурният път за разреша- 

на този проблем, което и 
на практика наскоро се потвър
ди. Именно, положителните сто- 

резултати в 1977 година

на5
ВСЪЩНОСТ
рамка, която 
ност за по-голяма зации.

се обърне на начина и ме
тода на общуване с първич
ните организации на СК в 
реализирането на поставените 
задачи. Става 
всичко за правовременно ин
формиране за 
на анализите, 
за съблюдаване и оценяване 
на състоянието и под.

ване

ска роля 
мунистите 
система.

Толкова повече привличат 
I вниманието тъкмо въпросите, 

по които тези дни интензивно 
се обмисля- Като новина се 
споменава възможността и по 
требата от по-конкретна раз
работка на ролята и дей 
ствуването на членовете на 
Съюза на комунистите, де 
легирани в отговарящите ор

на обществено-полити-

—- Обаче — уведоми ни Жи
вота Маркович, член на Секрета
риата на Междуобщинската кон
ференция на СК в Нишки регион 
— ние от Общността по 
на работа очакваме своите дей
ствия да насочи към по-прецизно 
планиране в политиката по заема
не, по-тясно да сътрудничи 
сдружения труд и с образовани- 
телните заведения и по такъв на
чин да бъде един от основните но
сители на политиката по заемане 
на работа и в планирането на ка
дри.

пански
и продължението на растежа на 
производството в първите 
месеца на настоящата година има-

дума преди

обективността
способността шест

заеманеха като логическо последствие —
на броя на заетите.чеС основание се очаква, 

членовете на СК в Белград ще 
дадат твърде много нови пре 
дложения и скЗгжести за още 
по-добро и по-ефикасно дей- 
ствуване на организациите на 
СК в новите условия на об 
щественото и политическото 
развитие на града.

увеличение 
Така през 1977 година работа „по
лучиха” 11000 работници, колко
то общо бяха заети през първите

със
гани
ческите организации. . . Счи- 

впрочем, че 
разработи”

област на действуване на ко
мунистите. Целта е да се осо 
ществи

години от реализирането на сред
носрочната развойна програма в

има как 
в тазита се.

во да се
региона, а в първите шест месецам. в.пълен преглед за

Увеличението броя на зае*
тите в региона като последствие 
от непрекъснатата акция на Съю
за на комунистите в разрешаване
то на този проблем, дава и? кон-

Комунист
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло

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

Председател на Издателския съвет за 
издания на вестник „Комунист“: крезтнивсички 

д-р Антон Вратуша.
На Издателския съвет на „Комунист“ 

за Сърбия: д-р Жарко Папич.

положителни 
в стопанството.

резултати

1 До края на септември, 
през октомври, Междуобщинската 
конференция на СК ще обсъди 
актуалните въпроси от развитието 
на региона

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата
ИЛИ

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

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

зчяI
1 Редакция на изданието на „Комунист“ 

за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вич, Велимир Филипович, Растко Йове- 
тмч, Слободан Клякич, Михайло Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранислав 
Милошевнч ■ Милентийе Вуксанович.

Секретар на редакцията Бояна Анту-

до 1985 година 
делен обзор върху проблема 
емането на работа. Тогава ще бъ
дат набелязани и

с от- 
по за-Излиза в петък.

С указ на президента на Републиката 
от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство и единство със златен

конкретни за- 
по-уско-дачи за по-нататъшното

венец. рено заемане на работа-новяч.



ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПА
МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В НИШ

В ИЗДАНИЕ НА „КОМУНИСТ" — БЕЛГРАД и „БРАТСТВО" 
— НИШАктивността в базата Книга за Осмия конгрес на СКС

МВЦВ издание на |
„Комунист" — Бел I 
град и Издател- | 
ство „Братство" 1 
в Ниш тези дни В 
излезе от печат I 
книга за Осмия I 
конгрес на СКС I 
под заглавие? За 1 
дачи па Съюза I 
на комунистите на 
Сърбия в по-на
татъшното разви 5 
тие на социали- ■ 
етическото самоу- | 
пра слепи е. |

В книгата са 1 
поместени след- 
ните материали | 
от Осмия кои | 
грес па СКС. н 
състоял се на 3 
29,30 и 31 май | 
т.г. в Белград: Пи 
смо до 
Тито;
мир Влашкалич:
Ролята па СК на 
Сърбия в новия етап на борбата за развитие на социали 
етическото самоуправление (доклад на председателя на 
ЦК на СКС); Стане Доланц: Приветствие към конгреса от 
името на председателя Тито и ЦК на СЮК; Резолюцията 
на Осмия конгрес на СКС за бъдещите задачи, (с която 
е озаглавена книгата); встъпителните доклади пред чети
рите конгресни комисии и заключителната реч на д-р 
Тихомир Влашкалич пред делегатите на конгреса.

На края на книгата е даден списък на органите на 
СК на Сърбия и на членовете на органите на СЮК избра
ни на Осмия конгрес на СКС.

Изданието на книгата на български език излезе па 
ралелно с изданията на сърбохърватски език л на езици

на из-

ЕТОЪНАЕрАБО'^АНЕ НА МЕТОЛЛ и СЪДЪРЖАНИ-

ЙОВИЧ,
ЗА ПРЕАСБААТЕЛ НДЛрвгг?с^т^РАГОМИР “ИЛОЕВИЧ 
ция на сега Л НА РЕПУБЛИКАНС1САТА КОНФЕРЕН-

ТРКл°рНг?лЕРЕлНЦ«ЯТА БЕ ИЗПРАТЕНА 
ТЕЛЕГРАМА ДО ДР. ТИТО

I
— ОТ

ПРИВЕТСТВЕНА
№

В Ниш- на 15 сетември се проведе 
изборна сесия на Междуобщинската конфе
ренция на Социалпогическия съюз в Нишки 
регион, в работата на която 
вен

*
развиваме и обогатяваме прак 
тиката като

■к
важни решения 

иа делегатските скупщини 
предварително да биват об 
Съждани в социалистическия 
съюз. Винаги трябва да се 
изходжда от изразените изи 
сквания на трудещите 
гражданите и техните 
би. Досега 

много

участвуваха ос- 
Т5ТЯП Аелегатите и ДРАГУТИН МАКСИМО- 
ВИЧ>, секретар на Републиканската конфе
ренция на ССРН, МИОДРАГ ВУЙЧИЧ, член 
на Секретариата на Председателството 
Репуоликанската конференция па ССРН, 
представители на Социалистическия 
Белград, Крагуевац, Лесковац 
след това представители на обществено-по
литическите

се и
потре

този процес бе- 
продьлжителеи, 

се вървеше от идеята, 
съгласуването и изясняването 
~ до конкретните договори, 

и акции

на другаря 
д-р Тихоше

дългосъюз в 
и Зайчар;

решения
организаци в Нишки регион, йович. каза

на гр. Ниш и ЮНА. По-нататък той изтъкна, че 
Социалистическият 
всички равнища 
организиране 
сърчава развитието на 
нно взаимно

съюз наОСЪЩЕСТВЕНИ ЗАБЕЛЕЖИ 
ТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

— През изтеклия 
постигнахме

на своето 
трябва да на-;Ш®Й

период 
забележителни 

резултати и голямо политиче 
единство на всички су

бективни сили, за което мно 
го допринесе Съюзът на кому 
нистите с повишеното 
динодействие, по-добрата ор
ганизираност и акционно-по- 
литическа мобилност на свои ' Ш,

постоя 
сътрудничество 

между делегациите. Социали 
съюз трябва да 

своята дейност, пре 
ди всичко, в основните ор 
ганизации на сдружения труд, 
в местните

••
етическият 
изявява

ско

тс на другите народности в СР Сърбия. Редактор
Николов. Тираж 2000 ег-

си е-
общности, а сек 

трябва- да бъдат из- 
на единство на всички 

обществено-политически 
низации начело със

дапието на „Братство" е Миле 
земпляра.циитсш раз</■ Сг. Ст.

ерга-
Съюза

те редове — 
клада си пред 
гостите председателят на 
МОК на ССРН Десимир Йо 
вич. Той добави, че Ниш 
ки регион през последните 
години особено се изяви с 
единението си и че постиг 
натите резултати се основават 
върху непосредствената социа 
листическа демокрация и че са 
изтласкани антисамоуправи- 
телните явления, либерали- 
стическите, технократичпите 
и догматичните- тенденции. Ук 
репва все повече водещата 
роля на работническата кла 
са, братството и единството 
и изобщо единението в соци 
алистическата 
Силно укрепна 
на всенародна отбрана и об 
ществена самозащита като 
израз на твърда решеност 
за опазване на придобските 
и по-нататъшно развитие ка 
социалистическата революция-

подчерта в до 
делегатите и ш. на комунистите в тях.

— Секциите 
превърнат 
на всички

ЮБИЛЕИШй трябва да се 
в сборен пункт 
субективни сили, 

на делегации и де
60 години от пробиването 

на солунския фронт
жЖтшш членове

легати, професионални служ- 
! би и научни институции с 
I Цел да се безпечи пълно осъ 
I щсствяване на функцията на 
■ договаряне и споразумяване 

— каза между другото в до 
клада си Десимир Йович.

Участниците ’ в разс1свания 
та говориха за предстоящите 
задачи на Социалистическия

г- А Съзюът на воините в освободителните войни на 
Сърбия 1912 до 1918 отличен с Орден за заслуги за 
народа със златна звездаЙ:.й ш Миналата седмица бе ознаменувана 60-годишни- 

от пребиваването на солунския фронт в Първата 
война Централното тържество се състоя

ЮНА
ШШШ ната 

световнаД. Йович в Белград, където в Дома 
се проведе тържествено събрание. На същото на 
воините в освободителните войни на Сърбия от 1912 
до 1918 година бе връчен Орден за заслуги за наро- 

с който го отличи президентът на Републиката 
на патриотизма и свободолюбивите тра-

на
съаоз, които преди всичко, 
произлизат от Решенията на 
Единадесетия конгрес 
СЮК и Осмия конгрес на 
СКС. Делегатите от изборна
та сесия Междуобщии
ската конференция на Соци 
алистичсския съюз в Ниш 
преизбраха ДЕСИМИР ЙО 
БИЧ за председател на Меж 
дуобщинската конференция, 
а за подпредседатели бяха из 
брани:
квалифицирана 
в Електронната промишле- 

ЛЮБИША МИТРО- 
иа Философ

ския факултет, който и до
сега изпълняваше тази длъ 
жност и ЙОВАН МАНИЧ, 
ггроф и директор на изда
телство „Свобода” в Пирот, 

СТАНИМИР СТА-

засмансто на работа 
подчерта, че е необходимо да 
се създава по-отгворио отно 
шение към проблемите на 
незаетите.

като
насолидарност.

системата да,
за таченето
диции между членовете му и за приноса му в изграж
дането на нашето социалистическо общество.В доклада за предстоящите 

задачи Десимир Йович посо
чи, чс някои институции п 
обществената надстройка не 
са се 
тъчна

■ж

И «Шш■ЯМприспособили в доста- 
стсггси към всекиднсв 

потреби на сдружения 
време

в търговията, 
обществено 
социалните

НЯМА МЯСТО ЗА САМОДО 
ВОЛСТВО

ВИНКА МАРКОВИЧ.
работничка Iните

труд. Работното 
организациите 
занаятчийството, 
то управление, 
осигуровки и детска защита, 
нс са нагодени към потре
бите на трудещите се в 
непосредственото 
ство.

■ ■

на ап1® ш$В по-нататъшното си изло
жение Десимир Йович изтък
на, че няма място за само 
доволство и покрай това че 
са постигнати така крупни 
резултати Това е само още 
един дълг повече критиче 
ски да се оценяват изникна 
лите слабости.

ЩШг нв
мост,
ВИ Ч, доцент 1

ш&Жпроизвод-
.— Всички жизнени и дру

ги проблеми, ежедневни ин 
тсреси и потреби иа гражда 
ните трябва да бъдат 
търа
всичко на Социалистическия 
съюз. Социалистическият съюз 
трябва да ги изучи по-добре 
отколкото досега, да посо
чи пътища и начините за за председателка 
тяхното по-ефикасно разреша ференцията за обществена 
ване — подчерта Йович. дейност на жената в Нишки

докато
МЕНКОВИЧ, председател на 
Общинския съд в Ниш бс 
избран за секретар на кои 
ференцията. СМИЛЯ МАРЧЕ 
ТИЧ, професионално-полити 

сътрудник при Мсж- 
конфереиция

тържественото събрание в Дома нани са още ам 
в обла-

— Нужни
бициозни програми 
стта на сдружаването на тру 
да и средствата, в усъвършеп 
ствуването на технологията и 
във включването на науката 
в организацията 
и при ползването на чужде
странен капитал и коопери
рането, и то не само в рам 
китс на региона и Рспубли- 

по-нашироко. Осо 
бавно се реализират 

мощно-

Иа снимката: от _
ЮНА и Белград, състояло сс на 15 септември т.г.В ЦС и

на вниманието, преди

политикаДоговорената
да се зачита

чсски
дуобщинската 
на ССРН в Ниш Ос избрана 

па Копфе-
на трдеа

щинските скупщини и се
кретарите на общинските ко 
митети на СКС от Босилеград, 
Сурдулица, Цръна Трава и 
Търговища.

