
Пип-а, С указ на президента 
па СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство’' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство «ъс 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
н графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

* НАРОДНОСТ в са>р югосллеия .

23 МАРТ 1979 БРОЙ
901 ★ ГОДИНА ЦЕНА 2,00 ДИК.

АКЦЕНТИ
ОТ РАЗГОВОРА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СР ХЪРВАТСКО

Трудовите ПОВЕЧЕ ГРИЖА ЗА РАЗВИТИЕТО 

ПО-МАЛКО РАЗВИТИТЕОКЦИИ
топлоСлед 

1 април 
започне сезонът 
лните

една седмица — на 
— официално ще 

на доброво 
трудови акции. Стана 

хубава традиция 
та седмица на пролетта да 
се открият

привегствуван от 
хиляди граждани на Сплит 
Президентът на Република
та Иосип Броз Ти то 
на 18 март 
леб" замина
и Херцег—Нови.

бота и отговорност 
нието им сега е 
към на й-последовател нп осъ 
ществявалте на същата.

Президентът Тито 
интерес за 
действуваше на делегатската

и внима 
насочено

леягг. Голяма отговорност за 
това падя на комунистите — 
членовете на делегациите.

ние" — заяви президентът Ти
то.

Според неговите думи, необ 
ходимо е още по-уокорено да 
се преодоляват общинските, 
регионалните, областните 
републиканските 
по-решително да се 
ват трудът и средствата 
само в местни, но и в най- 
широки общоюгославски гра
ници.

в неделя 
с 'парахода „Га

за Дубровник
Президентът Тит0 обърнапрез първа-

голямо внимание на актуал- 
ните въпроси от икономиче 
окото развитие. Той

прояви 
практическотодоброволните ак 

ции именно с акции по 
ечване, уреждане

и
граници ипод

черта, че трябва да се вло-зале П0 време на сдружапътуването 
другарят* Тито води разговор 
с най-висшите 
политически 
на СР Хърватско: Яков Бла 
жевич, Милкя Планинц, Юре 
Билич, Перо Флекович, Милу 
тин Балтич, Марян Цветко- 
вич и Владо Михалевич.

на жизнена 
Тя и околната греда. Стоти 
ци хиляди млади в Републи 
ката

жат максимални усилия 
осъществяване програмата на 
икономическата 
ЦИя в страната и във връз 
ка с товя говори за дроб ле 
мите ,на потреблението, 
каленото обрем е н яване 
стопанството с капиталовло
жения, 
женията, 
връзки с чужбина. „Още пове 
че трябва да държите смет 
ка и за развитието на по-сла 
бо развитите краища. По то 
зи въпрос аз разговарях те 
зи дни с представителите 
общините Имотски и Върго- 
рац и пак се убедих, че съще 
ствуваг многобройни възмож
ности да се помогне на тези 
краища и по-скоро да станат 
развити. Това важи и за на 
шата страна като цяло. Един 
на трябва да действуваме 
тази насока и резултатите ня 
ма дя изостанат. Това има не

неза
държавни и

стабилиза-РъководителиПг> най-непосредствен 
начин на тоя 
ждават желанието си да се 
трудят Зя благоденствието 
на своята среда.

ден потвър

Президентът Тито изтък 
на. че е правилна ориенти 

ровката към укрепване 
ня ролята и засилване на 
работата на първичните ор 
ганизации на Съюза на кому 
нистите. Социалистическия 
окюз. Синдикатите и мла
дежта и другите организа
ции и действуването ня кому7 
нистите във . всички структу
ри в нашата обществено-по 
литическа система.

пре
на

степентга на задъл- 
икоиом и ч е скитеЗа доброволния младежки 

труд неведнаж са изказани 
твърде похвални думи. От 
най-компетентни места много 
кратно е оценено, че той 
представлява незаменим об 
лик на трудово възпитание 
школа за най-пряко укрепва 
не на братството и единство 
то на младежтя от цялата 
страна, неоценим принос за 
повишаване на благ осъ стоя 
нието на населението и бла 
гоустрояването на селищата.

В разговора участвуваха и 
другарите Фадил Холжа — 
подпредседател ня П редее да 
телството на СФРЮ и Бра.ч- 
ко Микулич 
ствуващ на Председателство 
то «а ЦК на СЮК.

председател-

на

Ръководителите на СР ХъР 
ватско осведомиха президен
та Тито за обществено-поли 
тическото състояние и сто
панското развитие на репуб 
ликата. Подчертаха. че СК 
полага големи усилия за пое 
ледователнг» осъществяване 
на решенията на XI конгрес 
на СЮК и VIII конгрес. на 
СКХ и в ^а^и насока се пое 
тигат значителни резултати. 
Тоудешите се от СР Хъоват 
ско дадоха силна подкрепа 
на инициативата на президен 
та Тито за колективната ра

— Най-важното е във все 
ки миг комунистите и Ръко 
водствата да знаят какво ис
кат, да имат ясно определе 
ни цели и да бъДа-г единни 

под-в в провеждането им" — 
черта президентът ТитоВ нашите общини добро 

волните трудови акции имат 
богата традиция. Миналого
дишните резултати 
тието на младежки трудови 
бригади ня съюзни, републи 
кански и местни трудови ак 
ции

Й. Б. Тито на
края на разговора с полити 
ческите и държавните Ръко 
водители на. СР Хърватско.

само икономическо, н<> и 
голямо политическо значе-

система и колко делегатите
учас и делегациите са се оспосо 

били да изпълняват 
значима роля. Той подчерта, 
че с укрепването на делегат 
ската система много трудно 
сти

своята

красноречиво потвър

В този вройпо-лесно ще се преодо-'интереса на младите 
И р. 

и в Боси
ждават 
за доброволния труд. 
Димитровградска,

Сурдулишка,лсградска. и в 
и в Бабушнишка общини, мла 
дежките организации са си 
записали добъР 
колко десетки хиляди трудо 
дни за залесяване, уреждане 
на жизнената среда, на мес 

републикански и съюз

ОТ РАВНИ В КОРУШКО

45 ГОДИНИ НА ИМЕТО ТИТОаКТИВ: Ня

стр. 2
ТНИ, 
ни акции.

СЪБИТИЕ ЗА ИСТОРИЯТА 27 МАРТямI .
Тази пооле. младежките 

организации г изготвени пла 
и програми посрещат 
на доброволните мла 

акции — 
Стотици младежи и

гЩШ &нове стр. 3Деня 
дежки трудови тт1

тШмаприл.
девойки ще огласи ридища- 

срозирани ме ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ ИА ИЗОБРЕ
ТАТЕЛИТЕ И РАЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ

та и голите, 
ста с оживление и труд. Ше 

места
№

вй. Уж . .пустеещитеоплодят 
и ще върнат живот на пла- &
нините. :\ стр. вVш(Едновременно това са и пъо 

по образува 
трудови

\ ' • ; А
|
1 ■ • а

проверки 
младежките

кшТп през летни

вите ОДОБРЕНИ НОВИ УЧЕБНИЦИие на 
бригади, 
те дни ще се озоват на строе 

навред из страната: щафетата Йоже Юрак, Макс Крп- 
Нинко Крайни

жите
строител>сгпвото иа ж. п. 

автомобилния
стр, 8Първите носители на 

гелпик и
ли-

Пч.Тнии,
„Братство-единство", комунал 
ни обекти и пр. С е/Ща ДУ 
ма — младостта се подготвя 
за предстоящия трудов по 

по съв

пещ потече по- 
от желязо.

три й сока 
ток

Щафетата и»а младостта с 
воснародиитс привети 'до пре 
зид сита Тито по повод 87-ия 
му рожден ден 
март от 
вения

Шпфетпата 
рие от новия 
золеярната в 
та. когато щ

НАСКОРО НОВ ЗДРАВЕН ДОМ 

В БАБУШНИЦА
на ШаПърлите носители 

фетата от Жслсзод сярната
к'[,м Т'[,ржсстисната трибуна 

бъдат изтъкнатите мла- 
Йоже Юрак, Макс Кра 

Бишко Крайни. На

тр7,1ч«а па 2*1 
градчето Ралини *и Сло

ход, за да докаже
път, не е в пърлите 

доброволния труд 
естествена изяла 
социалистическо

щеместен 
редове и че 
приема като 
на своето 
съзнание и отношение.

дежи 
ГСЛ1Т.ИК и 
трибуната щафетата ще пре 

пимиазистката Аленка
стр. 10палка аце тръ 

па Желецех
Равни п момей

даде
КодомашМич.

40-тоии1агга елекСт. Н.
I



ИЗ ИСТОРИЯТА НА СЮК
МИНАЛАТА СВДМИЦА 45 години на името

ГЕгял да.иг.ж-^"'“пм
КАРАМАНЛИС
ПОСЕТИ
ЮГОСЛАВИЯ

наметна е заслужил титлата 
маршал... Той е наш враг, но 
аз бих желал и Германия да 
имаме една дузина Титовци, 
хора. които биха били вож 
дове и които биха имали та 
кана решителност и 
здрави мерни, та никога 
не се предават и когато са 
напълно обкръжени".

ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
Титовото дело, относно бор

еимето Тито за -пръв «ът
1934 годмиа н про 

*на МК
записано п
токола оп заседанието 
пп ЮКП във Виена, където 
се казва, че на заседание го 
е ирисъствувал и Тито. ДРУ 
гари'!1 Тито така обдсня®а съ 
здаванс на това свое 'второ 

„Името Тито нося оше 
1934 — 1935 ГОДИ- 

I ге мога точно Ля отго- 
кога поправо то да

съществували
отделти причини да 

Ти го. .но « род
ПМС

Името Тито *с десетилетия 
всичкие известно павече

континенти, специално ог
I ехото на парти 

борба в Югославия 
достига далече от

мо
такамента когато

преседя-с президента Тито и 
пълните лен съвет Джуранович

диУспешни разговори 
теля Съюзния 1,3

зашската 
започна да 
изйшитс грам ши.

Кой е Тито? Каяла с тази 
личност?

Отговор ил този юнггрос
И ПРИяТС

име.
от периодадуха на споразумяването. съ 

трудничество и 
Г.ТВО
те на щсичкн 
регион и служат

президентаПо покана па
ма СФРЮ Йосип Кроз Тито 
и преседатсля на 
изпълнителен

на.добросъсед-
ИОРЯ От 
тира... Мс саотговарят па интереси- 

страни в този
па делото

Съюзния 
съвет Веселин 
15 ж> 18 март

бата па югославските наро 
ди за свобода <и 
мост, за нови отношения мс 
жду хората и народите нас 

станаха известни
Но загадка «редстаа

опитваха да дадат 
лите и враговете:
държавници и

шефове
служби, посипи юомеп- 
иеихолози... като 

от изключително исто- 
Тито беше

мезависиникакви 
взема .-името 
I юто
често се екмла м 
заради т-)1ва съм

■известни 
-този дек ммо

ма раоузпаиа- ми Загорйе това
вероятно 

го взел".
зина
телиш
лаити.

накоро
всички.
ля-ваше .неговото потекло. За 
то®а дълго ос търсех* детай 

От Т-итовата биография. 
Писаха, че той е бивш хър
ватски студент, някои че с 
прочут сръбски комунист, Кя 

барон.

лич
пост
ричсско зиачезгие. 
н остана вдъхновение за жи 
попиши, скулптори, музиколо

ли

зи. поети.
И чужбина за 'Пито се писа 

книги, С|)СЙЛСШ1ГИ. 
политически есета, хиляди ста 

и нататък пишат 
военни

публицисти. По
когато ис с* знаеше

че е балтичокикоя
който хубаво свири ,иа пи а 
но, някои че е офицер 
Червената армия,

парашут на Балканите...

ха много
на

гни, писаха 
пи атс шI. исторI-1 ци. спуснал

се с
Налучквало се, че думата Тистратези.

времето 
кой се намира зад тезм че 

букви, имаше много на 
предпоставки.

то представяя®а съкращение 
— тайна интернационали*тири ч е ро ристи ческа организация, 
чс това са началните букви 
на имената на четирима пар 
тизански коменданти, че то 

редбите —

лумивания и 
спекули във връзка с шпажес 

пропаганда и чуждсстра 
контра з аз узна в атол 11 иката

шгите
служби. И после се опипваха 
по различни начини да осус 

разширяването на истп-

ва име идва от на 
ти щеш това (ва), атито(ва).

Светът узнава за „тайястве 
ното" име Тито в 1942 годи 
на след един митинг, на кой 
то Върховният комендант на 
НОВ

Й. Б . Тито снимка от 1928
Iодина

Налучквания и измислици 
е ималг> много, особено по 
време па Народозсвободизел 
пата борба Така коресподен 
тът на „Нюйорк таймс" Си 

Сулцберг па 5 декември

тят
мата за югославската р.еполю 
ция и нейния вожд.

Днес е достатъчно да се кп 
же Тито. Това име заличва 

езици
да бъдат бариера 

В тези

Й. Б. Тито и К. Караманлис

посещение в Югославия бе 
гръцкия министър 
седател Константин 
манлис.

Балканския полуостров и в 
пред Европа. Двете страни под чер 

Кара- тават решеността на двете 
държави да насърчават меж 
дубал канското мултирателао
но на стопански и техниче
ски план, върху основите 
на резолюцията, приета от 
заседанието на специалисти
те на балканските държави, 
проведено в Атина."

Йооипна Югославия 
Броз Тито е произнесох реч. 
Обаче, истината за Тито и за 
борбата на югославските пар 
тизани в поробена

границите, различните 
престават 
на неразбирането, 
четири букви се сля истори 
ята на Югославия 31 нейни
те народи, нейното настояще 
и нейното бъдеще. Тези че 
тири букви днес означават 
борба за мир равопразие 
и равенство между държавите. 
Отдавна се знае, че името 
Тито е второто „аз” нз Йо 
оип Броз, че името е сино
ним за социалистическа са 
моу правите лна необвързана 
Югославия.

Но не винаги е било така. 
Често се е нагаждало кой 
или какво стои зад това крат 
ко име. Тито е бил — говори 
ли са
старик с брада, и жена и 
комитет, и символ, който прев 
зима един от водачите на 
въстанието-, след като пред 
ходният изчезне.

рил
1944 година писа, че за Тито 
вата личност има много тео 
ри и. „Според една, която мио

По време на посещението 
президентът Тито и прелее 
дателят Караманлис в Сплит 
направиха изчерпателна раз 
мяяа ня мнения за главните 
международни проблеми и от 
ношенията между двете стра

Европа
не ишла в прилог на силите 
на империализма и реакция
та. Защото, начело ка НОБ е 
била ЮКП и нейният пред 
военен вожд. Не са избираки 
средства да се омаловажи зла 
чението и приноса на Югое 
лавия към победата срещу 
фашизма. Дълго се и изчак 
вало преди тази машинерия 
на вражеската пропаганда да 
капитулира пред 
гова нова Югославия- Свобо 
долюбивият свят видя в не 
го символ на 
борец за свобода, 
телност и равноправие 
ду държавите и народите.

Защото Тито. войник и ре 
волюционер, един от згай-вели 
ките стратези и коменданти 
във Втората световна война, 
когато в 
бяха извоювани свободата и 
мира. започна нова .зойна". 
Той се постави в службата ка 
мира, езободата и 
висто в езета.

зина югославяни считат за 
точна, до сега са съществува 
ли трима души Тито. Щом 
един загине, друг поемя Ти 
тлата му, одъожавайки по този 
начин някой вид безсмъртие 
то, като легендарната птица 
феникс..." И наистина, Тито 
е безсмъртен трикратен на 
роден герой: преди войната, 
във войната и днес — трима 
герои в една личност, в една

ни.
„Обсъждайки проблемите 

за актуалните международни 
икономически отношения, две

В съвместното 
за разговорите между прези 
лента Тито и 
Веселин 
гръцкия 
се подчертава значението на 
приятелските връзки и до
бросъседското ' сътрудничес
тво между двете балкански 
Държави.

комюнике

председателя 
Джуранович с те страни се изясняват за

по-тясно сътрудничете з меж 
ду развиващите се страни. 
Необходимо е да се полагат 
усилия за установяване на
нов международен икономи 
чесми строй и за преодоля 
ване на !разликата между раз 

сс виващ.ите се и развитите стра
бе ни. съгласно решенията на

специалните сесии на ООН".

министър-п ре дсе д а-

Тито и не
революция, която г десетиле 
тия продължава. Титовот<> ге 
ройство трябваше да уважа
ват и най-жестоките врагове 
на югославските народи и те 
ХНИ п вожд.

Така един от първите Хит 
Хайнрих

революционер, 
самостоя 

межсъветски агент, и„Отделно внимание 
казва в комюникето
посветно на отношенията ме 
жду балканските страни. Две 
те страни се съгласиха, че ^ 
билатеоалните отношения в

лерови сътрудници.
Химлер, в 1944 година каза: 
„Искал бих да ви посоча още 
един пример на упоритост — 
упоритостта на маршал Тито. 
Трябвя да кажа, че той е стар 
комунист, че този хер (госпо 

Йосип Броз 
твъ-РД е човек. За съжаление 
той е наш противник. Той

На края зса комюникето 
казва, че министьР-пред 

осдатслят на Република Гър
ция Константин Караман 
лис е поканил президента 
Тито и председателя- Веселим 
Джуранович да посетят Гър 
Ция. Поканата е приета с удо 
волствие.

неговата странаПРОТОКОЛЪТ

Името Тито е настанало
поправо преди 45 
някак си точно тези дни. От 
документите се

години, подин) Тито оазнопра
«СТНМИ КА ГЬЛГАР- 
СНАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ
Иглмод ■••ми петък 

Уртида рвдаициомни
ИОЛЛГИо

ви/Кд а. че д. м.
В СВЕТА ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

Иран — необвързана странаДирвитеи
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

Главен и Тези дни Ираи ■ официал 
но потърси да стане 
правен
ня необвързаните страни, за 
което е изпратил молба до 
Координационното бюро 
необвързаните.

Йосип Върховец в Париж

На 19 и 20 март. 
ният секретар

Йооип Върховец в Париж 
бе приет 
зидеит 
Естен 
Народната 
Шабан

отговорен ли „славна 
ските 
ства

победа . Китай Кампучия 
информативни сред- „Червените 

прекратяването на вой 
натя характеризират 
„победоносно 
своя

равно- 
чле.н на движението

редактор 
Стоян Станков

-от френския 
Валери

продължава и че 
кме,ри" всекиднсв 

нанасят големи

пре
Жискар д' 

и -От председателя па 
скупщина

ноТехнически „ загуби
а виетнамските войски. През 

януари и февруари 
ската

о«дантоо 
БОГДАН НИНОЛОВ 

Т«лв4юми:
45-454. Резянция 52-751 

Годишен абонамент 100. 
а полугодишен 50

динар*
Текуща сметна 

62500-803-9525 
СДХ — Ниг.1

И«ч»™«М „Ву* к«рМ-
Н“-’ • ®т. Пвуиомя 

М т1 — Ляв 
Адрес ма

като 
оттегляне" наЖакна Де л мас.директор територия. виетнам

в Кампучия е
хил яДи убита

армия
се към нра* на имала към 25 

да започнат предово 
в Ханой и Пекин* за 

решаване на граничните 
пи тор пални 
Китайската

Очаква 
месеца 
рит-е

Китайско-виатнамският спор
и ранени.т.г. съюз 

на външни 
-работи Йосип Върховец 

бе на посещение във Фран 
ция. П.о в^еме и-а посещенИ 

Върховец -води разго-во 
със своя френски) /ко 

Жан Франсоа П-онсео 
за взаимоотношениятя 
ДУ двете страни, г -
ДУнароднатя обстановка.

Китайските 
ведомяиат 
своите

източници ос- 
Зя оттегляне на Тезии тете дни Съветът за сигур 

НОг-т се опита да сложи край 
на виетнамоката 
Кампучия.

войски въпроси между 
народна репуб

лика и СР Виетнам.
„„ _ от територия
та на Виетнам. Преговорите 
за граничните спорове меж- 
ДУ двете страни трябва дп 

след

етп агресия в 
Но на резолюдиРИ почнат 

От друга 
ският 
дан” тези 
тнамските

Н я КОЛ КО ДШ-1. 
виетнам-

лега
Ппод7,,1жава борбата
ПУЧИц

Чуждестоанн 
съобщават, че

ята на петте страни -от рай 
на на Югоизточна

страна, 
партиен

в Кам-меж- 
м за меж Азия

за оттегляне ,на виетнамците 
бе сложено ве 

то огг Съветския съюз.

орган „Нан 
дни писа, че 
войски

вие 
са спече ите от Кампучияагенции

войната вСТРАНИЦА 2
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Белград

сеца да се прави проверка на изразходването на средства 
та и изпълняването на приетите програми в задоволява 
пето на общите потреби.

На снимката: производствен цех в „Сплит".
(Снимка: Г. Куджерски)

Сплитското стопанство, по почин на корабостроенето, 
касите си самоуправителните обне ще вече да издържа от 

щности на интересите с отделянето на средства от дохода 
и личните доходи по утвърдените размери. Вместо това, 

паричен аванс при задължение всеки три меще се дава

ПРЕДПОСТАВКИ НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА
От политическите и самоуп 

равителните субекти в сдруже 
ния труд и в обществено-по 
лирическите общности с пра 
во може да ое очаква, че под 
тикнати от бройките и оцен 
ките за общото положение 
политически да обсъдят все 
ки своето положение, поведе 

^подобрението

но (рафинерии за преработка 
на нефт, захарни фабрики, фа
брики за олио...). Специализаци 
ята и кооперацията. като зако
номерности на съвременното 
производство, «рядко минават 

граници. Отно
сно сдружаването на труд и 
средства главно се 
в регионални «рамки. За това 
се изнасят и твърде убедител 

и политически индикатив 
ни бройки, които показват, 

че степента на интегрираност 
на стопанството и рационал 

на стопанисване не са

кото то наистина ® някои сег 
,меити е драматично. Когато 
се слуша и чете изказването 
и повтарянето на неблагопри 
яташте общи оценки изглежда 
понякога, че сме склонни към 
привидно изразяване на „ре 
волюциошгост'' и «решител- 

Защото все още много

ят суровини и по такъв на- 
по в и шава платежнияоценкиНай-новите 

на Съюзния изпълнителен съ 
вет за стопанисването в нача 
лого на годината никого не 
оставят ■равнодушен, ако най 
стина желае икономическа ста 
битност и по-нататъшно по 
добрение на жизненото рав' 
нище на трудещите^ се. Още 
повече и заради туй, защото 
някои от тях едвали не са и 
тревожни, произлизащи от 

говорещи за „небла 
тенденции

чин ое ^
дефицит в стокообмена с чуж 
бина. Такова нереално потре 
бление благоприятствува кон 
сервирането на относително 
ниска производителност на 
труда и несфикасност в ин 
весгирането, което сигурно са 
главни причини за посочени 
те несъответствия и бавнрто 
стабилизиране на стопанство
то Неефикасността на инве 

подчертана и с 
затваряне и на 
единството на 

пазар, което осо 
президентът на 
в неотдавнаш-

регионалните
задържапост. „ .

изнасяме обици брои,!»!, КОИТО 
са съобщени от най-висок» 
място и които ос неоспори
ми, а малко «критически и оа 
моюритичсски се занимаваме 
оъс своето конкретно поло
жение и неговото 
върху общото положение и 
икономическите параметри, 
върху 'които «почива то.

Например, отвсякъде 
подчертава, че изразходваме 
повече, откшкото що създа
ваме и че несъответното уве 
личеше на потреблението е 

основните причини 
нестабил-

ние и роля в 
на неблагоприятното положе 
мие. Само така с политичес 
ки и самокритически подход 
и резон, е възможно да бъ 
да* заставени неблагоприятни 
те тенденции и да ое стаби- 

стопанството. което

.ПК

данните, 
гоприятните 
икономическите процеси, из 

миналата годи-

стициите е 
регионалното 
рушаванс на 
югославския 
беио подчерта
ЙГЙТг-ор с предаеда- 
“ляИ Съюзна «зпъя*» 

лен съвет. А всичко това. по 
логиката яа икономическите 
затаим. пада ®ъ1РХУ п™щи™потребителите, ксиито от
подъл го време ся изложени 

бла?оприятни „изненади , 
доставят повишени 

жизнените

в пост
подобрени ни след приемане 
то на Закона зя сдружения 
труд, макар че с този Закон 
са създадени по-благоприятни 
обществени, условия за ра
ционално стопанисване.

В съобщението от заседа 
нието на Съюзния изпълни
телен съвет, на което са об 
садени икономическите лроце 

началото на 1979 между 
другото е казано, че 
агите за изразените тенденции 
оа в икоиомичеоште 
си... и в недостатъчната 
варност в отделни среди, в 
аюразбирачето че борбата за 
стабилизация трябпя да бъде 
едиа от основните задачи на 

обществени фактори

влияние л изцра
иначе имя условия Да издъР 
леи на конкуренцията на 
товния «пазар и да се осъвре
менява в съзвучие с нашите 
потреби и изисквания на па

разеии през 
на, продължили и през пъР 
витс месеци ня *979 година', 

«пък още повече засилват 
предвижданията

све
оеили ввъпреки 

РезолюШята за осъществява 
него на оредносрочния план 
(1976—1980) да ое обезпечи 
строен растеж на произвол 

«потреблението в ста 
общ е

зара.
Естествено, критическият и 

подходедна от самокритически ят 
подразбиря и установяване на 

политическа отговор- 
за пропуски и иерацио

на икономическа 
пост, но твърде редки са при 
мерите на отказването 
търсените инвестиции и ко 
ригнрането на виооки-ге 
мори. спорел които от сто
панството се взимат средства 

Дублиране

заството и
бални икономически и 
ствони условия- 

Несъответно високото 
треблеиие, което според 
яърдената икономическа 
лигика би трябв^0 ЛЯ Расг^ 
по-бавио от ръотя на общес
твения продукт, изкуствено 
подтиква производството 
нал планираните рамки и то 
оня вид производство за кое
то до голяма степен се внас

си «в „причи нечияот ност
палности. които обезценяват 
усилията на трудещите се Ла 
стабилизират стопанството и 

обществото.

които ИМ 
сто на цените и 
разходи.

Оценките
«та иа президент*» на 
ликата и Съюзния изпълни
телен: <л,пет «алсякъле се "Пи 
млВГ и — повтарят- Има Д° 
да и даамотизиране на поло 

повече о* това, кол

по проце-разут отго
по и предупреждени 

Рспуб ■отношенията в 
Без това. 
номкческа 
до ще се осъществява.

за потребление.
, мощностите продължа 

ва въпреки че ни съшестиу 
вашите мощности не нався
къде се използват Радионал-

поотитикатя на ико 
стабилизация трУЯто пя

из ВСИЧКИ
и субекти.”

жекието
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НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ„СЕ ЛИТНА"

КЪДЕ СА РЕШЕНИЯТА ОБЩИ
МЕСТА- -| нсстопап-

Ш1ИЯЯ'Г въР*У
ПРОИЗВОДСТВОТО и ОТИПЯТ В

^"^таГв^можю^ям^л^гят™ I. ДСЛС.ПЦШ.ТО ДПството. 
гскучсстпото но кадрите

как конкретно ни рабо- 
дологатито и делегациите, големи думи и вре- 

за обяснявано значението на

по товаВместо разисквания 
тят
ме се изразходват 
делегатската система

отношения и да О 
дали тяашата работа 

ио-качсашсиа и но* 
в сравнение

доходни ла пови 
ОС1ЮИИТС ЦОДяТ

ла изграждане на 
о гношени я иърху 
па свободна размяна на тру 
да. Обаче 

. 1чз общности на интересите 
множество обС1СТИВ

жнворад Джорджевич__
е толкоз 
производителна 
с .работата ла специалистите 
в нроизводешОТО. за да мо
же разликите в личните 
ходи би били оправдани.