Основна 
говори бе, да се утвърди се
гашното положение в разви 

на тези общини, обек

обще-Как' да се ускори
ствеио-икономическото разви 
тие иа иай-иеразвитнтс и
крайгранични общини п 
Южноморавския регион ос

на обсъждане на про 
разговори в Сурду 

по то-

за предстоящи 
иа Социалисти че 

Йович
Говорейки 

те задачи 
ския съюз Десимир 
като една от най-важните 
иабсляза разработката и при 

живота на конгре 
във всички

регион.ката, 
бено
преработвателните 
сти, свързани 
стопанство, след това е нс- 
задоволяващо свързването 
организациите иа сдружения 
труд в тази област, което 
отрицателно се 
ху повишението на селскосто- 

производство — до 
Йович, кои

но и предложиха
МИЛОЕВИЧ,

делегатите 
ДРАГОМИР
член иа Председателството 
ЦК ма СКС и до неотдавна 

на Мсждуобщииска- 
конференция 

Нишки регион, за прсдссда- 
кои-

цел на тези раз
иа тема

водените
лица. В разговорите,

на СКС в зи актуален въпрос, взеха 
председателят

със селското
лагаисто в 
спите 
среди.
съюз трябва преди 
ла надделее досега допусна
тите слабости в метода и 
съдържанието на работата си.
ИЗЯВА НА СЕКЦИИТЕ

— Трябва по-ефикасио да

на тие.то
тивните причини спъващи по- 
ускорено.то им развитие и о- 
пределянс на мероприятия, 
които трябва да се подемат, 
за да се реализират програм 

тази област.

секретаррешенияСоциалистическият та 
всичко

научастие
Републиканската^ с™”п”с!1а 

на СъР* камара МИЛОИКО ВЕЛЬО
ВИ Ч, членовете на Предсе
дателството на стопанската ка. 
мара, председателите на об

на Републиканската
ференция иа ССРН 
бея- От заседанието бс изпра 
тена приветствена телеграма 

Тито. С. Кръстни

отразява въР тел

панекто
бави Десимир 
то в продължение на доклада 

въпроса иа

ните задачи в В. вдо другаря
се спря върху
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СЪВЕТ в ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН

ЗАСЕДАНИЕ НА на дейността в 

на Закона
ССРН

ОБЩИНАда ДЕЙНОСТТА НА 
БОСИЛЕГРАДСКА Интензивиране

прилагане
в

Пенсии иземеделските 
производители

п случай на смъРтта
производител 

дава

Анализът трябва 
обсъди до края на

общината, 
да се 1 
месеца.

з"говаПГТрТе"шияДпеГиоД 
Необходимо ангажирана

на ключо

епосредствените задачи 
на първичните органи
зации на Съюза на син 

п интензивиране на 
в провеждане на 
Закона за сдруже 

тоуд бе тема, която оО 
Общинският синдика 

съвет в Димитровград.
КонстатирараСзп0редбите

н трудещи 
организации,

от този вид.
Всички организации 

ва да изготвят критически а- 
нализи за провеждане на о. 
кона за сдружения ТРУД “ 
собствените среди, кои™ 
се Обсадят на събранията иа 
първичните организации 
Съюза на синдикатите в тру
ловите колективи. На тези
събрания ще се упътя ^ д оуправителното организи 
по-нататъшните „“Дейността райе на сдружения труд; са
т0 и нас0™теи саиоуправи- моуправителното
,Ш „ит? тела в провеждане производителността
телните коа_ н атеку- стабилизацията, е
на Закона Д Ря Съ6ра_ юг.ославски пазар,

197 ппиключат тази плекса и развитието
^ достатъчно развитите тери*о-

създаване и разпределе
на дохода, разпределе 

на чистия доход и раз

В подготовките за пред 
стоящите конгреси на Съюза 
иа синдикатите на Югосла- 

Съюза на синдикатите

всички 
вите 
ви въпроси

дикатитс
дейността
дело на 
пия 
съди
леи

трябпенсия
на земеделския 
— осигурено лице.

Проектозакон
н старческите зе 

домакинства Д° 
пенсия.

цел трябва да пзиъл 
следните условия = но 

член от домакин 
бъде на 65-годи

останалите 
способни за

Членовете на Прсдеседател 
ството на Общинската конфе 
оенция на ССРН в Босиле 
град дадоха пълна подкре 

на решенията, съД"ьРжа 
за пен

вия и
на Сърбия на заседанието иа 
Синдикалния съвет обсъдиха 
и теми от акциоината програ 

на Съяоз'а на синдикати- 
Сърбия След уводното 

във връзка с ах 
разгле-

Този
възможност

па медслски
получават

За тази

на мани в Проектозакона 
сионно и инвалидно осигуря 
ванс на земеделските про
изводители. Този Проектоза 
кон е приет от делегатите 
на всички съвети на Скуп 

СР Сърбия и ще 
обсъждан

нагансто те на
изложение,
ционната програма.идват 

ие: един 
ството да

възраст.

сатемиследните

ашна
членове да не са 
работа или да се намират н« 
школуване. В такъв случаи 
съвкупния си имот и сред
ствата за работа старческите 
домакинства пренасят в оо 

който тряб щестгена собственост., 
които 1ря старческите домакинства

да осъществят само сд 
без оглед броя

щината на 
бъде

планиране,публично
до първи октомври тази то на труда, 

единствения 
агроком- 

на не-
дина. :: : Щ? , щата 

нията ще
ДОБРОВОЛНОСТ

седмица.
Ударение 

сложи
досегашната 
веждане на 
ните
на задачите 
акционна програма, в 
направление трябва ясно 
недвусмислено да се каже 
какво е направено досега, а 
какво предстои да се напра
ви в предстоящия период, във 

някои ключови въ- 
всич

Новият закон,
да разреши един от наи- 

актуалните въпроси в нашето 
общество, ще възстанови до 
броволно пенсионно и инва 
лидно осигуряване. В смисъл 
на този документ, за земедел 
ски производители ще се на 
считат онези лица, на които 
земеделски производители
ще се считат онези лица, 
на които, земеделското про 

с единствено и гла 
занятие, а притежават

анализите ще се 
върху оценяване иа 

дейност в про 
Закона в собстве

и изпълняване • лични 
от собствената • политика, 

това нени

ри И ; 
ление

мо -т Вва гат ние
пределение на средствата за 

1 социалната
на пенсия 
на членовете на домакинство- 

на тези пеи- 
зависи от стойността 

кои 
в об-

1 ДОХОДИ;то. Размерът среди и жизтрудовите

й!сии ще условия; възпитание 
то и бразованието, науката 
и култура; всенародната от 
брана и обществената само 
защита; организационното, 
акционно и кадрово укрепва 
не на Съюза на синдикатите; 
информирането и междуна
родното сътрудничество и 
статутът на Съюза на син 
дикатите на Сърбия- 
вете на Съвета се

Резолюция на Съюза на

имота и средствата, 
то бъдат пренесени

собственост.ществена

НЕОБХОДИМОСТ

В производствените 
„Тигър”

изводство 
вно
имот и средства за производ-

в СР Сър- 
и Косово

Според данните 
бия без Войводина 
съществуват 1

домакинства. До сега са 
сдружени само 64 хиляди до 
макинства. което е само 10,4 

ОТ общият им брои 
и пенси

сали на връзка е 
проси. Това са преди
ко самоуправителното орга 

сдружения труд,
в създаването

на дохо 
отноше-

682.590 земедел-
постигнати добри 

особено в укреп
на самоуправителното 

на работника, са 
организира 

труд и

ство.
Правото да ползват 

онно и инвалидно 
ване

Закона са 
резултати, 
ване 
положение

пенси ски 
осигуря- 

всички земс

низиране на 
отношенията 
и разпределението 
да, икономическите

разпределението
отношенията

на сред- 
и об

Члено- 
запознаха

ще имат
производители с над 

възраст
ако пристъпят

на сто и с 
синдикатите 
борбата на 
класа за 
правителните 
икономически

делски 
15-годишна и тяхното инвалидно 

онно осигуряване е
моуправителното 
не на сдружения

на отношенията в

при, ус 
КъМ

на на Югославия ввизцяло ния
чистия доход, 
в разпределението 
ствата за лични доходи

потребления, осъществя 
на самоуправително- 

уреждане
на отншенията в основните 
организации на сдружения 
труд, сложните организации

ловие 
това осигуряване.

Председателството на о* 
ССРН в Босилеград прие 

предложената алтернатива: 
мжете — земеделци да осъ- 

пенсия с 60, а же-
възраст, 

да имат най-мал

работническатаразрешено. 
Разчита се.

уреждане 
областта на създаване и раз 

на дохода. Ако
че до 1950 го 

броят иа сдружените 
на 300

развитие на самоу 
обществено-дина

земеделци ще възлиза
дмакинства. Това оз 
че и след две годи 

окоДо 382 хиляди дома- 
занапред ще бъдат 

инвалидно

пределение 
се обаче има предвид, 

основа на Закона
на че щи 

за ването 
всички са- то

отношения и 
система иа со

хиляди въз нормативноначава, сдружения труд 
моуправителни организации 
и общности имат задълже
ние до края на тази година 
да съгласуват споразуменията - и трудови общности, 
и останалите 
ни общи 
на тогава е ясно.

политическата 
циалистическото самоуправле 

ние.
На заседанието ■ на Съвета

ществяват 
ните с 55—годишна ни

кинства ипри което 
ко 20 годиш* трудов стаж. без пенсионно и 

осигуряване или с други ду- 
без разрешена социална 

защо чрез 
пенсионно и ин

се обсъди и прие програма 
за дейността и план за рабо- 

синдика

самоуправител 
актове със Зако- 

че е ну-

синдикаленОбщинският 
съвет в Димитровград, въз ос 

анализите на първични

миОснова за изчисляване на 
пенсиите 
плащане 
не през 
години.

сигурност. Ето 
доброволно 
валидно 
въпрос 
решен.

ще бъде средно за- 
пенсиоННото облага- 

десет
на Общинскиятатози нова

те организации, 
анализ за прилагане на За-

осигурание 
би бил цялостно раз

последните от сеплен съвет, за период 
тември тази 
година.

ще изготви
до юли 1979

А. Д.на пенсиите ще 
и от дължината на 

стаж, но не мо 
бъде помалък от 35

Размерът 
зависи 
пенсионния 
же да
на сто нито по-голям от ьз 
на сто от заплащаната пенси

труд вкона за сдруженияВ рамките на това осигуря 
трябва .V се създадатваше

условия и възможности и стар 
домакинства да по- 

въз основа
ческите
лучават пенсия 
на пренасяне на имотите си 
и средствата за работа в об 
ществена собственост. Счи 
та се, че след две години 
броят на старческите дома 
кинства ще възлиза 
180.000, чиито имоти не до 
статъчно или въобще не се 
обработват.

ВОЙВОДИНА
она основа. ПЪРВИЯТ СЛЕДВОЕНЕН 

ИЗНОС НА ПШЕНИЦАТА
СТАРЧЕСКИ ПЕНСИИ

От значение е да се изтък 
земедел 

освен
пане. Проектозакона,

производителиските
редовна пенсия могат да осъ 
ществяват и инвалидна пен
сия, без оглед на дължината 
на трудовия стаж, и семейна

Тези дни бе оповестено, че Войводина 
— една от житниците на Югославия — ще 
изнесе 70 хиляди тона пшеница. Вече е до
говорено, да се реализират 50 хиляди тона 
на стойност от около 7 милиона долара.

БАБУШНИШКОТО СТОПАНСТВО В ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА

повишение на икономичността 
и пестенето в производство
то, което довежда до чув 
ствително намаляване себе
стойността на продукцията.

Най-голямо увеличение иа 
производството е осъществе
но в промишлеността 
ти е два пъти в сравнение 
със същия период нд минала
та година, но и тук до из 
вестна степен е повлияло от 
криването на новите промит 
лени обекти. Забележителен 
растеж е показал и строител 
ният отрасъл от 78 на сто, 
а следват селското стопан
ство е 48, гостилничарството с 
41 _ процента и пр 
най-малък ръст 
говията

Положителни резултати Новосадското износно-вносно пред
приятие „Копродукт” води преговори за из
нос на още 20 хиляди ггона пшеница от таз
годишната реколта. Касае се за излишъци
те пшеница, останали след удовлетворя
ване на потребите на Войводина и на оста
налите

пъти по-голям доход в промишлеността 
със еъщия период на миналата година

Само „Църпи връх” е работил със загуба от 
200.000 динара която ще бъде санирана до края на годината

★Д»а В
сравнение

ПОЧ

потребители в страната.
Според окончателните 

година нашите труженици в селското сто
панство
ца на около 1,711000

данни, тазиОсновният рапорт за сто 
панисването на бабушнишки- 
те организации на сдруже 
ния труд през първите шест 
месеца на годината според 
предварителните данни са поло 
жителни по всички показате 
ли. Истина, малко изюпоче 
ние е гостилничарското пред 
приятие „Църни връх", но ве 
че през август, както ни уве 
доми завеждащият 
стопанство и финанси 
Общинската скупщина в Ба- 
бушница Йован Джокич, 
тази

сто по-голям в сравнение 
със същия период на 1977 го 
дина и възлиза на 274,5 ми 
лиона динара.