код то 
и сьще

слабост.Сериозна
разяжда стопанството 
ствено забавя въвеждането 
ла доходни ОШОШС1ШЯ е оя 
1 плето на специалистите ох 
производството в нестопански 
те дейности, особено в Дт»Р 
жавното управление .самоу- 
правитедната общност на ин 
тсрссите, банките. Явлението 
не е ново, 
ди придобива почни застра
шителни 
да под въпрос 
пето ня производствените пла

самоу 1 г ранителли

па. шилата политиче- 
фразеолошя.

ния"йАПлаило ковачпоради 
ми и субективни причини, 
ради

до1Ю ска
забезчет наи-различли

и неиъллоет. щчУш ме бива да се зилътва 
че е условията ага Недо • 

изградели доходни 
всички щх/гив 0 

автоматично решават 
икономически

и ооорога на политически 
оценки и изя 

иамиожи толкова

днес съвсем еА епохата 
по-ипаква. Тя трябва да раз 
нита на огромна

изкушения
Средствата за потребите па ме.

наречените обществени «петъчно 
отношения

те етшш-ллща.
Влелия ее 
декларативен - гщшрализиоащ, 

матери
армия на 

хора и граждани, 
плебисцитарио прие

така
дейности и занапред се „взи 
мат” от стопанството 
нова на предварително утвъ 

размери, и бюджетна 
логика ага живот и

егзиегпра не само 
дейности, тю и

трудовисловесенс/орощем
ал! че нашият 
кота с доста

въз ос ре чия които
ха самоуправлението и де ле 

система,
организационни 

с присъствието си, 
знанието и отговорността, ко 

найчетле израстваха с

човек полясрено в някод определените
закономерности. Не ое застъ 

за урашшлошеа изме 
отделни области 

в обществения труд. до които 
служои ла би се стигнало по адмшшетра 

Става дума за 
делегатите,

слсдоиателлб субектите от 
Които жиз

трудности и у- 
тряова Да се отправи

изпълнигатоката 
ха неговите 
облици

рденидлмензли и! дозеж
осъществява та силия

в издирване същността на про 
които го интересува 

решава,

по- пваме 
жду панататък 

в тези олема.
и които желае да

самоуправитсл и член 
комунистите, 

събра

нове. професионалните 
самоуправителни те общности 
на интересите. С други думи 

останките па фиксио

ИГО
нашата самоу-правителна си-тивен път. 

необходимостта
като
па Съюза да 
Па самоуправителните

партийните еъб 
и екупщинските засе 
па и като читател 

информа-

Причините за това явление 
специалистите 

производс г вените 
къде те не са

ся известни стема.
казано.
„взимане” ля средства за но производството, 
требите на нестопанските дей 

влияят и личните до 
в професионалните телихте 
на самоуправителни ресите. 

те общности на интересите 
да ле зависят от техния

на произволи гелността

отиват ст 
организации, 
достатъчно материално егиму 
ли рани. там осьдето не виж- 

за свое то

.дия-срещи. Самоуправлението само с 
думата, а най-показа 

тел но е като дело. 
е то несъвместимо с всяка 
лрснсбрятваша и затъпява 
ша реч, с гола фраза, умно 

под индиго и ин дигни

са заинтересовани и радия 
далия,
па разнообразни 
ции, той често с изложен на 
натиск на своеобразен фсио 
мси — излишък на пропаган 
Д110 и доктринерско в 
тическото ком улици райе и
в ситуации, когато за 
няма
ще посочим, че сме свиде 
тели при много положения 
(а вече е пета година на 
функциониране на делегат 
ската система). вместо ра 
зисквания за това как кон
кретно ни работят делегати 
те и делегациите, големи ду

нсио
за развитието на самоу прави 

общности на инте 
оценките, че трудо 

пршгос на професионал 
в нестопански

дела е
Оттукности

дат перспектива 
професионално у съвършен- служби
егвуване и изява., където не 
виждат начин за разрешава 
не на жилищните н други 
проблеми. И, разбира ос, 
отиват в среди, които им „га 
рантират" по-подходящи 
ловия. Естествено, 
товя е известно и — нормал 
но. Защото нашата общес
твена система дава възмож
ност за свободно движение 
и право на згзбиране ня ра 
ботно място на всеки човек.
А всеки си избира, доколко

ходи

вият
при ни те служби —

те дейности. Но да повто- 
труд. Затуй ,рим. ако в тяХ( фактически 

за не „съществуват1' доходни от 
ношенмя. определени оравзге- 
мия и установяване на някои 

ще релации с производството са 
значително по-висо необходимост. Това в ника 

ки, отколкото в произвол- къв случай не би означа
вало отричане ня принци 
па на разпределение според 

се до друг съще трудови резултати, защото 
въпрос: кой дава въз този принцип трябва да се 

прилага във всяка трудова 
институция. Такова прераз 
пределение на обществения

жена
рагца. Несъвместимо е с оня 

поведение, което вулга 
теоретически

полинос
ня обществения 
и масата на средствата 

ус* лични доходи в тези служ 
би се определя фиксно и 
затуй те най-вероятно 
бъдат

вид
ризира нашите 
поставки.

това
основание. За пример конгресните поставсичко

определе 
самия факт, че 
папагал ски и нет

вки и генерални 
ния със 
ги повтаря 
ворчески накалемва на на
шата 
която
на самоуправлението с други 
очи е видяна и замислена.

ството. обществена практика, 
и в самата теорияСтигаме 

ствен
можност на специалистите в 
тези служби да създават зна 
чително по-големи материал- 

доходи. отколкото биха 
имали в производството. От 
говорът е ясен: съгласието 
за техните високи „заплати'’ 
дават тъкмо делегатите от 
сдружения труд. много че 
сто и представители на о- 
ния производствени колекти 
ви, от които специалистите 
са отишли в тези служби. С 
други думи, делегатите в са 
моуправителните общности 
на интересите със своите ре 
шения подкокават основите 
на своите трудови колективи.

то може, място което в ня 
кое отношение му отговаря- 

Молбите и апелите към 
специалистите да оста- ^

нат в производството, колко 
то и да ся оправдателни, на 
истина не могат да помог 
нат. Дълбоко вече навлязох 
ме във време, когато позова 
валето към „жертвуване” 
името на дълг към „общото 
добро” ое свежда до чист во 
лунтаризъм. Администр атив
ните мерки в това отноше
ние биха нарушили 
те общи конституционни оп 
ре деления. Имали тогава из 
ход? Проблемът наистина 
е сложен, някои решения в 
материалите, които публику
ваме вече са назначени. Из 
тъкваме затова на една от 
възможностите.

ми и време ое изразходват 
за обяснявоне значението на 
делегатската система и обще 
ств ено-исто ри ч еската 
телност
дане. Подобни парадокси на 
нашето време ще п ре познаем 
и в реформата на образовани 
ето и в редица други обще 
отвени и политически акции.

Да се нарекат нещата с 
правото си име своеобразна 
е крилата фраза, която ка 
то основателен отговор на 
такъв ход на нещата се яв 
ява в много среди и отвори 
вратата на критически, откре 
вен, демократичен, самоу- 
вителен диалог, без който 
няма нито изразяване. 
съгласуване на самоуправител 
ните интереси. За щастие 
имя редица примери. които 
показателно илюстрират пре 
димствата на такова полити 
ческо поведение: разисква
ния в Съюза на комунисти 
те. Социалистическия съюз. 
Синдикатите по жилищното 
строителство. снабдяването, 
печата. процесите в култура 
та и подобно. Ако изобщо 
има тайни за успеха и широ 
кото обществен отзвук на

продукт на равнището на 
глобално общество, в което 
отделни трудови учрежде 

взимат по-големи сред 
които не са потвъРДе 
конкретни резултати, 

този при и

онова 
на нейното въвеж

ния 
ства. 
ни с 
именно отричат 
цип.

в

нитоБезпомощни Дя навлезнат 
в същността на проблема и- 
ли пък неготови да се из 

такъв 
своеобразни

Изходът в този етап на 
развитие е. следоватлено, 
отговорното действуване на де 
легатите и делегациите в об 
ластта ня организирането на 
самоуправителните общности 
на интересите, 
са тези субекти, които тРяб 
ва да преценят 
ва работата на специалистите 
и въз основа 
жат своето „да 
изпълнението на техните за 
дачи. Касае се за необходи 
мост не по административен 
път, но крачка 
да ое върви 
на нови отношения, 
чем.
крачка и в практическото осъ 
ществяване на делегатското 
решаване.

внанги-
ложат на риска на 
подход, тези
проводници на политическите 
фрази и крилати думи съз 
дават излюзия. че на обрат 
ната страна срещу тях се 
намират неуки ученици на 
нашето 
ито
убеждават 
на това

Те именно
При това, именно, стигаме 

до отговора, че механизмът 
на разрешаване на тези про 
тиворечия ое намира в де ле 
гатската система. Делегатите 
в скушцините на самоуправи 
телните общности на инте ре 
сите ся тъкмо ония субек 
ти, които в съществуващите 
условия, когато професионал 
ните служби още фактиче 
ски не създават доход, тряб 
ва да преценят и оценят стой 
ността на техния 
ния принос в

колко стру
самоуправление, ко 

без отдих трябва да сена това да ка- 
или „не" заОткъде се е стигнало дотам.

да бъдат по-
п равилността 

или онова общесгве 
идейните пое 

които сами по себе 
ся убедител 

така че не бива безкрай 
но да се повтарят. В живота 
на практика това 
така: вместо самоуправително 
да се владеем и договаряме 
— разговаряме

в
специалистите 
добре платени в службите на 
самоуправителните
сти на интересите, 
то в производството? Въпро 
сът е дотолкова по-интерес, 
защото
общности ня интересите тряб 

Да бъдат мощен пункт

но решение, 
тавки.общно тези ^разисквани я. тогава то 

тя личи в 
изхождане От

по крачка, 
към създаване 

Впро-

последователното 
постегнатото' 

и вече казаното в ясната и- 
дейета

отколко си достатъчно
ни.

това би била важна платформа .конкрет 
ната темя и конкретното ра 
зискване.

самоуправителните изглежда
труд, тех 

създаването
ва

за самоупра
Доста е трудно 

да се определи начина на (не) 
мислене, против 
ва да 
Впрочем 
важното, 
е то израз

по-близковлението, вместо делегатски 
да решаваме — творци сме 
най-честоКомунист на обобщени ра 

за слабостите на 
вместо идей 

критически да го 
и действуваме в своя 

организация на СК,

което тряб 
се издигне глас. 

това и не е най- 
Без оглед дали 

на незнание, не-

зисквания
товя решаване. 
Но ЯСНО и
воримПредседател на Издателския съвет за
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от познатите „изми", трябва 
да се отрече, понеже то е твъР 
ле крехък материал за строе
жа на нашето самоуправление. 
Трябва да ое отбие, 
подобна фраза и обобщена 
Формула, но с охрабряване 
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имаме главно също 
бързо ги

мне 
забравяме,

но вече на другия дей ни 
чакваг

ние.

пре
«а някое друго мя 

в някоя друга обстанов 
ка. Когато биха

но не сИзлиза в
от Л УЛаЛ па пре3“дента на РенуВянката 
т 22 декември 1964 година. Комунист“

а Гта.Т1 С °,РДеН парод™ освобождение, 
,„С от 12 декември 1974 с Орден
(рвтетво И единство със златен велед.

петък.
сто

се по ня 
каквг, стечение йа обстоятел 
ствата

и критическа
и самоуправителна прак 

тика. Само при такива обсто 
ятелства ще ое

Секретар на редакцията Бояна Авту отпечатали 
би било това 
дебели

в книга, 
наистина доста

оттегли и о-..оьбрани произведе копнее.



АКТУАЛНО

Много думи 

модно казино
х 13НЪЛИИ ГСЛКИяТ СъЗСт 

в *>осил«егргцд и
НЧ/^иЛмЪт ‘ ИЧООКМ.Я
ск>пшл*1ага нсогдавла оосъж 
дсхха от че ги 1 е на инспекцион
ните
им през миналата година.

на за обединяване
иите служби 
повече 
трол

«а инопекциол 
и въвеждане на 

систематичност 
върху работата

'-'опдесгве 
съвег на

и кон
им.

служои. за. .раоога га 13 осуетяването 
те прояви оообено 
роля имат г 
обществената 
трудовите 
стните общности: 
витални работнически 
троли, съвети на потребите 
лите и други, които най-иепо 
средетвено и на място 
да ое противопоставят на 
чкл1 видове (нарушения на об 
ществените норми и 
предписания.

«на в р е ДНИ- 
ГО ЯСТо и

институциите наДвете компетентни самоуп-
раьл1Слни тела дадохя оцен
ка за отчетите. огноено

самозащита в 
организации и мераоо

тага на инспекциите. Изпъл
нителният съвет е констати
рал, как го следва:

самоупра
К01Н-

в отчетите са изнесени „са 
показатели

за всички факгори. които
могат

всм
мо някои общи

вли
яят върху, раоотата на инслек 
цлите . е-лед гова. инспекции 
те са деисгзували 
яваие на отрицателните явле 
ния,- и ..че са постигнати из 
вее гни резул 1ати, но без ня
кои особени показатели”, не 
са решавани „само някои ог 
присъствуващиге проолеми и 
към решването им се е ирис 
гъпвало само от случаи, до 
случаи, но не са направени 
опити зя Цялостно съблюда 
ване на всички отрицателни 
явления и проолеми. които 
са се явявали в раоотата на 
поотделил лица или трудови 
организации.."

В оценката на изпълнител
ния съвет се казва, че в пое 
ледно време има много забе 
лежки от страна на гражда 
ьлге върху раоотата на ин
спекционните служби. Но. 
констатира се в анализа на 
Изпълнителния съвет, и ин
спекционните служби се сре 
щат с много трудности в ра 
ботата си. Например, инспек 
торите имат работно време, 
както и останалите служби 
в общината, а много наруше
ния се правят в следобедните 
часове „когато инспекциите 
не работят". Конкретно се 
посочва безправната работа 
на занаятчии, търговци-спе
куланти и под. Отправена е 
и критика по адрес на вътреш 
ния контрол в трудовите ор 
ганизации. които слабо 
рудничат с инспекциите.

закопа
на осуег Демонстрантите Ог 27 март 1941 в Белград

Приемането на препоръки
те. дадени от 
ния «съвет и от Обществено- 
политическия съвет ще засили 
работата на инспекциите, раз 
бира се, ако се 
посочените проблеми, 
затрудняваха досегашната им 
работа. По този начин в сле 
дващатя година няма да се 
стигне до положението 
се разглеждат обобщени, не 
конкретни на места и нясни 
отчети, от които делегацията 
и избирателите не могат мно 
го Да узнаят за положението 
в тази област като Самоупра- 
вители да дадат своя принос 
в разрешаването на всекидне 
вните проблеми.

27 МАРТ 1941 ГОДИНАИзпълнител

СЪБИТИЕ ЗА ИСТОРИЯТАпремахнат
които

— „Краспая звезда” (СССР) писа веднага след 
27 март 1941 година, че тази дата остана в ис 
' 'торията като събитие с което на „непобедима 
Германия” бе зададен първият сериозен удар...

— А „Н-Юорк таймс” написа на 28 март 1941 
година, че 27 март е най-величествен ден за сво 
бодните хора от цял свят

НАВЯРНО историята пот присъединението на Югосла 
върди. че «събитията Ст 27 вия към силите на Остга. 
март 1941 година останаха за 
историята а самия 27 март 
като една от най-бележитите 
дати в най-новата история 
на югославските народи и на 
родно сти.

Правителството Цветкович 
— Мачек, както е известно, 
подписа на 27 март 1941 го
дина тройния пакт за присъ 
единение да Югославия към 
този агресивен пакт на Хит 
лср. Въпреки че бе оповестве 
но, че подписаният протокол 
от министрите на външните 
работи на Германия Фон Ри 
бентроп, ага Италия Чамо и 
японския посланик Ошима и 
от югославския председател 
на Министерския съвет Цвет 
кович уж нс задължават ни 
кого, това всъщност беше

на Сърбия. В Ниш, Проку 
пие станаха масови демонстра 
ции. В Ниш най-напред излез 
наха на улиците железничар 
ските работници, а след то 
ва излезнаха учениците от 
средните училища. Подобно 
беше и в Пирот, където уче 
ниците от Педагогическото 
училище под влияние на 
ЮКП и СКОЮ излезнаха на 
улиците и станаха предводи
тели на демонстрациите. В 
Бабушница дошлите хора на 
пазар от всички краища на 
общината като узнаха за под 
писване на Тройния паюг из 
разиха своето несъгласие с 
политиката на правителство
то на Цветкович.

В цялата страна тогава бя 
ха издигнати лозунгите „Долу 
фашисткото правителство на 
Цветкович — Мачек", „По-до 
бре война — отколкото дого 
вор!", „Искаме съюз със 
СССР! „Трябва да се подчер 
тае. че това беше ден, кога 
то народът показва своето 
единство и своята готовност 
за борба срещу фашизма. За 
това може да се каже, че 
мартовските демонстрации в 
най-новатя история на юго
славските народи и народнос 
ти представляват светла стра 
иица. Тези брожения пред 
лицето на целия свят показа 
ха, че народите на Югосла
вия предвождани от своята 
Комунистическа партия са 
готови за борба. Тези храбри 
народи показаха това в чети 
ригодишната Народоосвобо- 
дителиа борба когато голоръ 
ки победиха хитлеровските ди 
визии зг техните сателити до 
шли да държат в робство на 
родите яа тази страна.

Реколта от 27 март 1941 го 
дина само показа колко беше 
правилня линията на ЮКП за 
въоръжено въстание, което 
започна още през същата го

да

Югославската комунистиче 
ска партия оцени Събитията 
от 27 март 1941 година като 
предателство и разгърна

Освен Изпълнителния съ
вет и Общественололитичес 

Общинската
ши

рока активност между ши
роките народни маси да от
крият ггред народа същност 
та на този срамен акт. И 
случи се онова което подпис 
ниците От Тройния пакт най- 
малко очакваше. Още същия 
ден «се изля револтът «а на
рода срещу срамния пакт. В 
Белград, Загреб. Любляна и 
всички краища на страната 
започнаха голями демонстра
ции. Работниците и селяните 
и всички ония които обичаха 
свободата «като един се вдиг 
наха срещу пакта.

Демонстрациите обхванаха 
и нашите краища в югопзточ

кия съвет на 
скупщина на този проблем по 
сочиха неотдавна «и делегати
те на Общинската конферен 
ция яа Съюза на комунисти 
те, така че той е актуализи
ран до най-голяма степен. И 
сигурно е, че административ 

най-сериозноорганините
ще схвана^ своята задача 
тази насока 
жат до избирателната база и 
нейните делегации — 
навреме доставят ясни 
прегледни отчети и други ма

в
да се д обли

ка! о
и

сът-
тсриали.

Ст. Ст.Изпълнителният съвет е по 
сочил и някои конкретни не 
достатъци в работата нн ин- 

земедслието, 
сани-

СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯВспекторите по 
строителството, труда, 
тарния инспектор и пр. Приет Закона за сдружаване на 

селскостопанските производители
Изпълни-Препоръката на 

телния съвет е ясна и недву 
инспекциите да ак 
своята работа

смислена
втивизират

границите на своите 
тенции и задачи. Да се заси 
ли сътрудничеството 
инспекциите.

ком и е
между 

следствените.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТОсамоуправи- СДРУЖАВАЩ ШТО - МОЩНО ОРЪЖИЕЗА 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА СЕЛОТО
правосъдните и ЗАКОНЪТ ЗАоргани в трудовитетелнитс
организации. Последните 
довно да бъдат осведомявани 
за нередностите и нарушения 

законопредтгисанията.

рс-
чителна икономическа сила, 
защото притежава 94.3 на сто 
от обработваемите площи, 90 
па сто от овощните градини 
от 96,6 на сто от говедата 

свинете, 99,7 
от овцете. 91,7 па сто

и затова предлага »ъззицияможиостга и селскостопански 
участвуват

На 13 март т.г. Скупщината 
на СР С/,рбия прие Закона за 

селскостонан-
дшта.

Иократа запалена на 
мшрт 1941 година 
оръдата на новите 
ния. готови да отбраняват 
своята -страна и да се бор- 

нови по-справсдлнви 
агре

та на
Да бъдат осведомявани за на 
рутенията и мерките, които 
Инагекционнитс служби пред 

на рушител и-

27те труженици да 
н Създаването на дохода, 
планират производството и ра 
заптието, да имат свои леле 

които да застъпват ин-
увсли-

сдружаване на
производители, един от го-ри в 

поколе
да

ските
най-важните закони за разви
тието и социалистическото 
нрсобразова1гие на селото и 
селското стопанство. С това 
се създават по-добри предпо 

за увеличение на ссл

93,5 на сто ог 
на сто 
от птиците и пр.

приемат срепгу 
те, било да се касае за отдел 
ни личности или трудови

гаги
тереситс им. Защото 
чснисто на селскостопанско 
то производство е интерес 
па трудещите се в тази об
ласт и на цялото ни общсс 
тво. Само в селата иа цент
ралната част на СъРбия( без 
автономиите области) живс- 

ноловипа милиона 
селскостопански про- 

-I 694 хиляди до- 
Насолепието за1П*

се С'|,с солскостопан- 
работа представлява зна

ят за
отношения в света без 
си«и на велики страни срещу 
по-малки и когато

От приведените данни сс
че в селскостопанско 

в тази част
ганизации. вижда,

то производство 
Ня Сърбия преобладава част 
пият сектор, чиито потенцн 
али досега нс са иай-рацио- 
налио и организирано вклю 
«ЮНИ в производствените и 
самоуправнтслни процеси в 

важен скоиомически от-

комунисставки
ското стопанство и дохода, за 

последици-
съвет иИзпълнителният

Обществено-политическият съ-
вет не са останали само

отправена срещу не

партии па наро-тичсските 
дите ще отговарят пред своя 
та класа м народ.

27 март 1941 година 
югославска почва показа

може да бъде поука за 
които със сила и агре 

да решават съдба

надминавано на 
те от дребните частни имоти, 
организирано включване 
селскостопанските труженици 
н стокообмена и самоуправи 
тслнитс отношения-

н
1111 накритика, 

достатъдите па инспекциите. 
Подчертана е необходимост
та от кадрово -комплектира 
не и техническо съоръжа валс 

тези служби, което с пред 
«оставка за по-ефикасната им 
и успешна работа, 
да сс обсъда^ възможностите

и
яг два и 
ахтиппп 
изводитсли в 
макинства.

днес. 
ония. 
сия искат 
та на народите.

този
раст.л.Законът изхожда от стано 

вището, че трудовите резул- 
основата на общост 
икономическата по

па Б. Н.мавашо 
ска

Ст. Ст.тати са 
вената и

Предстои
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ОК ИА СКС П СУРДУЛИЦА

■ЯВЯТбавушница

ПО-МАЛКО 

НАРУШЕНИЯ 

ОТ ЛАНИ
ЗАНАПРЕД по-дейПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК 

РАБОТАТА НА ДЕЛЕГАЦИИТ 2— КОМУНИСТИТЕ в 
ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ВНО делегациите, или прос 

то ос пренебрегва.
на напрактика

има13 досегашната 
на делегатката система 
явления -на формализъм, из 
ли ПИ 1а «книжнина и други спъ 

работата на делегации!е

конференцияОбщинската 
на СКС л Сурдулиця на състо 

се заседание на 14. 
лга дневен !ред изтъ 

функционирането на де 
система и идеи-

може да бъде от 
полза |в предотвратява

Застъпвайки се първични- 
на СК в да

Общинската дничеетво 
Ба-буиишца обсъ голяма .1 пето иа различни предни явле

ТЕЗИ ДНИ ялото 
март т.г. те организации

среда да действуват _ вт, 
делегациите по-дейно, 

конференция, 
поло

дп ^шформаци ята за дейнос т 
секретариата на в’ь‘-

ггащи . ,
проблеми. В отношенията

делегатската база, леле 
' паи-че

денагагания. тре в
Общиискагга 
изтъкна, че 
исителяо да се

легатокша 
по-гюл птиче с кит е задачи на 
СК в тази област и ирогра( 

дейност на Съюза

рошлите раооти в Бабушкица 
през изтеклата година. Кон
статирано бе. че са осъщес 
таени крупни ,резул1а1И 
подобрението на работата на 

служба, макар че се е 
.по-сложни ус

ловия г оглед на растендия
чяр-пите «в иромишле обществения реди 

& ра— то «тури е с 2 по-малко ® °Р<>—'
чма и др дейности. които предишната година. Но и те 
пияко етдгействуват и за по зи нарушения са предизвика 
шииението броя на наруше- ни от лзгаа. не жгасещи 
Ш1 ята Ня реда и мира и др. Бабуппшшка община, 

борбата против 
е била на челно 

работата на Секре- 
През

жду 
гациито
слабости: незаинтересованост
па отделни членове «а деле
гациите за критическо отноше 
ние спрямо работата на ле 
легацията и без да ос полага 
сметка пред делегатската ба 
за своята Работа, 
тъчна осведоменост 
гатската база по въпросите.

йГрй. згавя®.
ЕТО?

и делегатите 
манифестират редица не може

оцендвя рабо 
яа птурвичната органи- 

ако делегацията в та 
бездсйствува.

мата за 
на комунистите през настоя 
щата година.

в тата
зация.година вПрез изтеклата 

Бабушнишка община е имало 
12 случаи на нарушаване на 

мир. което

зи среда
Досегашната практика в ра 

на делегатската сис 
показва, че председатс- 

делегациите и деле-

тази 
работило при Уводно изложение по фун 

гаги опирал гето иа дслсгатска- 
Сурдулишка

звиггисто 
тсмя 
лигс на 
гатите не са достатъчно вклю

та риете ма в 
община изиеос секретарят яа 
ОК НА СКС и ДР. МИЛОРДД 
ТАСИЧ. Оценявайки доосгаш

недоста
на леле

в

Именно
криминала До нарушаването иа реда 

се стига обикновенои мира 
на публични места — пя пъ 

Наи-
място в
тариата в Бабушница.
1978 година са забележени ня 
колко кражби, предимно 
вършвали не пълно зрели л и ца, 
което говори, че е необходн 
мо занапред още повече да 
ое засилва превантивната ден 

и възпитателно-образо-

тищата, сборовете и др
нарушители са селско 

производители, 
учениците и

из- чести
стопанските 
работниците, 
студентите.

НОСт
вателното въздействие върху , дей 

Побоите
Примери яа вражеско 

ствуване не е имало, 
обаче в сравнение с 1977 го 
дина са повече — имало с 
114 случая, докато през 1977 
— 83.
АЛКОХОЛЪТ — ПРИЧИНА 
ЗА МНОГО ЗЛОПОЛУКИ

младите.
Проблем обаче са лица-на 

с место пребиваварушители, 
не извън Бабушнишка общи 
на. През изтеклата 
са регистрирани две джебни, 
седем обикновени. 13 взлом- 
ни кражби и т-н.