За осъществяването на та 
ка висок ръст известно вли 
яние с оказал и новияг цех 
за производство на автогуми 
„Тигър” и „Лисца” от Севни- 
це в СР Словения, която 
откри свой цех в Бабушпица 

отдел към „Текстилколор". На тях 
при се пада 35 на сто 

доход.
Доходът 

милиона 
личение

са произвели 5,373000 тона пшени-
хектара.

Приносите на обществения сектор са 
били 42,9 метрическидокато 

бележи тър 
от само 6 процента.

центнера от хектар, а 
средният принос на частния и обществения 
сектор 31,4 метрически центнера.

ОбщатаТези предвирителни 
за работата на 
организации във 
чай 
края

данни 
стопанските продукция на пшеница та

зи година е по-малка от миналогодишната 
с 4 на сто, 
трически

ОТ общия всеки слу- 
че ввливат надежда, 

на годината ще бъдат 
постигнати още по-добри ре
зултати.

а приносът по хектар с 3,5 ме- 
центнера.

възлиза на 64,8 
динара — или уве 
от 88 процента. За 

отбелязване е, че има

загуба е наваксана. 
Общият доход през първи 

месеца е с 84 на (С. с.)те шест рязко М. А.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО 22 СЕПТЕМВРИ

к



босилеградската стопанска ДЕЙНОСТ НА СЪБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТЕЧЕСКАТА ШКОЛА 
„ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В КУМРОВЕЦ !

ПРОВЕРКА

СЛАБОСТИ ОТ 

ПОВЕЧЕ ВИДОВИ
Акцията ще приключи 

до 29 ноември
Акцията по събиране на 

средства за изграждане на 
Политическата школа „Йосип 
Броз Тито" в Кумровец наме
ри широк прием и в Бабу 
шнишка община. От обявя 
ването й, във всички първи
чни организации на Съюза 
на комунистите по организа 
циите на сдружения труд и 
в местните общности бе раз 
движена активност и напра 
вени планове за провеждане 
то й. Тъй като поради отсъ
ствие на мнозина членове на 
Съюза на комунистите от то
зи край, кито бяха на вре 
менна работа извън общи
ната, акцията е в своя раз
гар тъкмо тези дни.

Вече са. събрани 45 989,95 
от планираните 130 000,00 ди
нара. Тази сума ще внесат 
около 1 500 членове на Съю
за на комунистите в Бабуш 
нишка община, но според 
хода на акцията в настоя
щия момент, в нея ще взе
мат участие и мнозина без
партийни, така че тази сума 
сигурно ще бъде надхвърлена.

Без добра до 29 ноември. Деня на Ре
публиката.

Но комунистите в Бабушни 
шка община сигурно ще из
пълнят своето обещани? и 
ще преизпълнят плана. В 70 
партийни .организации, тези ни. 
дни бе раздвижена актив 
ност на този план и за десе 
тина дни сигурно 
гат да се очакват и резулта 
ти. Акцията засега най-успе 
шно върви в основните орга 
низации на сдружения 
От записаните суми досега 
„Таламбас" е внесъл 7 456,оо, 
основното училище в Бабуш 
ница 6 013,оо, „Тексгилко- 
лор" 3 270,оо, „Лисца" 4 000,00, 
„Лужница II" Ш" 3 351.05, 
„Църни в ръх’' 1 327,10, „Ко 
муналац" 2 248,оо динара.

Лю-
1 080,оо, Ресник

сти: Врело. — 1350,оо, 
бераджа 
750,оо динара и така нататък.

организация на работа

ор™.» *
^Вр»у™™”РО“ - —

ЗА ПОВЕЧЕ ОТЧЕТНОСТ

Тези сведения не са пъл

В Общинския комитет в 
Бабушница тези дни ни уве- 

ще мо- дохма, че в момента не раз 
полагат с пълна евиденция 
за -хода . на акцията, тъй ка
то известно число първич 

труд. ни организации не инфор
мират навреме информатив
ната служба, който недо
статък вече сигурно е отстра-

Слабостите о този 
основната 
първото полугодие от тази 
година стопанските 
зации в Босилеградска общи 
на не са отчели по-значител 
ни делови резултати.

От шест основни и трудо- 4 
вй организации две имат де 
фицит, възлизащ на 500 хиля 
дй динара. Става въпрос за 
Авототранспортното предприя
тие и основната рганизация 
за комунално-битова дейност 
„Услуга'’. Ако не погасят де- 
фиците ще минат на мини
мални лични доходи.

И при останалите органи 
зации, въпреки положителни
те резултати, възпроизвод- 
ствената способност не бе
лежи голям ръст.

За целтавид са 
причина, че през обаче всички

трудещи да бъдат подробно 
и навреме осведомени 
бективните за су- 

слабости, спъващи 
мобилизираност на 

колективи.

органи
пълната
трудовите

Ето защо на 
заседание проведеното 

бе заключено до 
края на този месец 
трудови колективи

нен.
Както бе решено на неот 

давна проведеното заседание 
на Общинския комитет на 
СКС в Бабушница, тези дни 
акцията ще се засили и ще 
бъде приведена към края 
си успешно. Първичните ор 
ганизации на Съюза на кому 
нистите по местните общно
сти попълват редеете си, 
защото се завръщат от ра
бота отсъствуващите а и в 

сдружения 
завършиха годишните 

обществено-поли
тическата дейност е в пълен 
разгар.

всички 
конкретно 

да обсъдят 
положение и

и организирано 
финансовото си 
съществените 
кономическото 
Там където 
дефиците

причини за и- 
състоянис. 

съществуват 
неотложно крити- 

анализират са- 
отношепия 

отговорност поот 
делно на всекиго, а преди 
всичко на ръководните лица.

От местните общности на
чело е Ясенов дед с 350,оо 
динара.

чески ще се 
моуправителнитс 
и личната

Част от записания влог са 
внесли и първичните органи 
зации в органа 
ние

на управле-
4196,оо, Бабушница организациите на 

гимназията труд
почивки и

„ТАЛМБАС" МЕЖДУ 
ПЪРВИТЕ

2 840,00,
2 573,30 динара_и първичните 
организации на Съюза на ко

I
Критически ще бъде ана 

лизирано и изпълняването на 
собствените развойни програ
ми, както и прилагането на 
правилниците за разпредсле 
ние на средствата за лични 
доходи въз основа на осъще
ствените резултати на тру-

Утвърждаването и премах
ването на съществените при 
чини, създаващи дефицити 
и слаби делови резултати, 
са изходните не само вре
менни, но и дългосрочни ме
роприятия. За целта обаче ну
жна е пълна осведоменост 
и ангажираност на трудовите 
колективи.

Акцията, както е предви- 
.дено, трябва да приключи мунистите в местните общно М. А.

ПРЕД ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОК НА СКС ДО СЕПТЕМ 
ВРИ 1979 ГОДИНА

да.

Конгресните решения 

да се претворяват в дела
Именно нестимулиращото 

възнаграждаваме е една от 
сериозните причини за ела 
бата заинтересованост на 
трудещите се за осъществя
ване на по-добри делови ре 
зултати.

Накратко казано, това са 
най-важните констатации от 
проведеното съвместно заседа 
ние на Съвета на сдружения 
труд на Общинската скупщи
на, Общинският профсъю
зен съвет и Председателство 
то на ОК на ССРН В Босиле- 

което подробно бе 
стопанския ход 

през първото

I
Всички основни и трудови 

организации са длъжни да 
изготвят програми, 
подробно 
ите
нно и дългосрочни 
потреби.

Решенията на Единадесетия 
конгрес на СЮК и Осмия кои 
грес на СКС трябва да се пре 
творяват в дела. Това е едно 
от основните заключения на 
нсЪтдавна проведеното заседа 
ние . на Общинския комитет 
на Съюза на комунистите 
в Бабушница, който обсъди 
проектоплана за работа на 
Общинската конференция на 
СКС от септември 1978 —

община в предстоящия пери ществено-политическата 
од е по-нататъшното идейно- . система 
политическо издигане на Съю 
за на комунистите, организа 
ционното и кадрово укрепва 
не на СК и борбата за прет 
воряване в живота на Закона 
за сдружения труд.

От конгресните документи 
ще се черпаят основни теми 
за насочване на бъдещата ра 
бота на комунистите в Бабу

в които ниград, на 
анализиран 
на общината 
полугодие от годината.
I

да определят сво 
временни, а същеврсме- 

кадрови Предложения по темите 
са изготвени от съответни ко 
мисии при Общинската конфе 
ренция на СКС. Така коми
сията за общесгвено-иконо-, 
ческо развитие и самоупра 
вителни отношения на се
ло ще изготви обстоен ана 
лиз за състоянието по сдру 
жаването на труд и средства, 
и осъществяването на сред 
носрочна развойна програма 
в тази област.

По преценка на участници 
най-много С помощта на обществено- 

организации■ те в заседанието
положението на о- 

които ра-
политичсските 
и Общинската скупщина тря 

да се изнамерат най- 
кадрови 

преди всичко 
тното предприятие 
„Услуга". Трябва обаче да сс 
изткне, чс и при останалите 
организации липсват

тревожи
нези организации, 
ботят с дефицит. По същото 

положение
бва 
спешни решения 

Автотранспор 
и ООСТ

време в трудно 
могат да попаднат и онези 

които са вър 
на лични

организации, 
шили изплащане 
доходи без обезпечени за 

цел средства. А случая 
предирия 
организа- 

Труд: „Ус 
„Из-

кадри.тази
Автотранспортното 
тие и основните 
ции на сдружен 
луга", „Напредък" и 
градня" са по такъв 
заплатили 1,5 милиона динара.

Друг въпрос, на който Съю 
зът на комунистите ще по
свети голямо внимание в 
предстоящия период е осъ
ществяването на средносроч 
ната развойна програма на 
общината 
дина) и задачите по приема- 

средно- 
от .1980 

Теми във

от тях най-доЗа разлика 
бра кадрова структура имат 

на общинската уп-органитс 
рава и други ведомства, фи
нансиращи 
начин. Недоимъкът на кадри

начин
сс на бюджетен (1976 — 1980 го-

Очевидно е, че тврябва да 
личната отговорност 

Под
форма на обективни причини 
не бива да се прикриват су
бективните слабости на отго 
горните

ЧС ДСс една от причините, 
ловите

се засили 
в стопанската дейност. не на следващата 

срочна програма - 
до 1985 година, 
връзка с тази задача ще из 

' готви комисията по обществе

стопански резултати
са в унисон с планирани-не

те. и. в;
но-икономическо развитие и 
самоуправителни отношения 
в стопанството.

БОСИЛЕГРАД

СЪБРАНИЯТА ССРН * Голямо внимание ще се по
Подписване на свети и на идейно-политиче- 

на Съюзаиздиганеското
на комунистите, 
съдържанието на работа на 
първичните организации, про 
веждането на кадровата поли 

укрепването и разви- 
на всенародната отбра 

и обществената самоза-

община като при 
естествено, най-голямо 

сс посвети на жи 
въпроси на

шнишка 
това, 
внимание 
вототрептящите 
трудещите сс и гражданите. 
Съюзът на комунистите ще 
трябва да бъде във фокуса

борбата за по-нататъшно на

до септември 1979 година.
По този проект ще трябва 

да си 
чнитс
организациите на сдружения 
труд и местните общности 
и след това ще бъде предло 
жен на приемане от Общин 

конференция на СКС.

метода и
по-нспоНа тези събранияи конкретно щс 

нерешените
членоветеПо решение на 

на Председателството на 
на ССРН, в предстоящия

всички местни ор 
ССРН в Боси 

община щс

кажат думата първи 
организации на СК всрсдствсно 

се обсъдят 
мунално-битови проблеми във 

среди и ще се пред 
конкретни

ОК копе
риод ВЪВ 
ганизации на всички

лагат
тика,
тиеторешения-сслеградска

проведат заседания,
говари за най-акту 

въпроси,

Предложено с на тези съ 
брания да участвуват ръко 
водителите на обществено-по 
литичсскитс организации и 

Общинската скупщина. ^

на кои ската на щита.то ще се 
алните
1ци мястото и ролята на ССР И 

общности.

от най-важните зада то развитие ма самоупраолени 
на об-

Една
чи. които стоят пред члено- 

Бабушиишка
определя М. А.ето, за доизграждановсте на СК вна

в местните СТРАНИЦА 5
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графитни, а отделно фосфато- няколко необходи депата динамика. Единстве
ви находища, Босилеградска студии с конто из но навреме и успешно е из-
община се числи между най- у,11е приключи вършена техничсско-икономи
перспективните краища в СР подготовката за откри ческа ревизия на главния
Сърбия. ване на първата фос- проект — изтъкна Захариев.