година

УГРОЗЯВАНЕ НА ДВИЖЕ Като една от най-важните 
НИЕТО задачи в работата На Секрета

За отбелязване е. че намал риата яа вътрешкете .Рабо™ 
ява броят на убийствата. До през изтеклата година беше 
като през 1977 са станали 4, борбата орещу нарушенията
пр™ тодаш^са станали по движението. В Бабу=
само 2 убийства. ка община през 1978 година

Трябва обаче Да ое изтъкне, са били зарегистрирани 1 36° 
че от ден на ден, поради все моторни превозни средства, а 
по-интензивното .развитие на подадели са над 1000 заявле 
съобщенията, туризма и ДР. ния за държане на изпит за 
дейности, съобщенията в Ба шофьор.
бушнишка община стават Обаче ималп е много слу 
все по-затруднеки. чай «а незаконно управлява

През изтеклия период са не с моторни превозни сред 
регистрирани пет случая на ства. Също така в 37 случая 
упюзяване яа движението, а се касаело за каране на мо 
на двама водачи на моторни торни превозни средства под 
превозни средства са взети действие на алкохол. В 
книжките. случая, до автомобилни злоло

поради

участниците на конференциятаМ. Тасич докладва пред
чени в работата на обществе 
но-политическите организа
ции и самоупразителните ор 
гани, което е зле по осведо 
меността на делегацията и кон 
тинуираната й програмна ак 
тивносг. Бавното развитие 
на самоуправлението в сдру
жения труд и други среди съ 
що пречи за по-гол я-мо анга

разглеждат на събкоито 02 
ранията иа делегациите и за 
етите становища, липса 
програмирана дейност яа де1 
легатската база; недостатъч
на ангажираност на общес
твено-политическите органи 
зации в ООСТ и предоставя 
не на председателя на деле
гациите да изпълнява работи 
те. най-често консултирайки 
тесен кръг близки съ трудни

ните опити, трудностите и не 
сполуките за пълноценно 
живяване на делегатската си- 

общината, между дру

ж на
стемя
гото той изтъкна, че целта и 
същността на акциите и у си 

СК и останалителията на 
организирани 
ки сили е трудовите хоря и 
гражданите широко да се 
включат в процеса яа реша 
ване в делегатската система. 
Ако делегатската система 
схванат като своя потреб-

социалистичес

жиране на делегацията.
И в уводното изложение, и 

в разискванията, бе потвъР 
дена готовността По отноше
ние функционирането на де
легатската система да се раз 
движат всички сили, наче 
ло със СК, за да действува де 
легацията пълноценно.

Членовете на делегациите и 
делегатите трябва да бъдат 
в постоянен контакт с трудо 
вите хора и гражданите, как 
то и о работническите съве
ти, съветите и скушцините 
на местните общности и об 
лиците на действуване на 
ССРН и Синдикатите. Само 
по тоя начин могат да видят 
интересите, да чуят мнения
та, инициативите и изисквани 
ята на трудовите хора и гра 
жданите и да се борят тези 
интереси да се осъществяват 
в конкретни дела.

Ето защо комунистите и 
всички останали обществено- 
политически организации тряб 
ва да ое изборят за програ
миране работата на делега
циите, работата на делегат
ите да се Обосновават на про 
грамната 
ните на
първичните организации на 
СК, ОК на ССРН, синдикатите 
и останалите фактори. Само 
пълното взаимодействие по 
всички посоки и между всич 
ки ще гарантира целенасоче 
на дейност и функциониране 
на делегациите 
чейп на ОК на СКС.

70
ци в делегацията и пр.

луки се е стигнало 
ненагоденд скорост към 
ловията на движение, поради 
което са повредени 29 лица.

Налага ое занапред да се 
всичко възмож-

Евидентирани са и двя 
чая на пожари. Охраб 
обаче факта, че сътрудничес 
твотп на Службата на въгреш 
ните работи с останалите об 
ществено-политически органи 
все повече укрепва, развива 
се и вее потягсно съТРУДНи 
чеегво с организациите яа 
сдружения труд.

В този смисъл беше приета 
препоръка да се действува и 
занапред, защот^ товя сътру

слу-
Рява ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 

ИНИЦИАТИВИТЕ НА ДЕЛЕ 
ГАТИТЕ

ус демократичен ме 
най-пря

ност, като 
хакизъм на своето 
ко ангажиране в упражнява
нето на власт и ръководене 
с обществените работи — 
тогава делегатската система 
напълно функционира като 
система.

В практиката е имало явле 
ни я да се даде 
инициатива от страна на да
дена делегация. Тази инициа 
тива обаче потъне в лавирин 
та на многобройни предложе
ния и инициативи, 
съдба сетне става неизвестна 
за делегацията. Именно лип 
сата на обратна връзка съдей 
ствува за пасивизиране на не 
малък брой делегации.

предприеме 
но за издигане на културата 
Пп движението както на вода 
чигге на моторни

определена

превозни 
средства, така и на населени 
ето. за да се предотвратят и СРЕЩУ ФОРМАЛИЗМАнамалят злополуките. ЧИяТО

М. А. Изтъква се, че делегации
те все още не функционират 
като място, където се сливат 
в едно самоуправителния и 
политически живот в орга
низациите на сдружения 
труд и останалите самоупра 
вителни организации и общ 
ности. С други думи, все 
ооце не с започнало скупщин 
окото решаване във всички 
области и иа всички равни
ща именно /в делегациите.

НИШ

|а се ускори работата върху 

учебниците
Само ако гражданите и тру 

дещите ое видят, че делегаци 
ятя е в състояние да осигу 
ри претворяване на дело 
техните интереси 
явят интерес за работата на 
самата делегация.. Обратно— 
щом кс отразява техните 
тереси и не подкрепя иници 
ативите им: те губят доверие 
в делегацията и делегатската 
система.

на
Ще проКак да ое ускори работа

та върху издаването на 
учебници на български език 
— беше главна тема на съ 
стоялото се на 19 март съ 
вещание на секретарите на 
общностите за основна обра
зование в Димитровградска, 
Босилеградока, Сурдулишка и 
Бабушнишка общини, пред 
ставите ли на Просветния съ 
вет в СР Сърбия и Завода 
за издаване на учебници и 
учебни помагала в Белград.

гажира/г по-широк кръг от 
хора предимно специалисти 
по отделни предмети, като 
по такъв начин ое съдей 
ствува за по-високо качество 
на ръкописите и опазване на 
предвидените срокове.

ин
Въпреки сравнително доб 

рия опит в досегашната пра 
клика, въпреки че и досега 
повече пъти и на различни 
равнища се е разисквало по 
функционирането на делегат 
оката система 
организираното следене на 
системата на решаване, лип 
оват анализи, зя да се види

активност на орга 
самоуправлениетоВ издаването На прочитна 

литература занапред ще 
включи и Издателство „Брат 
ство”.

Окугацините на 
но-и о л итиче оките 
самоуправиггелните

обществе-
общности.

се
изостава

общнос
ти, на интересите и др. бав 

ое освобождават от 
стенели административни 
ходи,
не се взима под 
дадена инициатива от

Разисквано беше и върху 
някои организационни въпро

но зако
състоянието, да се посочват 
недостатъците и пътищата 
за понататъшната им рабо

под
навици и поведение:

Изтъкнато бе, че върху 
издаването На учебници за 
напред ще трябва да се ан

«ай.
бе заклювнимание 

стра
М. А. та.

Сг. Н.
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Акционнатаа програма
« ВСИЧКИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ
ТЕМА СЪЮЗ И ДЕЛЕГАТСКАТА СЙС

ДЕЛЕГАЦИИТЕ—НЯБТО ЗА ИЗЯВА 

ИНТЕРЕСА ТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ 

СЕ Н ГРАЖДАНИТЕ

отношени 
внимание

я о тдите конференции на ССРН 
в осъщ е ств я® ане то 
твенатя ой поля.

В програмите I _ 
внимание е отделено 
лемите и по-нататъшните за 
дачи ,в учебното дело. 
рага. здравеопазването 
циалнатя защтзта 

Като

на общес
в Босилеград, Неотдавна Свдие 
ха програма за работа 
Конференцията и 
телстшото До 1К]р,ая На 
дина. Този твърде 
кумент. в който

Де2,^Г~ ”
повече <*»»
мокоавдя у 4а де

В оегаиднев на 
на ССРН - 
Шеста яз апе на 
телцата система те кт,м

зеа^аде^гатс^ чвад.™ >,5»Вй
гад.Д ^ая’на

необходимо
на на проб

П(редседа- 
тази го 

важен до 
Ся набеляза 

ни наоокиге на действувай- 
на тази най-масова оогавиза 
ЦИЯ представлява още по-си 
гуреи ход на делегатската са 
моупразителна ‘оистема
ваички

култу 
и .ро Димитровградска община 

характеризира сравнително го 
брой делегации, избра

ни на миналогоднишите из
бори. Счита 1ое, 
благоприятна

гражданин .решава по всички 
обществени въпроси и п<-> жи 
звените въпроси в общината! 
Както неотдавна 
ние на ОК на ССРН бе из
тъкнато, такава широта 
самоуправлението дава 
черпаеми възможности и за

организацията на маси 
те, председателството и Кои 
Ференцията ще работят вър 
ХУ идейното - 
тическо издигане 
те ое и

та активност ое наоочвя к7ум
самоуцрави-

ЛяМ
осъ на заседа-че това е 

съществена 
предпоставка за широко уча 
стие ,на трудещите ое и гра 
жданите в решаването на жи 
знаните въпроси в община
та. Едновременно делегаци
ите представляват и място за 
изявя на интересите им в ра 
злични области.

На миналогодишните де ле 
гатски избори в местните об 
щности са избрани 99 делега 
Ции е общо 965 членове, в 
организациите на сдружения 
труд 78 делегация с 1028 чле 
нове. От избраните делегации 
за обществено-политическата 
общност общо са 83 делега
ции с 817 членове, дохато ос 
таналите са избрани за само 
управителните общности на 
интересите. Следователно, из 
брани са 177 делегации с. при 
близително около две хиля 
ди членове.

Прибавим ли към това чи 
сло делегациите в обществе
но-политическите организа
ции, (пет делегации с 301 чле 
нов-е) тогава броят на члено 
вете на делегациите ще нара 
сне па около 2300 делегати. 
Освен товя към 50 души от 
Димитровградска община са 
членове на скупщините на 
регионалните самоупрагаител 
ни общности на интересите и 
скупщината на междуобщин 
ската регионална общност, 
както и ка съответните общ 
ности з СР Сърбия.

За да комплектуваме пред
ставата за численността на 
делегациите и делегатите след 
ва Да посочим и избраните 
членове на самоуправителни 
те органи на о>сновните орга 
низации на сдружения труд, 
трудовите общности и мест
ните общности и избраните 
членове н-я делегациите — мз 
же да се констатира че 3000 
граждани са в,ключеяи пряко 
в делегатската система, или 
всеки лети гражданин участву 
ва в непосредствените облици 
на самоуправлението.

и акционпо-поли 
на трудещи 

гражданите в местни 
ссрн.

Място в програ 
мата е даденп и на осъществя 
валето на задачите п0 укреп 
в ане го ия обществ ен о-иконо 
мичеоките

навъв
опри в обществсно- 

отношения 
Съвместно, останалите об 

ществено-политичеоки 
низации. ОК на ССРН 
стоящия период ще

неиз-
те организации на 
Твърде важно

икон омическите
широки инициативи ня всеки 
трудов човек иидетя тл « разглеждат та и оаботага за 

ното укрепване 
та система

гражданин 
при подготовката и приемане 
то на решени.я за по-нататъш 
пата работа и развитие.

Естествено- че в развитието, 
на делегатската система ооо 
бено място принадлежи 
Социалистическия съюз, като 
най-широк фронт на органи
зираните социалистически си 
ли, начело със Съюзя на ко 
мунистите. Чрез своето орга 
низационно устройство (под- 
ружиици, местни организации 
и Общинската конференция) 
и облици на действуваяе (сек 
ции. комисии и координациосн 
ни отбори). Социалистически 
ят съюз дава възможности за 
най-широка изява на дейност 
та на всеки трудов човек и 
гражданин и по

родя 
понататъш

на делегатска 
м задачите на

орга 
в пред 
вземе отношени я в ое л 

скостопанока дейност в боси 
леградоките села.

Съвместно ще се 
целокупното 

ство в общината, 
превземането на 
дачи в 
войните

мес
ДИМИТРОВГРАД

анали- 
стопаль 

както и 
мерки и за 

реализацията на раз 
програми в тази об

на

Очакват се съществени 

промени
зира

ласти.
Соци а л ити че с ки ят 

съвместно е останалите обще 
с тв ен о-по л и ти ч е ски 
цин, предвижда 
не на програма и ангажиране 
върху чествуваиетг, на забе- 
л ежителни дати, 
то на юбилеите през тази го 
дина, както и задълбочаване 
то на революционните тради
ции.

съюз

организа
утвърждава

Преустройство на 
ред изискванията на Закона за сдружения

организациите на сдружения труд спо 
труд чествуване

До 11 декември 
година с изключение

миналата годишния или годишния ба
ланс. Такава практика оитур 
но не може да даде 
ни те

демократи 
чен път да изтъква и решава 
собствените интереси.

В досегашната практика де 
легатската система в Димит
ровградска община е натрупа 
ла сравнително добър опит. 
Вое още обаче има 
които спъват задълбочаване-

на ед
на. висчки трудови организа 
ЩП1 в Димитровградска об 
шина се преустроиха според 
изискванията на Закона на 
сдружения труд. Същите ве 
че са зарегистрирани при Сто 
панския съл в Ниш. Но да 
ли е направена голяма крач 
ка напред в 
преустройство

очаква
резултати. Първо, не 

се отчитат навреме постиг 
натите резултати, които адек 
ватно би трябвало и да се 
стимулират и друго, аванси 
те най-често са равни на 
стартните основа!. С други 
думи,, малък е размерът за 
възнаграждаване според тру

От гол ямо значение е и 
активността, която ще се 01Р 
ганизира ,->т страна на Кон
ференцията за въвеждане на 
втория етап на средното на 
сочено образование и възпи
тание. За тази 'Цел тук 
се взема^ съответни мерки.

За осъществяването на ак 
ционната фронтова роля 
Социалистическия 
делегатската система 
място имгъг средствата за ма 
сова информация. За тази 
цел ОК на ССРН ще работи 
върху реализацията зя издава 
не на общински 
бюлетин.

Всички актуални

неща.

то на делегатската система. 
Изтъква се. че без съществу 
в ане на определени облици 
на взаимна свързаност и без 
определена система на осведо 
меност не могат да се пре
връщат в конкретни дела за 
дачите и решенията, 
дълго се говори за установя 
в ане на истински 
отношения между делегатска
та базл — делегата — делега 
циягга и делегатската 
1цина 
действува 

относно липсва 
дейност.

Редица слабости 
мирана дейност на делегаци 
ите. липса на пълна осведо
меност. обемисти материали 
и пр., както някои обектив 
Пи трудности не позволяват 
делегатската система да 
рази всестранно 
на трудещите се и граждани

вече
същинското 
беше пред 

ня разискване на коми 
за обществено-иконо

мет 
си ята
мически въпроси на неотдав 
нашното й заоедание.

да. на
Изтъкнато беше. че трябва 

да ое ускори подготовката за 
последователното прилагане 
на правилниците за разпреде 
ление според трудови ре
зултати, защото единствено 
по такъв начин може да се 
повиши производителността 
на труда. икономичността, 
да се води борба за спестява 
не и постоянно намаляване 
себестойността на продукция

съюз и
важно

Доста
От изнесените кратки рапо 

рти от представителите на 
организациите На сдружения 
труд. се получавя впечатле
ние. че и покрай осъшестве 
ния напредък ,в тази насока 
сериозна работа тепърва пред 
стои. Именно, най-бавно се 
върви с прилагането на пра 
вилниците по създаване и 
разпределение яа дохода и 
личните доходи. В повече 
то организации на сдруже 
ния труд ое практикува из 
плащането ня аванси, като 
окончателното свеждане на 
сметките се оставя за пол у

делегатски
делегатски

скуп-
Засега това звено не

матерна 
ли, произлизащи от програма 
та за работа, предварително 
ще бъдат обсъждани и 
готвяни от членовете на сек 
циите и комисиите при 
на ССРН.

Това дава възможност 
актуалчите въпроси да се аи 
гажират голям брой лица от 
различни области като по та 
къв начин ое премахва фору 
мната работа в ССРН.

синхрон изирано. 
съгласуванаиз

та. непрограОК
С пълното прилагане на За 

кана зя сдружения труд ше 
се вЯесат съществени лооме 
ни, коитг» ше палят още по* 
гллям тласък на обществено- 
икономическото развитие на 
общината.

по

отОт посочените данни наис 
личи, че са създадеш) 

всеки трудов човек
интереситетина 

условияМ. А. В. Г». те.
Общинската конференция 

между другото прие и реше
ние да подобри организа 
ционното си устройство, ка
то ое даде предимство «а по- 
гъвкавите облици за изява. —

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

По-силен от закона
кавито о.а секциите например.

През 1978 година в Соци 
алйстическия съюз са фор
мирани 20 подружници в Ди 
митровград, както и три мес 
таи конференции. В шест ме 
ст,ни
ват само секции за общест
вена активност на 
При ОК на ССРН са конфе
ренция за обществена актив 
ноот на жените. След обстой 

на това ус 
навсякъде.

ОНОВА, което тези дни става с Гюрга. Ни 
кодова в с. Звонци, прилича на вече позабраве
ните звонски случаи, каквито в не така далечно 
минало имаше. Гюрга Николова от с. Ракита, сс 
обадила за чистачка в амбулаторията в с. Звонци.

И макар че изпълнява предвидените в об
явлението условия, тя още не е наясно, дали ще 
може да осъществи желанието си да почне да 
работи.

колова се крият много въпроси: не е ли това 
опит и да се накърни авторитета на работещия 
в амбулаторията лекар Костов, който изобщо 
не е бил запознат с намерението на Рангелов.

Никой не отрича праното на Ристо да 
участвува в разрешаването на кадрови и др. въ 
проси в амбулаторията като член на този колек
тив. Но никой н ще му дава за право да своевол
ничи, да нарушава правилника за настаняване 
на работа и лр. законни документи.

Дава ли :се в случая той отчет, че е на
правил Тежка повреда на трудовата си 
пост и как
пред директора на Здравния дом, чието име също 
злоупотребява, за да постигне целта

Здравният дом в Бабушиица сигурно ще 
разреши въпроса, както е предвидено според ва 
лидиите правилници и др. Самоуправителни ак
тове.

организации съществу

жените.

но разглеждан^ 
тройство следва 
къдсто има възможности 
потребности да се формират 
различни облици на дейност, 
преди всичко секции, 
сии и отбори.

Считя се, че с организа ни 
оините подобрения, създава
не на материални предчтостав 
ки и по-гол Я МС 
на всички организирани соци 

сили. професио

НиколоваПреди известно време, когато 
дошла на работа, болиогледачът Ристо Рангелов 
я изгонил, като й казал, че не тя, а друго моми
че е прието на работа. Той използвал отъсъствие 
то на лекаря Костов да пропъди Николова, ка
то при това й се заканвал, че гой има разреше 
ние от директора на Здравния дом в Бабушиица

и
длъж-

мисли да оправдае постъпката си коми

си.

ангажиранеда постъпи така.
Тъй като Николова е кръгло сираче, де 
бивш боец от НОБ, без майка и влиятелни

алистически
палмите служби и пр. те 
създадат възможности 
странно действуваяе ма деле 
гатомата система 
на самоупревителната

ссте на
хора да й помогнат, тя отстъпила мястото на дру 
гото момиче и сега очаква решението па компе

Обаче постъпката на Рангелов хвърля пет
но върху авторитета на амбулаторията в Звонци.

д,алй с подобни постъпки не са изгонени и 
някои други лекари и др. специалисти от Звонци?

М. А.

за все

основата
тентните. систе

В рамките на тази постпъка с Гюрга Ни ма у пас.
Сг. Н.
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ПРЕЛ СЕРИОЗНИ ЗАТРУДНЕНИЯБАБУШНИЦЛ

Да крепне работни 

ческият контрол
средства. Личният доход

Деловата 1978 1ч>ди;па сурду 
лишюото стопанство заиършва 
с относително исблагоприят- 

локазатсли. При наличие 
на увеличен общ доход от 
10,5 на сто, вследствие па по 
пече изразходвани 
от 22,7 на СТО — доходът л 
общината е намален за 5,2 на 
сто. С други думи, ръстът на 
изразходваните средства е по 
-голям от РтуСтта па общия до 
ход. поради което икономич
ността на стопанисването е 
намалена за 10,2 ня сто.

Небл а гопри ятнитс ф ипан1- 
сопи показатели на сурдулиш 
кото стопанство през 1978 го 
лича се обуславят от редица 
обективни и субективни фак

вече
на зает средно възлиза на 
3733 динара и е по-гол ям за 
4,8 на сто. Тук трябва да ос 
отбележи, че заетостта се е 
увеличила за 402 нови работ
ника или за 19,4 на сто.

Следователно, твъл>дс е исб 
лагоприятно положението, ко 
гато личните доходи се уве
личават значително по-бър 
зо от ръстта на дохода по 
зает. А такъв е случаят при 
структуроопределящите сур
дулишкото стопанство отрас 
ли и най-крупните стопански 
организации: Власинските во 
допептрали, химическата про 
мишленост „Галеника'',' • сгро 
и те ли ото предприятие „Зи
дар", фабриката за автомо
билни части „5 септември" и

Намалена е възпроизвел 
способност па сто-

тори.
стл елата 
папските организации за 
разширяване на материални гс 
основи на тРУДа оя отделени 
23,3 на сто сродства от чис- 

доход, докато в преди ш- 
година са били отдел е 

ни дори 43,1 на сто. Общо 
с|>едства, отделени чрез раз
пределението за разширяване 
то пя материалните основи 
па тРУДа и резерви възлизат 
на 4,9 милиона срещу 1°<7 
милиона динара или за 54,5

ни

Или се касае за липса ма 
условия за дей- 

работничсския 
оргаинза-

дейно-
прало налични

ствуване па 
контрол в някои 
ции. или пък съ<па.В’ьт Ма съ 
щия е такъв. че не е в 
състояние да се справя е 
проблемите.

Информацията за 
стта на -обществения 
защитник на самоуправлсни 
ето в Бабушнишка община 
през 1978 година е основа 
ние. предизвика голям гаггс 

Освен делегатите и де

тиясредсгва
пата

рее.
легащште, които са запоз 
нати е въпроса'’ по-отблизо 

■— той е от интерес и за по- 
кръг от хора. Име 

че в 20 случая

членовете на работни 
скланят гла 

някои авторитети

когато
ческия контрол 
вя пред 
в трудовите организации, за 
да не се излагат на агеприя 
тности.

сравнение е пре-по-малко в 
диганата година.

Обратно е положението при 
личните доходи. Зя конто са 
отделени цели 25,2 ага сто по

широк
нно, факта, 
през изтеклата- годила е 

повреда на пра 
вата От сдружения труд, 8 
повреди по създаване на до 

говори, че

установена

Всички тези въпроси се 
нуждаят от отговор.

хода и тн. ярко 
в тази насока трябва по

да ое действува.
лр.

САМО ЕДНА ООСТ СЪС 
ЗАГУБА

енергично Четете и разпроетра 

кявайте »Братотво«
Ако в Бабушшща ое съз 

даде клон на тази служба, 
както изтъкна председателя 
на Общинегагя съвет на син 
дикатите тогава, сигурно ще 
се налтори начин и път за 
навременно осуетяване на 
всяко нарушение праватя на 
работника, нгс се подсичат 
навреме корените на всички 
отрицателни явления. кои 
то са от вреда и за работни 
ка и за колектива като цяло.

На първо място, трябва 
дя се извърши оценка на 
действуванетг» на самоуправи 
телния работнически кон
трол. Очебийно е. че има 
толкова случаи на повреди 
на Закона за сдружения 
труд, този самоуправителен 
орган не действува както 
трябва, или пък не е наме 
рил сили да се справи с по 
ложението.

И докато останалите ос
новни организации на сдру 
жения труд главно ще анали 
зират кои са причините за
неблагоприятните тенден

ции в стопанисването — ООСТ 
„Масурица" към комбинат 
„Власина-продукТ'. отчита за 
губа над 4,2 милиона динара. 
Характерно зя тази ООСТ е, 
че на деветмесечиет.о е пока 
зала положителен финан
сов резултат, а през четвъР 
тото тримесечие, (когато глав 
нь се реализира селскостопан 
скатя продукция-1) загуба от 
над 4,2 милиона динара. Сле 
дователно, тук въпросителни 
те са повече и един задълбо 
чен анализ ще открие съшес 
твените причини.

Впрочем ,тази ООСТ. спо 
ред Закона, ще трябва да из 
готви и санациокна програма, 
а преди нейното изготвяне 
следва да ое намерят щгачи 
ните откъде и защ0 се явява 
загубата.
ИМА СРАВНИТЕЛНО ДОБ 
РИ УСЛОВИЯ

За сурдулишкото сгопан-

Днсс паснахме хонорарите на сътрудниците за 
януари и февруари. При евентуални грешки из 

пращайте на време рекламации.

М. А.Затова може би има пълно 
оправдание изказването на 
председателя на Общинския 
синдикален съвет в Бабушни 
ца Джордже Симич, който 
предлага да се създаде от 
дел на Службата по право 
защита на самоуправление 
то и в Бабушнишка общи
на, която да бъде в пряка 
връзка със службите по са 

работничес
ки' -контрол. В такъв 
чай,
же навреме и по-енергично 
да се действува срещу евен 
туални нарушения. В тази 
служба да се отнасят и ра 
ботниците От организациите 
на сдружения труд в случаи 
когато считат, че техните 
права са накърнени и въпро 
сите без много разтакане, 
ще се решават бързо и ефи 
касно.

МЕРОПРИЯТИЯ НА СЪЮЗАНА СИНДИКАТИТЕ

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 

ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ

моуправителен
слу-

изтъкна Симич, ще мо

ство, което е сравнително мля 
до, може да ое каже. че има 
добри условия да се развива 
и да постигат добри резулта 
ти. С изключение на Власин
ските водоцентрали и 
някои

още
по-малки предприятия 

останалите са главно съв 
сем млади колективи, 
тепърва

Информацията 
ствения
сам оуправл ението 
сигнала за преразглеждане 
дейността па самоуправител- 
ните контроли.

на обще- 
правозащитник на 

обаче

Общинският синдикален съ 
а вет в Димитровград се при 
е общи към акцията, раздви 

жена от Съюза 
катите в Сърбия 
дуобщикския съвет на 
за на синдикатите от Нишки 
регион, да се приеме програ 

Огг мерки и акции за ра 
звитието и осъществяването 
на масово творчество (изобре 
тателство) на работниците 
в сдружения труд.

нират и обезпеча^ средства 
за финансиране на творче 
ската дейност, което ще до 
принесе за ускоряване на то 
зи процес /в трудовите орга 
низации.

зации на сдружения 
трябва да предвидят и дру 
ги облици на стимулиране 
на работниците, каквито са 
правото на еднократна пари 
чна

труд
които

усвояват производ
ствените си програми: Фаб 
ри ката за авточасти „5 оеп- 
тембар", химическата 
шленост „Галеника", 
та конфекция „Ниш"

С оглед на 
то. че това са основни орга 
низации на сдружения труд. 
коитг» се намират в големи 
стопански обединения (сто 
пански системи), налице са 
предпоставки да стопанисват 
много по-добре. Имаме пред 
вид съвременната оборуде 
ност и обезпечен пазар за 
пласмент на изделията, как- 

п и възможността и перопек 
тивите, които 
ми системи.

Очевидно.

на епнди 
чрез Меж 

Съю
награда,

компенсация за 
разходи при изобретяване и 
останали обществени 
ния за изобретателите 
циюнал изаторите.

Синдикатите ® 
организации 
труд

проми
модна

правотоЕдин щателен анализ на 
ра б ота сигурно 

хвърли много повече светли 
въоху въпроса защо хо 

пата вое по-често - 
месата на обществения 
розащитник 
името.

наИзхождайки 
положение,
Тъкват, че опоред Закона чки

от сегашното 
Синдикатите направенитяната ще ма из- и др. 

обстоятелствовся призна 
и ра

на видове труд -и творчес 
тво са изравнени, 
правителните

търсят на-
ПРя

на самоупразле

а в самоу 
актове е пред 

видяно за материално 
лиране

основните 
на сдружения 

трябва Да участвуват 
всички

стиму
на работниците за 

приноса им с творчески 
необходимо - 
ници на насърчаване 
нуване

Неведнаж 
икономическото 
ролята на технологическите 
новаторства може да изигра
ят крупна

е посочвано, че 
значение и

труд, 
в своите правил

във Фази на прие 
на самоуправителни 

те актове. Значително 
Ще се отдели 
на изобретателие
те в

мането
и степе 

на творчеството да 
утвърди основата, размера и 
времетраенето за парични 
компенсации за новаторства 
зависимо от условията. . 
Вносните и приносите на 
бретателгите.