След двадесетгодишни )ео . а мина в нашата договорено е до първи май
Лисина И^=. са _^^на_ ------------------ =Ци=аДп^?“

сурови Фосф1а0ти.МСтаИваНвъпрос ме„ти свързани с екплоата откриване на ^шата^Комиси
за?световно дефицитен мине- ц„ята на ™™«с"итена|°гС0^. ^ първТавгуст идната годи- .
рал в производството на ми ти. т°ва би била и я Д „Англия да се извърши 
перални торове и фосфорна ма мина в «а“а™, "Р в на долуиндустриален 
киселина, който в нашата подземна е“плоа6™Цна'мерили чески Д>опит за ползване на

„е се експлоатир^ е чало™ ^тук^би на ^р ^ лисинските фо^ати^в . хими
в к)жна Европа. „„„ата бъде пумата в дксшю ческат 1979. годи.

толкова работ „а трябва ™
да се утвър 

от новата ми

ство с други страни. Нс смеем 
да допуснем тези благоирия 
тни шансове да пропаднат 

нашата неорганизира- 
неделовитост и поради 

взаимна кои

(От 1 стр.)
създаване, 
ефикасно 

функциониране на съвместни 
представител

ства в отделни с трани и 
свързването 
труд 
циите
ния с чужбина за излизане 
на външните пазари.

Всичките нови облици на 
организация на 
труд в областта на икономи 
ческите
бина в настоящия момент и 
в бъдеще търсят пълна под
крепа на нашата общност, за 
да можем 
лия да обезпечим 
за изграждане 
номически отношения с чуж 
бина, чиято същност се све 
жда на афирмация решава
щата роля на сдружения труд 
и в тази сфера на обществе 
ните отношения и активност 

Това са изходните основи, 
които ни откриват по-големи 
,перспективи в световния 
кообмен,
черта и другарят Тито 
неотдавнашния

нид с чужбина, 
организиране и поради 

ност,
нашата нелоялна 
куренция» а такива случаи *у 

не са малко. В това и 
се убедих по време

ложко-минни 
долна 
залежи на

те стопански
насна сдружения 

в сек лично
на посещенията си в някои 

Тук трябва да съз 
т.е. цо-добре

чрез договори 
за стопански отноше-

страни. 
дадем
да се свързваме и организи 
раме. В много страни ни се 

големи работи,

ред. технолги-

страна
Лисинскотосдружения предлагат 

за които отделните предприя 
ако излизат сами, не са 

Разбира се, тряб
единствено
Най-новите изследвания

че фосфатите тук се 
простират на много по-голя 
ма площ и че могат да се 
очакват нови запаси от око 
ло 100 милиона тона. Тако
ва количество би било до- 

да се удоволят юго 
с тази су

отношения с чуж- по- атация
бота за още 
ници.

до къде се стигнало с под 
за откриване на

тия,
дорастнали. 
ва да се обединяваме и с 
партньорите от вън. Тъй 
както имаме голямо доверие 
вън, ние бихме могли ( мно 
го по-добре да работим”.

сочват. номически 
койт цялостно 
дят ефектите 

За тази 
трябва

ви анализ за краткосрочния 
и дългосрочен ход на цени
те на суровите фосфати на 
чуждестранния пазар.

— За изпълняване 
задачи, без 
да се вземе решение за откри 

на мината в Лисина, не
обходими са 7 милиона дина 

ще бъдат обезпе- 
от Лтинно-леарния 
„Бор”, „Зорка" от Ша- 

Републиканската об- 
по геология и Репуб 

фонд за развитие

със съвмесни уси 
условия 

на нови ико-
готовките 
мината? На този въпрос пои- 

предсе-
цел, между дру 

да се изгот-на.
гото,скахме отговор от

на Общинската скупдателя
щина в Босилеград СИМЕОН 
ЗАХАРИЕВ, който

статъчно
славските потреби 
ровина в идните четири десе 
тилетия. трудовата

Откриването на мината Ли Не на • мината,
е планирано в средно при Изпълнителния 

срочните развойни програми “ На СР Сърбия.
СФРЮ и СРС, а домини- 

място има и в средно-

желая ДП 
които тря 

по пътя

В този смисъл
посоча усилията, 
бва да се полагат 
на интензивно изследване на 

постоянно усъвър- 
техиологиче- 
подобряване

е член на
група за открива- 

оформена 
съвет

на тези 
не можепазара,

шенствуване на 
ските знания,
на техническо-технологическо
то качество на стоките, търсене 
на нови методи и пътища за 
продажба на отделните 
зари. Това са непосредствени 
те задачи за по-добро органи 

деловитост и ефи- 
във включването на 
стопанство в. свето-

коитосина
ване— Тази група до сега три 

пъти обсъжда ходът 
подготовките за откриване на 
мината. Напоследък предло 
жихме да се извърши съкре 
щаване на сроковете, като за 
целта се интензивират под 
товките. Обаче, също така 
констатирахме, че някои от 
подготовките, за които

насто наращо
срочната развойна програма 
на Южноморвския * регион. _ 

Минно-леарният басейн
„Бор” е изготвил инвсстицио 
нна техническа документация 

са подоброно ра 
техническо-техноло

което отделно под 
при

разговор с 
политическия актив на Сло- 

когато между другото 
нас се откри-

ра> които 
чени 
сейн 
бац.

бапа-

вения,
каза: „Пред 
ват големи възможности за 
развитие на стокооборота и 
на стопанското сътрудниче

щност 
ликанския 
на недостатъчно развитите кра 

каза Захариев.

зиране, 
касност 
нагнето 
вните стопански процеси.

с която 
зрешени 
гическите и икономически еле са ища

ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сърдечно посрещане в града-герой
което ще бъдестрани.дниI“ то

■ рупа от 20 работници ог Дра в трудовите
са настанени 25 хиляди души,

полза в изграждането на социализ-и основни организа-
Също така разледаха игоман и околните села (НР Бьлга- ции в Ниш и по цялата страна, се ма им.

рия) придружена от 15 работника проведоха и разговори с ръковод 
организациите на сдружения ствата на обществено-политически

м^зея на заводите.
от Паръкт-паметник „Крагуевачки 

октобар" в местността „Шумарице",труд в Димитровград бе организации на заводите.на дву- те
Вечерта гостите и домакинитедневна екскурзия в някои градо

ве в СР Сърбия. Екскурзията бс им пристигнаха в града-херой — 
организирана от Общинския синди Крагуевац, където бяха посрещйа- 
кален съвет в Димитровград в рам ти от ръководството на Съюза на 
ките на крайграничното сътрудни- синдикатите в този град Със сър

дечни думи председателят на Об-

където коварните фашисти на 21
октомври 1941 година, само за се-

часа са разстреляли 7 хилядидем
патриоти от този град, а между тях
300 ученика, 18 учители и 15 децачество. от 8 до 12 годишна възраст, при-свет в Кра-Първият синдикаленекскурзиантите щинскияден на една апокалипса. Посе-помнигуевац Милица Белич приветствувапребиваваха в Ниш. Посетиха Из щението на парка-паметник, музея.дателство „Братство", където дирек- гостите, като им пожела приятно на 32 масови гробнипаметницитепребиваване. Накратко ги осведоми-торът на същото Тодор Велчев ги ще остане незабравим спомен.циосведоми с постиженията на бъл ха и за постиженията и развитие- а посетителите със сълзи на очи слеград, в който все ощегарската народност в Югославия в то на този дяха думите на екскурзовода, ос 
ведомяващ ги за най-масовата тра-областта на информирането на ро се чувствуват кървавите злодеяния

на фашистите през Втората светов-ден език. гедия, трагедията на един град. 
в който е бил убит всеки четвъртибе посетен и лагерът на война.В Ниш

ден бяха посетени„12 февруари", в който са били 30 Следващият Но този град-геройжител. катозаводите „Цървена застава”, коитопатриоти, от които 12 хилхиляди феникс отново се издигна, израстнапо броя на 40 хиляди заети заематяди са избити на местността Бу- 
бан, днес парк-паметник, който от опожарените пепелища и кего-място в страната ни. Следпърво вите жители сърдечно посрещатобиколката на една от фабрикитесъщо бе посетен и който напомня гостите си и разказват им за зло-на автомобилиза трагичните ге- за производствона поколенията действата, които носят и винаги щсбе приветствувана от ръ-дни на Втората световна групатароически носят в ранените си сърца.ководството на обществено-полити-война.

Бе посетена и една от фабри- На края на екскурзията бе по-ческите организации на заводите.
бяха топли, сърдечна заводите на Електронната Разговорите Върнячка баня, едноките сетена ог
бяха осведомени заГоститепроизвеждаща телеви най-известните туристическини.индустрия. места

радио-апарати и много други процеса на производството, разви-зори. в страната ни.
апарати на електротехниката и на тието на самоуправлението и т.н.

В този гигант Изтъкнаха и желанието за по-доброуреди.домакински Текст И СНИМКИ:
стопанство, в кой сътрудничествона югославското Ангел Димитровмежду двете съсе-
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Г оиндол село на примерни стопани
— За нова 1978 година ние 

неонно освстле 
Сега имаме 37 

крушки из махалите на се 
лото като селско осветление. 
Разписахме местно самообла 
гане с 2 на сто отличните дохо 
ди и пенсиите и 5 на стс 
от кадастралния доход. От 
това самооблагане събрахме 
около 100 милиона динара...

• това как трябва да се до
веде вода в селото, как тря 
бва да се построят добри 
пътища и селото да се свър 
же с града. Баща му До 
Колев. В тяхната къща още 
като ученик той слуша за

час. В акцията ни помогна и 
общината с пет милиона ди
нара, а четири милиона ни 
даде на заем, 
вече върнали. Няма човек, 
който не е участвувал в та-

поставихме 
ние в селото.рАДОСТ обхвана 

^ индол от това, че тяхното
всички жители на село Го-

които смесело тая година 
получи Септемврийска награда на Димитровград
ска община за извънредни успехи в социали
стическото строителство. Това беше награда и 
на ония които понастоящем живеят в селото, и 
на ония които са вън от него на работа в Ниш, 
Димитровград, Белград и други места.

По този случай направихме посещение в 
селото. Придружаваше ни Мирко Георгиев от 
Гоиндол, който работи на ж.п. станцията в Дими
тровград. Той живее в Димитровград със семей
ството си. В Гоиндол се намират баща му и май
ка му, но Мирко всеки ден отива при тях и жи
вее с мъките и радостите на селото.От селото 

Димитровград работят още около 80 души. Но
своето село. Днес

зи акция.
Сега ни предстои да свър 

всички пътища с ас
фалтовия път.

Михаил казва, 
най-главната акция но не и 
единствената.

жем

че. това е

Разказа на Михаил за направеното в селото 
не спира тук. В Гоиндол сега искат да доведат 
и телефон, да уредят обществените сгради — 
канцеларията на местната общност и кооперати- 

дом. В това искат повече да ангажират коо-
предприятия

вния
перацията „Сточар” и останалите

Желанието им е Домът на културата, 
сега не е в добро състояние, да стане мя-

в
те не считат, че са далеч от

от Гоиндол тръгват автооусите на в града- 
който
сто, където ще работи читалището, самодейците 
и тук да гостуват театрални групи от Димитров
град, Пирот и други места.

на всеки час __
Ниш-експрес” и гоиндолчани отиват в града, до 

границата и обратно, само за няколко мпнути- 
Гоиндол, сега мо*е свооодно да се каже,

част на града.е съставна С особена радост хората от Гоиндол говорят 
как тук се строят нови и много хубави къщи. 
Много хора, които работят в Димитровград си 
строят къщи в селото и вече живеят в тях. То
ва направиха Симо Панчев и Драголюб Атана- 

митнически служащи, Рангел Костов от ми- 
Сретен Георгиев, който работи в чужби

на временно а тук строи хубава къща и др.
Тук в Гоиндол научих-ме за връзките им с 

хората, живущи далеч
ват тук, интересуват се за проблемите на 
Това са Слободан Василев, професор в Белград, 
Днмитър-Димко Панайтов, професор в Ниш, кой
то внееъл две хиляди динара помощ за изграж 
дано на пътя, Станко Миланов инжинер, Влади 
мир Николов, икономист, Петър Николов, гео- 

който доброволно участвувал в пзграждане- 
Алексаидър Цветков и много други.

Гоиндол доволни от чу-

М. Колев
емблема на общината, 

а баща му бутилка сливова, 
бира и вино. Започна ненри 
нудителен разговор за живо 

в тяхнто семейство, за 
работите п селото, и за това 
което са напривили и 
мислят да направят

сеза няколко
Т минути от центъра «2 

Димитровград бяхме пред 
къщата на пРеДсе;й1!^мл местната общност МИХАИЛ 
КОЛЕВ. Той също така раоо 
ти на ж.п. гарата з Димитров 
град. но това му не поени 
да работи и в къщи, да по

ака и ние брин пръв в селото с напра 
вил водопровод и в къщи 

1968през
това се ирио- 

домакин 
В селото някои с под

получава вода 
година. След 
бщили още осем 
ства. 
смсх

сов, 
лицията,та

което приели тази новина. 
Не е вярно, — казва До 

брин Колев 
е първа 
вод в

от селото, но които ид~че ЖелюшдМихаил е отскоро прелее - 
мсстната общност. селото.направила водопро 

общината, както обик 
пише във вестни

дателси и катомага на родителите
новено ссТова те си приписват, 

водпровод с направен 
през 1968 година, 
път вода потече

цитс.
П ръв 
в Гоиндол
а за пръв 
тук, В МОя ДОМ.

в Гоиндол само 13 
И ис

Ает 
то на пътя

Сега
нямат вода.

Във всяка къща 
над 80

къщи 
само 
днес 
на сто 
гат с

вода.
има телевизор,

домакинства разнола- 
уреди — 
перални, 

тук
първите слсктричс 

в селото паста- 
в жи-

И ние напуснахме 
тото и видяното. Гоиндол действително заслуже
но получи високата награда, която ще му бъде 
насърчение за нови акции и пример на другите.

електрически
котлони,печки,

За 18 години, откакто Б. Николов 
А. Димитровсветнаха 

ски крушки 
иа цяла 
вота

революция
Селото сега 

Многоиа хората, 
ис намалява, 

които
расте.

работят в Ди 
си правят къщи 

вместо в града, за- 
нс им пречи, 

именно на Гоиндол 
беше присъдена 

на Об-

хора, 
митровград 
в селото, 1.ГоиндолНови жилища

товащото
Защозапочнаха Витомир 

Атанасов.Акциите
Андреев
Активно

актив
всичръководител на селото 

да участвуват |въп
и Христо 

сс включиха оскрс 
на партийната органи 
Властимир Димитров, 

на младежката 
Вар

на Социа 
Витомир

година
най-високата награда 
щииската скупщина

разбираемо За да узнаем 
за това да чуем

председател

но е иапълакции.
Всички членове на домакин 

ството на Михаил, баща му 
Добрин Колев, майка му, жс 
на му, двете деца, бяха пред 

на закуска. Оттук сс

ки тарят 
зация
председателят 
организация

председателят
съюз

но
по-подробно Ми-Миодраг от самия
Х31 ние построихме асфал 
тиран път от международното 
шосе до крайните 
голото п дължина от хиляда 
Гето метра. По този начин 
свързахме селото с града. Аи 
тобусите идват

ков, 
листичсскиякъщата

виждаше половин 
целия Димитровград.

Козарица и Мъртви 
великолепен.

селото и 
Изглс-

всички селя 
Не е за >чуд 

себе
и почтиАндреев

на селото.ни такъв жар и 
работи за селото 

на ме
дът на 
ната беше

Михаил, доволен от това, 
че тяхното село е получило 
Септемврийска награда изне

ванс, че 
отрицание 
сегашният председател 

общност
всекинаМихаилстната СТРАНИЦА 7
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веем и най-вдъхновено да се
изявяваме.

— Нерядко в нашите филми 
с по-нова дата 
на разголване 
тате,
димо и как възприемате едно 
такова явление?

АКТРИСАТА БОЖИДАРКА ФРАИТИНТЕРВЮ С

ЖЕНАТА НА ФИЛМА Е СЪЩОТО, КОЕТО Е И В ЖИВОТА има явления 
на жената. Счи 

че това е необхоли,
всякама случайно. Понеже 

работа изисква да бъде сери- 
Това особено

Все. пак разговорът ни се 
ЖЕНАТАПопулярната филмова актриса Божидарка Фрайч

постеже водеше на тема:
НА ФИЛМА, тъй като' бяхме 

нейния филм
на тазгодишния фестивал на артистичните 
ния „Филмови срещи Ниш 78" спечели_ най-високо
то признание, което се присъжда за най-сполучливо 
пресъздаден женски образ, — -„Царица Теодора'. 
За съжаление, всички разговори, които водихме с ар- 

бяха по време на прожектирането на фил-

схваната.озно
се отнася за пресъздаването 
на даден образ: трябва твърде 
сериозна да се работи върху 

Налага се детайлно за
познаване с чертите и специ- 
фичностите на този лик. Необ 
ходима е изключителна кон 
центрация- Именно така ^бе 
създаден и образа на Люби-

— Естествено е, че жената 
се съблича — това тя прави 
и в
го по-важно

видели
„Любица", където изпълнява 
главната женска роля и за 

наисти- 
дълбоко 

врязващ се об-

вече
живота. Според мен мно 

е с каква мяр 
за какво и- ка-него.която е наградена и 

на пресъзде . един 
емоционално

ка това прави, 
ква е целта на постановчика 

конкретния случай- Аз на
пример не бих приела една 
такава роля# но не се обявя( 
вам срещу такова „действие" 
ако то цели по-пълно-кървно 
да разкрие даден образ. До 
ри нямам думи за упрек към 

които това пра

тистите
мите, а преди 
едва ли може да знаем какво е изпитвала, когато и 
е връчвана наградата.

присъждането на наградите, така че в
раз.

— Кажете ни дума-две за 
творческата си биография.

— Аз съм свободна актри
са, т.е. имам статус на „сво • 
боден артист". Инак живея 
съвсем обикновено — с пуб
ликата контактирам ежеднев
но и на улицата, а и чрез 
филма! . Колко е моят живот 
„ежедневен” нека ви посви- 
детелствува обстоятелството, 
че и аз нямам квартира-жи- 

занимавам се с еже-

ца.

— ,Считате ли че нашата ли- 
е богата с женскитература

образи и че би трябвало то- . ^Р^росто
да упреквам...

защото не знаясе пресъздадева богатство , 
и на филма?

Да

_ Какво бихте препоръча
младите, които обичат 

филмовото изкуство и 
туално мечтатят един ден да 

щастието си на това

— Ние имаме изкжочител 
но талантливи писатели. Тук 
бих споменала само еднО име 
в съвременната ни литерату
ра — Данило Киш. Но едва 
ли бих успяла да изредя вси
чки, които наистина са съз 
дали безсмъртни образи на же 
ната.

ли на евен

лище,
дневна семейна работа, отгле- 

деца и имам всички
3! опитат

поле?а>
Н<и

ждам
задължения, които има една 
майка...& хора пре- 

учене и
На младите

поръчвам: учене,
учене. Да работят вър- 

един-
чрез работа могат 

истински хора и 
правата си про 

Трябва обаче да се

а пак
ху себе си, понеже 
ствено

— Може би по-отблизо да 
ни запознаете с ролята на 
жената на филма, относно 
нейното място в съвреме
нния филм?

ЕТ Впрочем ние действително 
прекрасни и талантли 

сектори 
това.

имаме
ви хора във всички 
на изкуството. Освен

„ . „ „ „ в нашата страна хората мо
Жената на филма е съ- свободно да се развиват

щото, което е и в живота. По-. свободни С една
ложително е, че сценаристите 
най-сетне схванаха, че филм 
без участието на жена не 
позволява пълноценна изява и 
на артистите-мъже. Също — 
както в живота.

Е ■ да станат 
да изберат 
фесия-
знае, че нищо не и два слу 
чайно — цеобходима е рабо 
та, упорита работа. Без ог
лед дали се касае за филм, 
литературарно поле или дру 
га област на изкуството. Та-

«и
5
о

. 3 дума, няма никви ограниче
ния, а това е най-благоприя- 
тния климат да се създава 
истинско изкуство. Като отра 
жение на такъв живот, на 
такава обстановка, е възмож 
носта с достойнство да жи-

о,

гаа
о

лантът е само началото, а 
останалото е работа и пак 
работа.я — Вашата роля на Любица 

в едноменния филм дей
ствително е ярко филмово 
постижение. Как обяснявате 
този у снех: като сполучли
во „напипване" на образа, 
или просто на артистично 
вдъхновение?

Да напомним накрая че онези, които са про
учвали биографите на много изтъкнати дейци на 
филмовото изкуство, безспорно са имали възможно
стта да се убедят в правотата на думите на Б. Фрайт. 
Впрочем, самата нейна биография е един пример в 
тази насока, а нейните изпълнения — пример на 
пълноценни, живи образи, впечатляващи се в съз 
нанието и дълбоко вълнуващи с житейската си прав
дивост.

га
д

ц * * 
* а . га М е — Когато се касае за ра

бота, за професионална ар
тистична работа — нищо ня- Ст. Н.

ейде време даслужа вой 
ник, а никой не ме 

потърси. Обхвана ме- 
някакво патриотично 

чувство, което не ми даваше 
мира ни денем, ни нощем. 
Вървя по улицата и само 
стискам юмруци; а мине ли 
покрай мене някой чу.жде 
нец, скъщам със зъби. и 
просто ми идва да се нахвър 
лд върху него и да му за- 
щид шамар. Легна да спя 
и цяла нощ сънувам, че 
коля неприятели, проливам 
кръвта си за своя народ и 
отмъщавам за Косово. Чаках 
с неотърпение да ме повикат, 
но напразно чаках.

Гледах как хващат мнози
на за яката и ги мъкнат в 
казармата и направо им завиж 
дах.

шам!".А РАДОЕ ДОМАНОВИЧ След това излиза и просто 
отдъхва от някакъв страх, 

така щастливо е пре
си» КОЙТО
минал.

— Който е за господина 
командира, влизайте 
ва той и избърсва потта от 
челото си.

Влизъм пръв.
Командирът ме посреща, 

седнал зад масата и пушей
ки с цигаре.

— Добър ден — поздравих 
го аз при влизането.

— Какво има?

каз

сля докъде е стигнала силата 
на ходотайството.

От голям мерак изпаднах 
в очаяние. Дори когато на 
улицата минавах покрай ня
кой офицер, напразно ударях 
крак така силно, че ме забол 
яваха табаните, само, викам 

направя впечатле 
ние на добър войник — но 
•нищо подобно: все не ме ви
каха.

Това ми омързна и един 
ден и написах молба до ко- 
мандуването да благоволи да 
ме вземе войник. Изливам

И така, изпълнен с блаже- 
ство от голяма

плюх, седях, гледах през про 
зореца, прозявах се, 
варях с някакви селяни, кои 
то също чакаха, и какво ли 

не правех, за да мине

надежда, 
вдигам се и право при коман 
дира.

разго-

— Мога ли1 да влеза при 
господин командир, — питам 
войника, който стои пред вра 
тата.

още 
време.

каза той 
с такъв страшен глас, че 
краката ми се подсекоха; на
право, че се олаолявам.

— Защо крещите, господи
не? — започнах аз, след като 
се окопитих малко.

— Ти ли ще ме учиш? 
Марш навън! — викна той 
още по-силно и тресна с крак 
по пода.

Във , всички 
се работи 
шум, врява и псувни. Непре
къснато

канцеларии 
усилено; чува сеси, дано — Не зная 

никът , нехайно и свива ра
мене.

каза вой-

се издават заповеди 
кънти от вико-

Веднъж дойде повикателна 
за един старец, който слу 
чайно имаше същото име 
като моето. И то каква стро 
га повикателна 
казваше веднага да се яви

— Попитай го,- кажи му, 
че е дошел един, който иска 
да служи войник! — казвам 
му аз и си мисля, че той 
ще ми се осмихне любезно 
и ще хукне при командира 
да му съобщи, че 
нов войник

и коридорът 
ве: „Слушам!” Щом се 
тори няколко пъти' „слу
шам”, значи,, заповедта от по- 
висшия
стигнала до най-низшия 
стигнала до най-младшия 
докато 
притичва

пов-

в нея се
Към по-низшия ев нея

на жар и накрая 
„Аз, господин командир, да 

знаете как бие сърцето ми и 
как кипи кръвта в 

‘ ми, очаквайки 
ния час, когато ще се на-
----- бранител на короната
и на своето отечество, брани 
тел на свободата и на сръб
ския олтар, когато и аз ще 
влеза в редовете на косовски- 
те отмъстители!"

Украсих 
всеки би казал, че е лирично 
стихотворение, 
лен от мисълта, 
препоръки не ми трябват.

цялата си патриотич- 
казва:в окръжието като дезертьор

— Какъв дезертьор — вика 
старецът, — като три вой
ни съм изкарал и бях ра
нен ето тук,- и сега се поз
нава:

Отиде старецът, но коман зова 
дирът го изгони...

— Кой те е викал тебе.

Усетих, че ме побиха тръп 
ки и сякаш някой заля с 
вода патриотичната ми жар, 
но все пак се надявах, че ще 
бъде по-друго, като му кажа 
какво искам.

— Дойдох да служа войник 
— казах аз, изпълнен с гор 
дост, изпънат, и го гледах 
право в очите.

ее дошел 
и командирът 

чак па вра-
и

погледна. войникът 
през коридора от 

една канцелария в друга Се 
га в —

ще изхвърчи 
тата, ще ме потупа по рамо
то и ще възкликне 
сокол е, ела тук!"

Вместо всичко това войни- 
ме погледа със съжале 
сякаш

поглед: „Е, глупчо, 
бързаш.
и да се разкайваш".

Тогава

жилите 
отдавна жела- „Браво, другата отново се вди- 

врява и отново сега . чува 
гръмко„слу 

изговорено от различ- 
и отново вой-

НЯКОЛКО
шам".