роля за укрепва 
на стопанството и подо 

собствената технология 
организации на 
труд.

Място 
и на активите 

- и новатори

не
бри
на редица 
сдружения

организациите на 
труд и общините!

сдружения откриват голепотре 
. изоОсновните цели Акцията на 

Да ое внесе
на акцията 

е да се обезпечи право и въз 
можност

Синдикатите 
повече ред

ое нормативно уреди 
изобретенията 

торствата и 
ите —

'Касае ое преди 
всичко за субективни слабос 
ти (неефикасна 
" - труда и

|
и да 

въпро
на всеки трудов 

човек в процеса на труда да 
изяви своите 
собвости

При
въпроси 
печи

регулирането на организация 
производството.

квалификационна стоу
заетите, несразмер 

големите боледувалия и 
отпуски по болест и по.), ко 
мто чрез организирани акции 

а синдиката и останалите 
г а низи-рани политически- си 

ЛИ начело със СК 
Ф'е трябва да

тези
трябва да се обез 

награждаването ла бл 
де достатъчно стамулатитто 
и да иасъдчава работаиците 
В основните ооганизапии на

паса за
нова

рационална аци-

к™ производители 
чки трудови хора 
занимават с творчество.

творчески спо 
и заложби.

се постигне това преди 
ко ще трябва самоуправител 
Но ла ое съгласуват 
ни ята в тази област На труда 
както и нормативно да ое уре 
дят взаимоотношенията. Съ 
що така се налага да

ниска
А да ктура на
всич

отноше
пре 

н иа вси 
които сеСъщ^ 

вилни ци
така в I- 
осн:овните

могат и- - 
ги преодолеят.. Л

своите -пол 
органи-

се пла

Сг. Н.СТРАНИЦА 6
Ст. Н.
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СДРУЖАВАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ (2)
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БЛИЗКАТА И ДАЛЕЧНА ПАСНАШИЛ
Дисг. не е проблем 

отпътува в Сеиомос
® още по-далечното 

щипа”! КусГ'>™''Рад,Жа °в
едното 
има
се отиде 
Шияг. -оело

да се 
или да го се показа петгодишно де 

те. трогна към 
несигурни 
това с плач 
та. Излезна след 
баба си Венета 
•която 
двете внучета.

Трудно е днес да намерите

мо правят семейни 
лелия. Хората е дий 
друг замина/вали 
та в града.

увесс- 
след 

ка рабо
нас със 

крачки, а след 
хукна в къща-Врана. И до 

село
автобуои. да 

Паска- 
отдалечено само

малко с 
Кръстева, 

беше сама в дома с
и до другото 

редовни Стоим на празната 
и гледам празните 
Пред Нас под училището е 
къща, жълто боядисана. В 
нея живее дядо Крум. Си- 

в Просек 
По-нататък още 

къщи в които сегд ни 
не живее. Тодор Алек 

сов има син в Белград и се 
га е при него. Къщата е- 
празна.- Тук е домът на 
Павла Тошева, пеясионерка, 
чийто син се намира 
жевац. 
сам.
направили

улица
къщи.обаче до

гр Какесе сдружава «всичко 
шини, алзт. Може 
пари. стада и тн. 
всички

о може да ое сдружава? Може 
труд, средства за производство, ма- 

Рпт ' обединдва и имот, сгради гма 
Сдружаването може да. се изт^ршм Я

'0во11ппгт1>лЯЗВ0Д’СТВо в ^панството 
в пчеларството’ т» „ в лозарството и винар- 

производството на лековити билгаЛ/то0^’ В гареото- -ред. иплкп и тн. н«о да почнем по

да:
да се нът му е учител 

край Ниш. 
две 
кой

организации на във
сточарстзото,
ството.

вв

в

в Кня 
Ристя Тошед живееПише : инж. Никола Димитров

а неговите синове са 
две къщи в Ди

мерщ'алноПу(^^ш™Якоето ?и^»ВаНе е *>»»Реяемо*(» ко- 
пя и пие требва за да то \о“™о™Г т3а «и**»**
оелскостопгнинЪт зг паои по™,- Р 7№а ь- жогат:> 
не жита) от стопанските аптн ™ услУгите (ораи. засей за- 
дител^т нлм™™"^ тЦИИ И когаТО произзо-
какво по-нататъшно съто^ничеста™ % ия-
ЛУГИ ~ •-

Основен и най-разпространен на^Т“ сдружаване-■ селскостопан<^/°^“2д“нЙо^иРУЖМа11еР
СЪС стопанска организация иди пък- с дг1та 
низания (кланица. млекара, пчеларска задруга 
задруга), чс той ще продава своите изделия’

^ Та31‘ организаЧия при условие и тч да уча- 
ствуза в производството. Организациите най-често $ча- 

* <*шнанси1)ане производството. Финансирането 
°ъде ч?ез яаване на репродукционен материал 

(семен_. изкуствени торове) даване на сточна храна, на 
строителен материал и подобно, отпускане на кредити а 
всичко теза със своите произведения 
плаща по-къско. В този случай, както 
жава сам

мнтровград 
Младите в града, старите па 
зят домовете. Да им* път 
и ток

и така редом.

сигурно е че «яма
така да бъде..

Затова паокашиани реши 
ха да електрифицират ос- 
лото. а след това ще пра
вят и път. Акцията пп елек 
трификацията 
почна, 
стната

ШШтж
Паска ишя
човек — започнд Венета. Днес 
е петък, пазарен ден. А петък 
почти
в Димитровград.

вмечки Училищната сграда в
3 до 4 километра от Димит 
ровград представяла 
пост. Зд рейсова линия да не 
говорим, 
возни 
могат
Единствен начин 
Паскашия днес е 
ването пеша.

всъщноог за 
Председателят на ме 
общност, когото за 

варихме в Димитровград при 
председателя на Изпълнител 
ния съвет Иван Дончев с 
въодушевление говори за то 
ва как селото ще промени 

Още не с късно, 
мислят и останалите

когато
у говор 

орга- 
.винарска 
или част

труд-
всички хора отиват

Тук моторни пре 
средства въобще не 

да отидат до селото. Така Венета ни откри за 
гад ката, защо 
Паскашия. 
и Няма. 
думи в селото има само 16 
къщи с около 30 жители. О- 
бикиовенс» тук живеят по 
двама човека. До 1948 годи 
на Паскашия е имала 40

да се види 
пъту

няма хога в 
А всъщност тук 

Според нейните
своя лик. 
Това 
хора.

Но кой до днес 
лил да ходи в Паскашия? Пъ 
тят до това така близко, а 
същевременно далечно село 
беше еднопосочен. Всички 
идваха към града, но никой 
не се опитваше там да оти

е и ми с
Под селото, 

намерихме 
делят 
ските стълбове 
кадастъра 
шнмя Спасен

производителят от- 
се вижда, той сдру- 

труд”, понеже на ор
ганизациите дава произведения, които е произвел 
ТРУД/ а и с предаването на -същите обикновено 
тяхното сътрудничество, разбира се ако на 
задоволство не се продължи. И в този вид на сдружава
не могат Да се практикуват доходните отношения. Но малко 

това. че циклусът на сътруднич

ка връщане
хора как опре 

места за елекгриче- 
Иван от 

заедно с 82-годи 
Костов и пе

своя труд. Казваме „свой
със своя 
престава 

взапмпо-
къши. Тогава построили и 
училището, което сега са

дестетгодишните 
Иванов,
Петър Давитков. Това е брн 
гадата за днес. 
ще влезнат в селото. А след 
товя ще започне копаенето 
на дупки. Всяка

Димитър 
Кръста Костов и

де.

Затова «а тръгване предсе
дател ят 
Борисов 
во и ще ходите там, аз ще 
ви тгрекажа какво има ново 
в Паскашия...”

се е напредвало, поради 
сстеото се е прекъсвал при предаване 
Между

Още малкона общината Борис 
ни каза: „Та закак

на произведенията 
другото, това е вид на сътрудничество в кой го 

доходните отношения. Това сдру 
облкнозекно сс върши индивидуално. С други ду

ми, всеки производител сам се сдружава за разлика от 
груповото сдружаване

Обединяването на машини и оръдията За работата мо 
же да бъде разнозид но. Най-често еди а машина 
(тракгор, комбайн, сеялка и др.) и това по един 
и ли пък могат да се сдружат по няколко производителя 
и по пътя на стопански организации снабдят някоя об 
ща машина. Такива примери много има в САП В ей задя
на и Славения. Ако е под въпрос някоя скъпа машина 
или цяла редица машини за производство, а косго за 
един човек е много скъпо, тогава неколцина <?т тях ое 
сдружават и купят тази машина или .редицата машини 
Такива производствени редици съществуват па примес 
в производството на зауарно цвекло, сточарството, произ
водство ка царевицата и ти.

могат да се включат 
жазане хъша тря* 

ва да даде пг> 20 надници 
и 450 000 стари динара.

Вестта, обаче, че Паска
шия ще ое електрифицира 
най-сетне събуди у нас гол 
ям интерес. Трябваше да се 
даде отговор «а въпроса: как 
е възможно днес електриче 
ство да имат планинските 
села, а сто Паскашия край 
самия общинския център 
го няма.

Старият 
говори за

Спасен Кръото* 
електрификация

та с жар на млад човек. 
— Луди сме били, че това

не сме направили и пора 
Всички се електрифици 

остана само наше го 
Аз съм ре шил да иу 
ток в моята къща, 

кдквотп и Да станс. Мога о- 
ще, ще работя- Участник в 
няколко войни. човек кой 
.то само един път бил при 
лекар „от простуда”. Спасен 
Костов дава кураж ня оста 
палите хора в селото. Дру 
гите казват: когато Спасен 
работи, защо и аз да не ра 
ботя... Така мисли Генча 
Иванов, напълнил вече 70 
години. Неговите синове са 
в Димитровград и Земун.

но.
раха,
село.
снем

Пътяг ни водеше от болни 
пата край Божурат. Само 
за коаткп. време великолепна 
та гледка на града ос скри 
и пие продължихме по пла 
л• иI юкия път, сега е погле 
да К7,м Жсдгоша и Гоипгдол 
доои до Влашка планина и 
/голината Пи.ротскот^ поле. 
Тук долината е -ттитомп. Има 
хубити П7,тски за разходка, а 
местността с закрита от пет 
-г>ове. Поел и ла влезем и сс 
лото нпмсоихмс хубава во 
во напоя йена за ио/тпоч г 
хчба-пч каменни копита. Слей 
и отколко минути път и 
сто близката Шюкппгич. Глс 
лкята обаче ри смути. В с.с 
лото Нямаше жива дута. 
Вече сме пред училищната 
сграда откъде то водят па, те 
ки ка,м ндкодко махали и 
мадки къщички. но хора

Обикновено тоза са скъпи машини, но когато се 
има на предвид тяхната продуктивност се •изплашат. В слу 
чая за един човек >за гнабавката им са много скъпи. 
Сдружените производители съвместно по-ба,рзо получа 
ват кредит от стопанските оргалшзации, или от някоя 

организация, а най-често получават от средствата 
на „зеления план",.и така получените финансови сродства 

и купят необходимата механизация. По този 
селскостопанските производители строят обори

I
Без другарчета за игра

друга

сдружат
начин
кокошка ряици, хладилници за пазене на овощия, зелен- 

и грозде и други артикули. Трябва /из изтъкнем че 
е сериозно производство и на време трябва да се 

направи договор с някоя организация/ »<оято ще откупува.
вид на сдружаване е СДРУЖАВА! ’г. 

Най-често ое сдружават, също,
парцели са една до друга и тъча 

парцела земя от няколко хектара 
други условия (пазара к/ги 

нроенго-

Ннкола Митов, председа 
теля на Местната общност 
който ръководи работите ка 
зва. че вече го е срам да 
говори когато отивя при си 
ковете си. чс тяхното село 
още няма електричество.

чуци
това

Следващ висок 
НД ИМОТА. няколко
производители, чи»гто 
се направи голяма 
С помоща на специалистите и 
мата, иазикът на производителя) сс изправи 
пла и вхз основа тга |к.ойто се пристъпва 

предстои за едно дългосрочно 
з и т/и пя ся,трудни честно 1изиак1>а преди 
бота която се състои в уедряване ;иа имота или както сс дпес 
нарича Я™роидатшя и комасацяя Таиою г.роизвтд.щ.С; че 
може да ое осъществим на лиюшв каквшо са <■ бо^лс 
градско райчиловоко, и радичевско д',у™Г'
еел'1 такт е с/гучая, а сигурно, е и в Димиг|ЮВ1 радска 

Втсга ' коапнь трябва да се уедри «мота па 
след това би могло нещо да се папрати -вьрху таз 

— сдружаване на парцели.

Паскашия с 
обещание пак да дойдем. И 
да присъствуваме на тържес 
ството по случай пускане на 
тока. И не ани е жал, че хо 
дихм-е в Паскашия. Ако не 
за друго, видяхме селото та 
ка близко до града, но вс« 

далеч,нп и # арата пъл

Т-Гапусмахме

К7,м онова 
сътруД!Iи чество То- 

това обемна ра-което
няма. Не преувеличавам.

дома блъскахме ига
в

няколко 
пратите, пю човек тге ес оба още

ни е оптимизъм и въодуше* 
/гегше. Вярваме, 
им ще успее...