пътикът
ние. да ми каже с ни гласове, 

никът
друго отделение.

Звъни се в кабинета на ко
мандира.

Войникът влиза.
Вътре се чува

дъртак с дъртака 
му той и старецът за малко 
не изял боя.

Впрочем, ако не бяха из 
гонили стареца по такъв на
чин, аз в своето увлечение 
и силна любов към казар
мата бях готов да си поми-

креснал
ти дори 

Ще имаш време изтичва — отива в Аз, дезертьор! Чакай 
малко, ние точно такива тъР- 
сим!молбата си не разбрах този по- 

и се чудех защо вой
никът ме гледа така. - 

Дълго чаках 
та. Разхождах се.

каза той и започна 
да звъни със звънеца.глед

и бях дово- 
че повече някакво 

мърморене, а после 
изкрещаява:

Влявоглу
ВОЙ

„Слу-
от масата му се от 

вори врата и се показа един 
федфебел. Изправи се, вди-

пред врата- хо
пушех никът
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МЛАДЕЖКА РАВНОСМЕТКА

Г бабушница

МЛАДИТЕ И ТРАДИЦИИТЕЛЯТО НА УСИЛЕН 

МЛАДЕЖКИ ТРУД
ОТ НОБ

МЛАДИТЕ СЕ УЧАТ ОТ ПРИМЕРА НА БОЙЦИТЕ
ВОЙ^ИДАДОХА ДОБТОВОЛЕН ТР?^пМЛАДЕЖИ И ДЕ' 
НА СТРАНАТА ОЛЕН ТРУд в ИЗГРАЖДАНЕТО

Сътрудничеството 
Съюза между

на младежта и Съю 
за на бойците в Бабушнишка 
община в развитието и таче 
нето на светлите традиции от
народоосвободителната бор
ба може да послужи за при

нно значение. Слушайки ду
мите на живи свидетели за 
едно време, младите по-добре 
и по-лесно учат историята 

роден край, У тях

др. бележити места от дните 
на борбата в Бабушнишка об 
щина от години насам са 
съвместна грижа на Съюза 
на младежта и Съюза на бой 
ците. А когато стане въпрос 
за чествуване на 4 и 7 юли,
6 септември и други важни да 
ти от нашата история — мла 
дежите и бойците вираги' 
са между най-акгивните. 
Напоследък участвуват заедно 
на местни трудови акции.

С обхващането на младеж 
та на село в таченето на 
традициите от Народоосвобо
дителната борба Съюзът на 
младежта и Съюзът на бой
ците в Бабушнишка община 
наистина дават положителен 
пример как традициите от 
НОБ се предават на младите 
поколения.

Югославската младеж и та 
зи година оправда доверието 
на нашето

дите на свод 
се създава чувство на любов 
към родината.

Вече с станало традиция по 
случай Деня на освобожде
нието младежки групи да посс 
щават родители на паднали 
бойци като им поднасят скром 

подаръци. Тези срещи, 
без изключение, са трогващи, 
незабравими. Родителите по- 
лесно

изказаха решимостта 
Да истраят на Титовия 

изграждането на наша- 
самоупрвителна социали- 

общност, да 
братството 

между нашите 
родности, да пазят й 
завоюванията на 
ската

си
социалистическо 

общество. За това. красноречи 
во говорят стотиците киломе
три новопостроени 
хилядите хектари

новите водопроводни 
улици и

път в мер.га Въстаническа Лужница, коя 
то през Народоосвободителна 
та борба загуби над 700 сви 
дни синове и дъщери, и даде 
над 3000 активни бойци, а по
чти цялото население оказа 
жестока съпротива на фаши- 

и днес не забравя за 
ветите на падналите, остава 
вярна на идеалите за които 
са се борили те.

Младежта в Бабушнишка об 
щина съвъсстио

етическа разви- 
и единството 
народи и на-

пътища,
залесени

ват
площи, 
мерки, уредените тачат ни

социалистичедворове, исторически 
пр. На трудови акции с 
стно, републиканско и съюзно 
значение

места п революция.ме стите. понасят тъгата по сво 
ите чеда като виждат, че 
подрастващите поколения сме 
лой бодро крачат по пътя, 
който са прокарвали бойците, 
верни на делото и пътя. по 
който ни води СЮК' и др. 
Тито.

Грижата по поддържането 
на възпоменателни плочи и

Данните 
тазгодишните

показват,
съюзни трудо- 

акции на младежта 
участие и ю

че навзеха участие към, 
3,5 милиона младежи и девой 
ки — работници, студенти, се
ляни, средношколци, войници.

ви савзели 
млади комунисти, 
ди строители —

хиляди 
а 9 хиля- 

младежи и
_ със Съю

за на бойците развива най- 
форми на сътруд 

ничество в таченето на тради 
циите от НОБ. На 
място, при всеки удобен мо
мент, а според програмата 
на Съюза на младежта 
учащите се и работническата 
младеж, бойци от НОБ разка 

спомени за славните дни 
на борбата. Засега се обсъж 
да възможността такива сре 
щи да се организират и на 
село, за селската младеж през , 
есента и зимата, когато се 
завърнат от работа младите 
хора.

Стойността на младежки до 
броволен труд на 25-те съю
зни трудови акции възлиза 
на 500 милиона динара.

Нашата младеж още един 
път показа какво иска и 
какво може. Още веднаж мла

за различнидевойки са предложени
приемане в Съюза на кому
нистите. Заслужава внимание 
и обещанието на

ПърВО- М. А.
младежите: 

догодина повече участници и 
по-големи резултати в изграж 
дането на страната.

ПРИ САМОДЕЙНИЯ ТЕАТ1Р „ХРИСТО БОТЕВ" В ДИМИ 
ТРОВГРАДпред

Наскоро „Татул“зваг

Ръководството на самодей
ния театър „Христо Ботев'’ 
в - Димитровград обсъди до
сегашната си дейност и прие 
план на работа за предстоя 
щия период. В разговорите 
взеха участие и представи
тели на Центъра за култура 
и Общността за култура.

Констатира се, че 
ние на годината са осъще
ствени добри резултати, но 
е имало и определени про
пуски. В тази насока се от
правиха забележки към Цен 
търа за култура, който не 
цялостно е, изпълнил плана 
и програмата на Самоуправи 
телната общност за култура,

за което е получил и съответ 
ни средства.

Прие се веднага да се за
почне 
сата

Друг вид на тачене на тра 
дициите от НОБ е и записва 
нето на спомени от войната. 
Учениците от гимназията, под 
помогнати от преподавателите 
се, вече провеждат акция по 
записване на спомени на уча 
стници в Народосвободителиа 
та война. Тези бележки по- 
късно ще бъдат уточнявани 
и след това ще бъдат ползва 
ни като материали за написва 
не на една по-обемна хрони
ка на освободителната война 
и революцията в Лужница.

Тази акция има многостра

с подготовки на пие- 
„Татул" от българския 

Георги Караславов.писател
С оглед, че за това театрално 
представление не е необхо
дим голям ансамбъл бе ре 
шено, час по скоро, да запо
чнат съвместни подготовки и 
за едно представление на сър- 
бохвърватски език. Все още не

гече-

се знае коя пиеса ще се 
подготвя, но се прие обеза
телно да бъде с тематика 
от съвременния живот..

А. Д.СараевоНа линията Шамац

М...., в което се казва, че 
това е втората повикателна, и 
да ме изпратят под стража 
и накажат за неявяване на 
време.

Отново хукнах без дъх. 
Съобщиха ми, че ме вземат 
за войник.

Така, с малко закъснение, 
влезох двегодишната си служ 
жих двегодишната си служ-

Аз му разказвах дсичко, 
което ми се беше случило, 
когато се явих при коман 
дира.

— Добре, върви си тогава, 
докато тази работа се разгле-

от най-младшия и се 
дб фелдфебела.

влезна при
чна 
стигна 

Фелдфебела 
командира.

— За какво са ми тези твои 
глупости! — викна той удари 
молбата с ръка и тя падна 
на пода.

„Ама че цветист стил" — 
помислих
забравих да му кажа

гна глава, облещи очи, при 
бра ръче до бедрата си, за- 
марширува към 
силно удряше крак, че уши 
те ми заглъхнаха; спря се, 
тракна токове и застанал ка- 

• то вкаменен, изговори висо
ко точно според устава:

— Заповядайте, госин пол-

него и така

— Какво има?
— Имам част 

на господин 
войникът, когото търсихме в 
списъка, с умрял.

Аз се слисах и в смуще
нието и страха си бях готов 
просто да повярвам дори на 
това.

— Този войник с умрял!... 
каза командирът.

— Но аз съм жив! извиках 
аз уплашено, сякаш наистина 
сс бранех от смърттЬ.

— Хайде, отивай 
мене ти си мъртъв; 110 същс 
ствуваш на света, докато об
щината ис те изпрати.

— Уверявам ви, чс аз съм 
този... Не съм умрял, 
ме?

си аз и от мъка 
името да.да доложа 

полковника, че Отидох си.
Тъкмо се бях 

къщи, пристигна 
но от някакво 
жие.

си. върнал в 
повикател- 

друго окръ
— Как се казваш защо не 

говориш? — кресна той- 
— Радосав Радосавлсвич.

п списъка
ковник! ба.— Вземи веднага този тук, 
острижи го, облечи го и за
твори в карцера.

— Слушам!
— Моля 

та ми!... Аз не съм дезер
тьор, а искам да служа вой
ник

на— Вижте 
новобранците — заповяда той 
на офицера.

— Слушам!
офицер, излезе в ко- 

повика подофицера

(сеВикат мс веднага да 
в моето окръжие, за- 
съм бил погрешно за-

В ТЯХНИя СПИСЪК.
в моето окръжие 

че ме викало М... 
окръжие да ми съоб- 

явя в тукашното, 
защо си

От тогава минаха пет го 
дини. Бях почти забравил, 
че съм бил войник.

Един ден ме повикаха в 
общината.

явя
щото 
писан 

Отидох 
и казах, 
ското

викна дру-се, ето молба-ви
тирят 
ридора, 
и му заповяда същото.

— Слушам! — отекна силенказвам аз и целият Отидох 
някаква 
документи 
сигурно 
лограма. 
крепяио 
докато
кова голям, че трябвало да 
го разделят на две части.

— Заповядано ми е да ви 
изпратя в окръжието — каза 
ми кметът.

— Пак ли? 
учудване.

там и гледам — 
обемиста връзка 

от окръжието, 
имаше десетина ки 
Нещо ушито, при- 

едно към - друго,
пакетът станал тол

щи да се 
— Амитреперя- дошелли? А глас.

Подофицерът
на младши 

цера, той па

си I ЗаНе си дезертьор
тази молба? нареди съ 

подофи 
ефрейтора, а

и ефрейторът на войника.
Чува сс само как

как застават един 
здаър

тук?какво искаш с _
— Искам да стана воиник! щото 
Той се отдърпна малко на

зад, замижа с едно око 
каза:

— Ами защо да ходя там. 
тс ще ме изпратят 

— започнах да обя- 
аз колко глупаво би

когато 
тук...
снивам
било да ходя при тамошното

кънтят етозаядливо 
— Ама, разбера се, иска чо

векът да служи войник!... 
Хм, та-а-ака, значи!... То та
ка става, от улицата хайде 

час поскоро да 
че ли тук с

стъпките,
пред друг и всичко 
шва със „слушам"!.

— Списъкат, спи-и-и-съ-кът! 
— раздаде сс из цялото уч
реждение и започнаха да тро 
пат и да блъскат, сваляйки 

прашни връзки с 
от рафтове. Шумолят

окръжие.
— дошел си тук да обя

сняваш на няколко ли. .. Не 
може то така: 
има 'ред!...

— Вън, нима в списъка ис 
„умрял", чс 

уверяваш?
Нищо ис можах да напра 

вя и излязох.
Отидох си в къщи (живеех 

на друго 
дии не можах 
себе си. - 
иаваше иа ум да пиша мол-

ти щепише навсякъде си извиках отв казармата, 
отслужи, като 
хан.

МС
Какво да правя? Няма 

отидох от К... 
се съобщи

ше как.огромни 
книжа | 
листвс, търси сс усърдсио.

докато ставаше всичко 
това, аз стоях в един 

в кабинета иа ко
не смеех да дишам 

беше

документите. При 
подписи, нареж 

обяснения, обвинения, 
— свещенически, ка-

— Сега ми е наборът.
— Не тс познавам и не ща 

— започна
в това влезе

Взехв М___ за да ми
там да дойда в К..., откъде- 
то бях тръгнал.

Явих се, значи, в тамошно
то окръжие.

Отново заповеди, удряне на 
крак, „слушам"... и накрая 

че никой ис ме

място) и няколко 
: да дойда иа 

Вече ис ми и ми-
тях хиляди
дания. 
печати
питански. началнически, учи
лищни, общински, дивизио 
нни и какво ли не още. По- 

това и ви

да те слушам... 
командирът, а

офицер с някакъв Д°"един
кумент. ъгъл 

мандира и 
такъв

обзел. Командирът 
и пушеше, прелиствайки бе
лежника си.

в СЪЩИЯТ рСД- п
беше издадена, дойде отго
вор, само че сега се запо-

би.
местрах минали три 

оттогава и пристиг 
от нашето 

— общината да мс

Нс сс бяха 
месеца

всичко 
чс официално е потвъР- 

че съм жив и веднага 
викат да изслужа редов 

военна служба.

на— Я вижте в списъка 
новобранците за кога е запи- 

каза той иа о- 
мс с ръка,

гледнах
Лях,
депо.

седеше ,ми казаха, 
е викал.

Върнах се обратно в къщи. 
си отдъхнах и ето 

повикателно от

повикателнаиатози
фицера, посочи 
изгледа ме и запита:

— Как се казваш?
Аз му подадох молбата.

сан окръжие 
изпрати п срок от двадесет 
и четири

който мсЕдвам 
ти отново пата си

часа.
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ДИМИТРОВГРАДг СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ в
ЛАУРЕАТИ НА ТАЗГОДИШНИТЕ

Успешна дейност на стрелческото 

дружество „Граничар“
състазнията за купата па пред

на Общинската скупщина, ко 
проведоха по повод 8 септември 

освобождението на Дими- 
състезания 
резултати

чар" е трикратен победител в тях 
този начин спечели• тази година купа- 

. трайна собственост.
За успехите на дружеството бе при- 

Септемврийска на-

ФУТБОЛ

ПОБЕДА ИЗВОЮВАНА ПРЕЗ 

ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ заемат 
седателя 
ито се

Около 20 години в Димитровград ^ус-

70 активни чле 
толкова, . които са

стрелчесхоработи
„Граничар", което има 
нове
любители на този спорт. _

В течение на двадесетгодишното си 
дружеството е участвувало 

а активно

— „АЛУМИНИУМ” (НИШ) 3:2 (3:0) 
спортния

пешио„А БАЛКАНСКИ” на— Деня 
тровград. В тези 
ха и извънредни

забележи 
- „Грами- 

и по

ощеи понеДимитровград, 17 септември. Игрище в „
център „Парк”. Зрители около 500. Време хуоаво. 
Теренът идеален за игра Голмайстори: М. Петров в 
11 и 40 и М. Виданович в 35 минута за ,А. Балкан 
ски”, а Г. Милойкович в 54 и Н. Джурич в 65 мину
та за „Алуминиум”. Съдия Ролоюб Живаноиич 
(Алеккнац). „Асен Балкапски”: М. Виданович (Г. Ста 
вров), Р. Манчич, 3, Марков, Н. Алексов, П. Димит
ров, М. Тодорович, С. Иванов, Д. Каменоз, Д. Ста- 
вров, А. Петров, М. Петров.

В третия кръг на състеза 
нията футболистите на „А.
Балкански” извоюваха своята 
втора победа (срещата във 
втория кръг с „12 февруари 
в Ниш не играха, не отпъ
туваха поради дефект на 
колата), която е от голямо зна 
чение в борбата за по-добро 
място на табелката.

съществуване
на многобройни състезания,

особено сс упеличи през послед- 
провеж-

та встта му 
нитс три 
дат състезания 
участвуват в републикански 
и състезанията за купата 
Тито .Граничар” се е пробратимил 
стрелческото дружество на трудовата орга 
низация „Ратко Павлович,, от Ниш, ско ц я срещи, кахто в

години. Редовно се
рамките на общината,

състезания града.^_ 
на Маршал

съдена тазгодишнав
„Парк- сеКогато в спортния център 

се изгради и предвиденото стрелбище, а 
членовете, на дружество- 

усилия, но е необхо-

със
в тази насокаВ неделя ,Х Балкански" иг 

„Рудар" в Алексинац. то полагат много _ 
дима помощ и на Общиоста за физлче-

могат да
рае с

Тази седмица започнаха съ 
пионерите на 

Балкански” и в мача 
Гнилане те 

като гости първа

година
така и в Ниш.

ето всяка 
Димитровград

Членовете на дружеството са успешни 
много общински съ- 

особено място

култура, от дружеството
още по-добри резултати.

ска 
се очакватстезанията и 

„Асен 
с. „Омладинац" в 
извоюваха 
победа с 2:1.

и наорганизатори 
стезания, между

А.Д.които УСимеон Мапов
БАСКЕТБОЛлг}

В първата част домашните 
футболисти паказаха силна иг 
ра и с голове на М. Петров 
и М. Виданович осъществиха 
висок

ДИМИТРОВГРАД С победа-я догодина 

осигурени състезания 

в сръбската дивизия
Създаден шахматен 

отбор
3:0. .резултат

За разлика от първото, втб 
рото полувреме бе в знак 
на гостуващия отбор от Ниш, 
който ' успя да вкара и два 
гола. Те дори имаха възмож 
ност и да изравнят резултата, 
но футболистите на „А- Бал 
кански" успяха да задържат 
минимално ' първенство 
извоюват победа с 3:2 (3:0).

В Димитровград е създаден шахматен отбор,
с отбо-който ще се състезава в рамките на региона 

ри от Свърлиг, Бабушница, Б. Паланка, Гаджин 
хан и два отбора от Ниш — „Ястрсбац" и „Филип 
Клаич".

„Свобода” — „Озрен” (Соко баня) 88:79 (49: 43)
Димитровград, 16 септември. Игрище в спор
тния център „Парк”. Зрители около 
Съдии Йованович и Кръстич (Ниш).
„Свобода”: Николов, Петрович 6, Бабич, 
Йеленков, Филипов 2, Симеонов, Минев 20, 
Стоянов 25, Рангелов 27, Геров 8.

точки. По този начин те осъ
ществиха минимална, но за- 

Да служена победа с 88 -.79 (49: 
извоюват твърде значителна 43 ) 
победа и практически обезпе 
чиха място в Източна А сръб 
ска
че значението на тази сре 
ща оказа влияние на каче от гостите

Раванович.

и 200.В първия кръг димитровградските шахматисти 
играха с отброът на „Ястребац" в Ниш и бяха пора
зени с висок) резултат — 7,5:0,5. Мачът се игра на 
осем маси, а само на една Т. Пешев извоюва поло
вин точка.

Мачът се игра в твърде 
спортсменска обстановка, а 
единственото тъмно петно бс 
некоректния геет на домаш 
ния футболист Д. Величков 
който в 85 минута получи чер 
вено картонче, понеже без 
нужда удари един от фут 
болистите на гостите.

е следващия кръг, в който от-На 8 октомври 
борът на Димитровград е гост на отбора от Свърлиг В игра от голямо значение 

баскетболистите на „Свобода" 
успяха под напрежениеС.Манов

У
С добра игра в отбора на 

„Свобода" се изтъкваха капи 
тенът Рангелов и Стоянов, а 

най-добър беше

НАУКА И МЕДИЦИНА дивизия. Естествено е

Лекарствата и храната ството на играта, което не 
беше на завидно равнище. Съдиите на мача не пока- 

нужната сигурност, но 
оказаха влияние на резул

захаОсвен в начало на среща- 
резултатът беше 

домашните баскетбо

Н ЕКАРСТВАТА са полезни само във вид на неразтворимо съединение.
II тогава, когато се приемат по Силният чай и кафето могат да пре-
# 9 назначение на лекаря. Трябва дизвикат не само физико-химична, но

винаги да се има предвид, че лечението и фармакологична несъвместимост. Тези
е не само много отговорно работа, но напитки благодарение на съдържащите
и до голяма, степен изкуство! Необхо- се в тях кофеин и сродни нему продук 
димостта от внимателен' и умел подход ти притежават възбуждащо действие,
при него се диктува от много обстоягсл 
ства. Едно от тях са взаимоотношения
та между лекарствата й хранителните 
продукти.

Както е известно, по силата на ре
дица гефлекси присъствието на храна 
в стомашно-чревния апарат задействува на някои антибиотици, аспирин и дру-
целия сложен механизъм на храносмила ги. Нерядко с оглед да се подоб
нето с отделянето на съответните соко сът им (особено 
ве, Това е всъщност своеобразна лабо
раторна работа, в която под влияние 
на ферментите и съответната с реда (в 

кисела реакция, а в червата 
— алкална) прочита последователно мно 
гоетапни процеси на химическото раз 
падане на'хранителните продукти до 
най-простите молекули.

Кои са предпоставките, които опре
делят активното поведение на хранптел 
ните продукти спрямо лекарствата? У- 
чените са установили, че в храните от 
растителен животински произход се съ
държат химически вещества, които са 
високоактивни във фармакологично от
ношение. Те са единодушни в своите 
заключения, че много лекарства от при
роден и синтетичен произход, приети 
след ядене, загубват напълно своята 
активност или значително я намаляваг 
поради взаимодействие със съставните те 
части ' на храната. Такъв е широкопо- 
пулрният пример с чая, който съдържа 
както е известно, много от така ' наре 
чените дъбилни вещества. Ако се раз 
твори 1 в чай прах (а това честр се пра 
ви!), който съдържа ще утаят алкалоида

нета, когато 
равен, 
листи

тата.
имаха превес в игра 

та й разлика от няколко С Манов

ХАНДБАЛСкоростта на всмукване на лекарства
та е от много голямо значение за лечеб
ния процес. Но под влияние на активни 
в' химично отношение съставки на хра
ната се задържа всмукването в стомаха Сяед гшриод от няколко 

години-отново хандбален 

отбор
ри вку-

при малки деца!) ле
карствата се смесват с различни 
ви сокове, безалкохолни 
ги. Но родителите 
че това почти

полод-о- 
напитки и дру 

едва ли съобразяват, 
винаги се съпровожда с 

повишаване на киселиността в 
А съществуват 
гат да проявят 
среда.

Тези примери 
нашите знания

стомаха
„СГЙ (Ниш) — „Асен Балкански” 32:23 (1715)

р- П=Гм3МаГ,Т.' &теГ?ЛМ
1ороГл ' Двте“К" 2' А“»™ 1. С.То-

След период от

стомаха 
лекарства, които не мо- 

своя ефект в кисела

като чели 
за приемането на 

карствата. В медицинската практика 
повече се налага схващането лекарегва- 
те да се вземат 30-60 минути преди яде
не. Впрочем изборът „преди" или „след 
ядене" зависи от физико-химичнитс свой
ства на препарата, от неговото взаимоот
ношение в стомаха и

изменят
ле-
все

„ НЯКОЛКО го
дини Димитровград отново 
създаде ханбален отбор, кой 
то започна в неделя състе 
занията си в Трета сръбска 
дивизия.

т.н. не оказаха сериозна съпро
тиваПравилното съчетаване на лекарство 

лечението с хранителния режим наболни- 
е проблем, който е недостатъчно ра

зработен засега, но е от голямо значение 
и затуй пациентите трябва строго да 
спазват напътствията на лекаря 
употреба на лекарства.

на по-опитния 
„СГЙ" в Ниш 
бяха

огбор
и заслужено 

поразени. Поражение- 
се и очакваше, но добра 

та игра на димитровградските 
ханбалисти
лувреме обещава, че 
да се очакват и по-добри ре-, 
зултати.

то

при Младите ц неопитни ханба 
листи на „Асен Балкански’*, 
под ръководство на препо
давателя по физическо въз 
питание Димитър Гюров,

през първото по 
могат

Д-Р С-К

С. Манов
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♦ мозайка • МОЗАЙКА

«а ЗА ИЗВЪНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕ 
СТВЕНА СИГУРНОСТ И САМОЗАЩИТАли ши ищ с ипи,

МИТНИЦАТА-ЛАУРЕАТ 

НА СЪЮЗНО ПРИЗНАНИЕ
ежду лауреатите на таз 
годишната Емблема на 
сигурността, която при 

съжда Съюзния изпълнителен 
съвет, е и трудовия колек 
тив на димитровградската ми 
тница. Това високо обществе 

управителя 
на митницата в Димитровград 
Томислав Тодорович връчи 

тържественото заседание 
на Общинската скупщина, 
състояло се по повод Деня 
на освобождението на града, 
членът на Изпълнителния съ 

на Социалистическа ре 
публика Сърбия Стоян Сто 
илкович.

Емблема на

Вече 15 по-рано броят на пътни 
е изнасял 660 хиляди 

а на колите едва 54 
Това грамадно уве 
на минаващите ту 

ристи не е нама-лило успеш 
ната работа на митнически
те органи. Напротив, гголу 
чените опити и увеличената 
бдителност са повлияли мит- 
чарите на тези пунктове от 
ден на ден да бележат все 
по-успешни резултати.

Пропусквателният 
„Градини" е известен и като 
място, където се прекъсва 
пътя на много контрабанди 
сти от различни краища на 
света. Затова свидетелству 
ват и мнбгобройните случаи. 
В течение на 1976 година са 
хванати 91 контрабандисти 
на наркотични вещества, с 
над 3 хиляди килограма нар 
котици. Следващата, 1977 го 
дина броят на този вид на
рушители • възлиза на 99, а 
запленено е над 2 хиляди ки 
лограма наркотик. Успешни
те действия в откриването 
на тези случаи продължават 
и в тази година. През първи 
те осем месеца 49 лица, с 
над 800 килограма наркотич 
ни вещества, са прекъснали 
пътя в Димитровград.

Има и други видове нару
шения. Само в течение на 
миналата година между мина 
ващите пътници и туристи 
са били и редица наруши
тели на митническите и ва
лутни закони. Стойността на 
митническите нарушения въ
злиза на 378 милиона, а на 
валутните около 84 милиона 
динара.

нигодини на граннч- ците
души,
хиляди.

ния

РОБ. ВРаД°™ “ЕКСАНАЪР личениеград
на тези годинимного неща нона границата са признаниепроменени- Броят на минаващите пъ

тници и коли е достигнал нанякога
незамислимо число. Преди 15 
дини ако в течение

то
на днея ми

нат 50 коли пунктсе е считало за мно
го. Сега, в сезона, и над 5 хиляди 
коли на ден е естествено явление 
От пътниците болшинството са

1)СТ

сигурността 
Съюзния изплнителен съвет 
присъжда като израз на при 
знание за извънредни резул 
тати в укрепването и развити 
ето на обществената сигур
ност и самозащита. По то
зи начин димитровградска
та митница се е наредила 
между онези трудови колек 
тиви в страната ни, които 
най-успешно изпълняват за
дачите в областта на сигур 
ността и самозащитата. Без
спорно, всичко това е резул 
тат на голямо ангажиране и 
висока степен на лична и

туристи, но има и такива, на които
минаването на пункта няма само

цел. В такива слу- 
митничарите трябва да имат

туристическа
чай
особен слух, да открият всичко
непозволено, а при това да не оби-

В това отношение идят пътник.
Петров има особен успех.

— Неотдавна на пункта за-
белязах един ирански поданик, А. Петров
студент, с нова кола БМВ, който 
някък ми бе съмнителен. Връща
ше се от Западна Германия, от 
където караше кола за Иран. 
След като направих обстоен кон
трол в задната част на колата 
намерих 28,5 килограма накити 
от 18 каратно злато, чиято начал
на стойност възлиза на 1 милион 
и 850 хиляди динара, а реалната 
му стойност е значително по-гол- 
яма.

още 15 банкноти.. ■
Тези два случая ясно говорят 

с какви случаи се среща Петров 
по време на ежедневната си рабо
та. И тази работа той, както и ос
таналите 
на крак, при горещина й петроло- 
ви изпарения, по цели 12 часа. Но 
и това не пречи да се запази във 
всеки момент пълна бдителност. 
Защото митничарят е не само ли
це, което контролира пътниците, 
но и лице което се грижи за си
гурността на границата.

Успехите на Петров не са ос
танали незабележими. Преди две 
години, той получи „Септемврий- 

. ска награда”, за извънредни успе
хи в работата си. Неотдавна полу
чи и парична награда от 10 хил
яди динара от Съюзното управле
ние на югославската

колективна отговорност на 
всички работници в трудо
вата организация.

Югославско-българската гра 
ница край Димитровград, на 
граничния пропусвателен 
пункт „Градини” и ж. п. га
рата, в течение на миналата 
година са минали 5 милиона 
и 740 хиляди пътници, а бро 
ят на колите възлиза на ми 
лион и 492 хиляди различни 

видове коли. Само 13 годи

митничари, изпълнява

А. Д.Това е само един от успехите 
на Петров, но да споменем още 
един. ИЗДАТЕЛСТВО БРАТСТВО В НИШ 

ПОВТОРНО ОБЯВЯВА

КОНКУРС
За попълване на следните работни 

редакцията на седмичния вестник 
„Братство" в Ниш:

1. Един журналист — кореспондент от 
Димитровград; с постоянно местожителство 
в Димитровград.

2. Един журналист — преводач в ре
дакцията в Ниш.

УСЛОВИЯ
Под № 1. — Завършено виеше или но- 

лувисше образование, солидно познаване 
не нд български език, морално-политически 
качества за журналистическа дейност.

Кандидатите ще държат контролен из
пит (тест) с цел да се оцени познаването на 
български език и на журналистическата ра
бота, за което навреме ще бъдат осведоме-

— Преди един месец на този 
пункт открихме и фалшифицира
ни динари, в банкноти от 500 ди
нара. Една наша гражданка __ от 
Скопйе, връщайки се от Истамбул, 
трябваше да плати мито. Когато 
ми подаде банкноти по 500 динара, 
веднага забелязах, че са фалшифи- 
кат. След като блокирахме авто
буса, с който пътуваше, намерих-

места в

митницата,
за тазгодишните успехи в ежеднев- 
та работа. л. д

ПО ПОВОД СТАТИЯТА: „ЛЕТНИ ПРОБЛЕМИ НА БОСИЛЕГРАД

^Отговор със злоупотреби
футболен клуб. Задали Йоич с имал морално 

на отговор? В статия- 
която опровергава, ясно 

стои, че футболната дейност 
в Босилеград е добра. Значи, 

името

мения
дачата на това спортно дру 
жсство е да оформи и други 

отбори: по волеи- 
топка, баскетбол 

В спортно-рекрсаци-
център за такива 
игращата се постро 

още п реди една година, 
че самоинициативно 
ДСи тук спортуват по 

младежи' 
нуждите за 

на нови спортни

Като автор на статията „Ле 
тни проблеми на Босилс право
град" публикувана във в-к. та,
„Братство” от 18 август тази 
година и отговора на Радо 

Йоич, с който „опровср 
фактите в нея, дъ-лжен

спортни 
бол, ръчна 
и др.
ОРНИЯТ 
отбори 
СПИ '
Това,

наФК „Младост", в 
който той нрави справка, нс 
с засегнат. Дали съм „иамс- 

за сходно, както и мно-

ми р пи.
Пробна работа три месеца. Квартира 

не е обезпечена.
Под № 2. — Завършено виеше обра

зование: филологически факултет филоло
гия, или философски факултет солидно 
познаване на български и сърбохърватски 
език и морално-политически качества.

Кандидатите се подлагат на проверка 
на способностите им.

Личните доходи според самоуправи- 
споразумение за разпределение на

гава
съм да дам няколко подене рил

го пъти по-рано да напише 
голяма работа' — 

говорят фактите. През ::
години иублику 

50 статии (пре 
положителни и насръ 

ФК .Младост”.
премъл ма

за онези фут- 
които ФК

ния.
Йоич пише от името на из
пълнителния отбор на фут 
болния клуб „Младост" и ссО

СИ ПОДПИС
на клуба, 

този 
пито с

„всекиза тази десеткиняколко 
потвърждава 
формиране 
отбори. Но може ли да се 

за организирано спор 
няма оформени

после
дведните

РЪЧНИЯ
овсрява с печата 
Проверката говори, чс 
изпълнителен отбор 
обсъждал „спорната” статия, 

заключение.
името на то

ствеио повече огвах
димно 
чителни) за 

Единствено 
да пиша 

болни срещи

грпори 
тупане 
спортни 
спорта да се

3"ето топа о моето //тс‘'дс"'—г зявгъ*г$
‘(без1 'пълномощие™ бралото
.... говори в името на ДРУ' ><■ 
готов е да повдигне въпро 

и за моя журналистиче 
и морал!
' Всъщност, с отговора 
Йоич пряко обижда всички 

които знаят съ-щсствс- 
положсмис на масовия

ако
отбори чрез които 

омасопява и ра-вахнито има свое 
Йоич пише от 
зи форум, ползва печата му, 

4 1 нрави
„Младост,,, 
загубваше 
на нула. 
слабите
дост” напусна Южноморавска 
та футболна дивизия и сега 

4 пъв Иранските.

телното 
редствата за лични доходи-

Документите се изпращат в срок от 
15 дни от публикуването на конкурса. Мол
бите на конкуриралите на първия конкурс 
за едното и другото работно място

с по 15дори и 
Впрочем, поради 

ФК „Мла
начин

злоупотреба. Та 
за да даде

значение на личния си 
говор. Но той не се спира са 

две писма с 
• отгър

мен пак под 
ФК

и по такъв
стоумишлена резултати

го прави,ка от I

се взи-
Ако^тошГс „резултат на са- 
мотвержен труд" - както 

Йоич, аз дру отговор

мо на това. 
подобно обвинателно 
жанис срещу

в предвид.мат(а Молбите с останалите до 
кументи се изпращат на 
адрес: Издателство Брат- 

— Ниш, Кей 29 де 
цембар бр. 8 18000 Ниш

казва сис печата напечатени 
„Младост”) отправя до Общи 

комитет на СКС и пъР 
партийна организа 

в която членувам.

нямам.
Правото на 

„спортната” 
бще спорна с 

иото

наотговор 
статия» ако с въо 

имал някой от 
дружество „Мла 

на което до- 
само сьщ-

•оиези,
иотоНСКИ-Я 

вичиата 
ция,

ство
спорт в Босилеград.спорт 

дост”, В рамките 
е оформен

Вспо ВелиновТова с едната страна на 
отговора, а каква с втората 
— да кажа съществената?

журналист
сега

СТРАНИЦА И
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★
Хобито на поета: през сво

бодното си време да пише чу 
десни стихове.

★

На всеки мъдрец се падат 
предостатъчно научни ръково 
дители.ЖЕТВА ★

— Как е новият директор! 
Може ли да се работи с него?

— Прекрасен човек. При не 
го може изобщо да не се ра
боти.

КИКО си е убаво са у наше село. За- 
годимо си работете туя годину кико никига. 
Верно беомо млого шиве поорали, ама ли си 
имамо разбираше със задругуту, навреме 
докараше комбайни и додека да видиш 
работата се свърши.

ДруЬе године се протакамо. Чекамо 
да дойде вършачка или комбайн, 
ншца не дооди. Идупо друга села, вършу 
жшу, а нийе чекамо. Некой пупг ни улови 
и лоше време па не може да дожшемо до 
край на септембар. Туя годину бре кико 
нейе било вършидба. За йедно допладне 
овъромо и укарамо у амбарйе. Море на 
другу годину че поорем йоще две шиве. 
Що да лежу пустишете и по ши да се гоне 
зацци че си Ви поорам, жито че намлатим.

★)Модел за безопасно движение през чаршията в 
Димитровград Конферансието:

Том Джоне ще пее: „Когато 
жена ми спи" с мъжки хор 
и.. .оркестър."

„А сега

а оно

★
— Чувам, че жена ти е по 

дала молба за развод?
— Да, но и аз също

молба за развод..
— Ами защо тогава ще се 

развеждате, след като 
по едно нещо сте все още 
съгласни?

СЪМ
подал

!
Лоше беше друйе године. Мучимо се 

по цел месец. Море ка се сетим йедну годи- | 
ну преди войнуту цел месец ни дъж завача * 
враове. Темън насадимо и уведемо коши- 
те у враат, а оно загърми от МечЙин връ.
Са бре убаво време. Нема никакъв облак 
да се види. Слънцето ко у сред лето.

Тека ючера сам излезал пред задругу
ту, въртим се натам-навам и нема кво да 
прайим- И със сват Станка се договоримо да 
идемо у Звонску башу. Кво да прайимо по 
село да си губимо време. Узомо автобус та 
там. А тамо милина. Кико йе убаво кига 
си човек дожше навреме па се сети и за 
башу.

поне

★
Малката Жозефин получа

ва хубава кукла като подарък.
— Защо не си играеш о 

нея! — пита майка й-
— Ще я запазя за децата

Ученически тротинет с ремарке

си.
— Ами ако нямаш деца!
— Тогава ще я запазя за 

внучетата си!Стигомо тамо, узомо по йедну собу у 
найубавият хотел и Станко леже да поспи, 
а я узо пешйират и реко дай да слезнем у 

> бахь/уту да се малко омием. Празан беше 
опалисКия басен. Стури се и загази у водуту. 
Жешка кико да йе греяна на огън. И темън 
се испружи колко сам дълг, кико чуйем гла- 
сат на Оганию. Одека са она тука у бан>уту, 
ка знам дека си остаде у село.

— Манчо-о-о! — чуйем ока Стания. 
— Ой, Манчо, одма излази надвор окаю 
комшийете дека стигал опалиейат комбайн 
до нащу шиву. Грабе цакове и да търчимо,

!
★

—Колко време сте работили 
на предишното място!

—, Пет години.
— Защо напуснахте!

По силата на обстоятел
ствата. Амнистираха ме...

че ни пререде.. •
Дърпну се и ка се разбуди видим Ста- 

нию уловила ме за рукав и ме сеца да се 
дизам. Верно ни дошъл ред за жетву.

А да знаете човеци кико йе убаво ка 
човек йе дожел па макър и на сънища.

★ -
в бюрото за женитби: 
— Ето

дат. Препоръчвам
вижте този кацди- 

ви го.
— Не бих 

вас. Той ми беше
се съгласила с 

мъж де- 
го тър- 

тук сега...
— Не бързай да се радваш! 

на заем на съседите.
сет години и едва 
пях. Затова съм

Отивам само да дам куфара 
„Боемия" — Хавана

„Епедимея“ —вчЖ1 Же

7ГО Во.ле-сф. .
- вгрдада
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