ди. Първото живо -същество, 
което тук , срещнахме беше 
едно малко кученце, което 

да ни лае, започна

че акцията

ПМССТо 
да върти -опашка. А след

нова Б. НиколовИван па поста смИС(СЛЕДВА)
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!с. осветя * изкуствоКУЛТУЮЗ *
ТЕЛТЪРЛ „ХРИСТО БОТЕВ"ИЗ ДЕЙНОСТТА МА

Подписано самоупрамтвлно опоразумвиме за 

културно-художествена и техннчесио оътрудничоство
другото в сгклраз уМежду

моиието с утв7>1>депа В7»змож 
гостуиа-

:|хяю.\шра'1Гнякой познат и 
тсат7,Р п страната. В това от 

(почти една година 
с белградския 

който

На 18 март т.г. и помеще 
белградския Драма 

тсатт.р бе подписано 
споразумс-

за то-честииията на 
тичен
Самоучвра вите Л1 во

за «ултуро-художестве- 
те х ничеоко ст»трудни ч е 
помежду самодейния 

„Христо Ботев" ог 
и белградския 

теат7,'Р. Подли

иосгта
ния на Белградския театър 

Димитровград, обезпечаване 
на специалисти за по-органи 
зирано -разпространение 
тетралтготп изкуство в трудо 

организации,
тя както и по повод на ра 

юбилеи и празни- 
теа-

и ош саги е 
се преговаря 
Драматичен тсатт>Р, 
изготви и самоупрашитслиото 
огьоразумеагие за от.труднине- 

ТРя^ва Да имат дълго

в
ние 
но и
СТВо

на
епво 
годииню 
ван-е

училищатеатт»р
Димитровград 
драматичен 
сването изв7,ршихя представи

«самоулраволтслнитс
на белградския теа 

и представители на Об 
обндпоор по интс 
културата от Ди

витесвтурзваис и про лик 
,ма интересите с осиов 

Ля ое задоволят кул 
игужиюсти па трудо 

обезпечаване

зли чигите
ци и ир. Белградският 
ттуп редовно ще оказва нуж 

помощ яа самодейния 
театъР в Димитровград. Тя 

се ст>отои в специалисти 
сценографи, по 

костюмогра-

на цел 
ту рийтетели ага 

органи 
Т7>Р
щиноката 
ресите на 
митровград, представители на 
Центъра за «култура и само 
дейния теат7*Р „Христо Бо
тев’'.

Одобрени нови учебници за учени
ците от българската народност

патавито хора
ще
езиковедите, 
сгановчици, 

фи , както и използуване на 
театралната библиотека, ку- 

коспоми и пр. Тук 
са литературните вече 

изтъкнати

републикаПросветният съвет на Социалистическа 
Сърбия» като най-висш институт в областта на образова
нието и възпитапиего в Републиката, на редовното си засе 
дание от 15 март т.г. след предварително направените сне 
циалистпчески и протоколарни 
ние, според което се одобряват за печат определен брои 
учебници за учениците от българската народност.

лиси, 
още
ой, разговори с 
артисти, изложби, 
ни информации и други въз

идвя в ре- 
иа едногодишни под 

от двете страни, а

Подписваното 
зултат 
готоюки
чиито «взаимни интереси тря 
бва преди всичко 
лравиггелни начела да уредят 
взамоотиошенията пя 
сътрудничество.

навремеподготовки прие реше-
можности за плодно сътрудни 
чество.

на самоу

След предварително спроведснитс конкурси па За
вода за учебници, изготвени материали от страна на от 
делените рецензентскн комисии, решението на Издател 
ския съвет на Завода, като и след направеното предложе
ние от страна на Комисията за училищата на народиос 
тите в Републиката, Проветннят съвет прие решение, с ко 
сто се одобряват за печат следните учебници:

— ..Прозорче към света” — Буквар за I клас от 
Кирил Трайков;

— ..Ново другарче’' — Читанка за I клас от Димо 
Илчев и д-р Марин Младенов;

— .Златна дума" — Читанка за II клас от д-р Ма
рин Младенов:;

— „Вълшебно изворче” — Христоматия за V клас 
от Димо Иличев и в подредакция на д-р Марин Младенов, и

— „Ръце” — учебник по сърбохърватски език като 
немайчин език за VI клас от авторите Велимир Трайко 
вич и Владимир Цветкович.

Просветният съвет констатира, че горепосочените 
автори след дълготрайна авторска работа, са успели да от 
говорят на условията на конкурсите, изсикванията на 
съвременните програми и концепции, изпълнили всички 
изисквания по отношение на съдържанието см и помес 
•гените материали па поради това са предложени и за 
печат.

това
Според самоуправителното 

споразумение, формирана е 
и смесена комисия, която 
ще следи изпт»лнеш1ето на 
договора. С това Димитров 
градското театрално изку 
ство получава още една об 
ществена подкрепа и възмо 
жноог за ят>лна културна 
изява в своята си бъдеща 
активност.

Самодейният тса^Р „Хри- 
Ботев” Ог Димитровград, 

и разшири
сто
за да зад7>лбочи 
активността си в областта на 
тстралното изкуство, Дя про 
дължи традицията си, още 
по-здраво да свърже интере 
сите си с интересите на 
сдружения труд. да постиг 
не по-добри художествени ре 
зултати -в дейността си, да 
обменя опит с други колек 
тви на народа и народности 
те в страната, още по-близко 
и по-точно да тачи културни 
те си придобивки, като теа 
Т7>р на една народност,, а 
преди всичко да тачи на ро 
дния си български език, как 
то и това да осъществяа об 
ществените си задължения, 
трябва да се обляга върху

за успешно разви 
на театралното изкуство 

и «културата при обезпечава
не на такива 
то ще гарантират пълен ус
пех.

условия1
ти е

условия, кои

К. Трайков

На малките 
великани

к. т.
(По повод Годината на детето — На глад 
ните и угнетени деца)

В едно училище-два критерия Вие деца, отвъд Океана 
и вие в делтите на реките на Юг 
и вие всички

КАКВА СТОЙНОСТ ИМАТ ЗАДОЧНИТЕ ИЗПИТИ? които, сред оазисите търсите капчица вода 
смесена със свободата —За задочното основно об

разование на възрастните, об 
ществото влага съответни си 
ли и отделя материални сред 
ст.ва. Тази инициатива се съ 
държаща в 'развойните про 
г.рами по учебното ни дело.

Основните училища в Боси 
леградока община (Г. Люба- 
та, Д. Любата, Г. Лисина и 
Бистър), които организират 
т.е. провеждат това образова 
ние имат 
общи актове, които предвиж 
дат условия и начини за по 
лагане «на задочните 
Всъщност, 
ни ята са спазени.

Но ако погледнем 
практика ое провежда 
обучение ще видим, 
редица наредности.

Н якои От училищатя 
низират един ден през седми 
цата обучение 
за задочните кандидати, меж 
ду изпитните срокове. За то 
ва колко са 
консултации 
рим. Полагат успешно 
зи, които направо дохаждат 
да взимат изпитите си. Слу- 

тотза кандидатите 
Да „отминават’’ по едио-две 
училища и полагат в трето.

Миналата година 
щата в Босшгеградска общи

на са полагали 1167 кандида 
ти. Най-много от този брой, 
свидетелства са получили кан 
дидатите, които са 
в Горна и Долна Любата. Гол 
ям брой от задочните, 
една или друга причина, не 
ся можали да полагат.

За сз^жаление, всичко това 
се случва пред очите на редо 
вните ученици. А тези прос 
ветни работници, при които 
полагат и родители на редов 
ните ученици, «възпитават и 
учат децата, че само с труд 
се постигат резултати, че са 
мо знанието е на почит и ттр. 
Трудно е да отговорим дали 
редовните ученици имат „раз 
биране’’ зя една такта рабо 
та, дали тези неолитни дет 
ски души намират смисъл за 
своя труд, всъщност дали по- 
слабите от тях не искат да 
следят стъпките на възраст 
ните.

На 'Сдруженият труд тряб
ват, езуответно, и самоуправи 
тели. Ако имаме 
тези свидетелства требва да 
има известна стйност, а не 
свидетелство на 
носг, някой ще трябва 
говори на въпроса: дали хора 
г. такива свидетелства 
гат да 'Оправдаят себе си и 
очакванията?

Остава да кажат думата си 
и училищата, тъй като служ 
бите по образование и общо 
управление в общината 
търсили повече - 
лищата дя има единни 
рии при оценяването.

не крийте погледите си,
копнежа не оплаквайте силен — УТРЕ

ЖИВОТЪТ ЩЕ БЪДЕ ВАШ. 
Тъмата гъста днешна — 
може би полека, но сигурно, 
а песен за свободата и любовта 
пуснете нека потече сега.
Зная, едни сте без сестра или брат майката 
загинала докато гладни в прегръдка сте й 
плакали,
а бащата улучен с пъклена .машина 
остана някъде на водопоя на свободата. 
Вие и не знатекъде!
Недей да запитвате; 
щастлив живот.
Нападател, властолюбец — все едно 
за почитание не знае, нито за човешко нещо 
просто уоива и подозира 
и не

полагали
осветлетепо

Все
пак вратите на училшцата са 
били широко и отворени. На 
известен начин, като че 
се усеща надпреварване кое 
г»т училищата ще имя повече 
кандидати.

Полагат се, най-често 
ложат, за два—три дена и по 
800 — 700 излита е едно учи 
лище. Учителите 
ници”. Те повече отговарят 
на овойте 'взупроеи, нп канди 
датите. Накрая са доволни и 
кандидатите «които „обогатя
ват" знанията, и

ли
самоуп равите лни

и по
изпити, 

законоразписани-
тук падна с мисъл застават „учекак на 

това 
че има предвид, че

орга- учителите, 
които за овоя „труд” получа
ват добри хонорари.

— Наистина личните дохо
ди на просветните работници 
не са завидни, но 
чин на издаване на свидетел 
ствя е импровизация в учеб 
ното дело и няма 
оправдание за компромитаци 
ята на учителската етика — 
са думи които неотдавна се 
чуха

предчуетвува, че утре 
ако сега себе си счита 
„ще спусне” между 
без нищо и 
А^ца, малки

програмот- 
да оти консултации

за безсмъртен 
- нас и ще изчезне 

оез хубава дума. 
сте и невини, 

а велики, че няма по-велики от вас
ПроНА^бС„ееТоРОАеИИ В нГ

къде утре е вашето БЪДЕЩЕ.
Васко Божилов

ще МОпосетени тези так7,в наняма да гово- 
и те-

никакво
чава ое и

са
-пъти, в учи 

крите«ня Изтъните лни ят съ 
вет на Общинскатав учили- окупщи-на.

В. Божилов
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ВАБУШНИЦА
В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ „Й. Б. ТИТО"

Състезания по отбрана и защитаУспешен
випуск

Преди тридесет 
ни в основните и средни учи 
лища в Републиката 
чнал
предмет — отбрана и защи

Младежки 

творчески 

награден конкурс

годи- от целта; относно десет от 
бора Са показали как са ов 
дадели теоретическите знани" 
от областта на защитата и 
въоръжението.

В план е да се работи и

е зало 
да ое изучава един нов

та.
;По същото време с обра 

дей-
в тази област са <вклю 
— работническата и

писмено упражнение на тема 
от областта на всенародната 
отбрана и обществена само
защита, а е определени дей 
носии, в течение на цялата 
година, ще се ознаменуват 
всички по-забе ле жителки да 
ти в нашата страна.

Най-добрият отбор от съ 
ревно<вани ята в гимназията 
ще вземе участие на регио 

съревнования, кои
то ще се състоят през април

Тези дни зователно-възпитателна
ностприключи с рабо 

та политическата школа за 
селската младеж в Бабушниш 
ка община. С този вид идей 
но-полнтическа подготовка и 
марксическо образование бя 
ха обхванати 50 младежи и 
девойки. Отделения

чени
селска младеж.

С оглед, че тази година е 
юбилейна са организирани съ 
стезанияг 
пДОиите, регионите, а най-до 
бирте ще участвуват 
бликанско състезание. 

Включвайки се в ознамену 
юбилея. гимназията 

..И, Б. Тито” в Димитровград 
организира 
които

в училищата, об-
„ на шко

лата работиха <в Стрелъц, и 
Любераджа.

на репу С цел да насърчи и подтикне талантливи младежи в 
средните училища, и тези от работническата и селска мла 
деж, какгсх и студенти по-дейно и по-уеърдно да ое зани 
ма ват с творческа литературна, публицистична и подобна 
културна работа, описание „Мост'’, по повод Деня на мла
достта

налнитеванеПрограмата е напълно реа 
лизирана. Изучени са 13 те 

а отговорите, 
над 90 над сто 
ворят, ясно, че 
добре са усвоили

т.г.
съревнования, в 

са участвували дваде 
оет отбора от 
ри клас. 
че този предмет се изучава 
в посочените класове. Воеки 
отбор

Основна цел на съревнюва 
ни ята е юбилеят да се озна 
менува в делова атмосфера.

Също така се афирмира 
самия предмет, като и всич 
ки изучаващи го.

За отбелязване е, че мла 
де лета се масово влюочва в 
състезанията от областта 
на всенародната отбрана и 
обществена самозащита, с 
което показва и своя инте 
рее за тази твърде значи
телна област, внедрена във 
всички клетки на нашето 
самоуправително общество.

ми които 
са верни, го 

курсантите 
материала.

в

първи и вто 
имайки предвид. ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА СЛЕД 

НИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

Разискванията и 
те, водени в края 
нара, показват, 
проявяват вое по-гол ям инте 
рее към марксическото 
разование и към теорията и 
практиката на самоуправител 
ния социализъм.

I. СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда 500 дин. 
втора награда 400 дин. 
трета награда 300 дин.

разговори 
на семи- е имал по пет души.

че младите Девойките и младежите са 
показали своите практически 
и теоретически 
борите всъщност 
зделени в две групи, 
новете 
вали
ба, спортна 
ределяне на

об знания. От 
са били ра

II. РАЗКАЗ
първа награда 
втора награда 
трета награда

1 000 дия. 
800 дин. 
600 дин.

а чле 
им са се съревнова 

по хвърляне на бом- 
стрелба и оп 

отдал е чността
III. НОВЕЛА

първа награда 
втора награда 
трета награда

М. А. А. Д. 1 000 дин. 
800 дин. 
600 дин.

IV. ЕСЕ
първа награда 
птора награда 
трета награда

БАСКЕТБОЛИСТИТЕ 
КАНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

1 000 дин. 
800 дин. 
600 дин.

ПРИ ГИМНАЗИЯТА „Й. Б. ТИТО" УЧАСТНИЦИ В РЕПУБЛИ-

ЧЕТВЪРТО МЯСТО В РЕПУБЛИКАТА 

ГОПЯМ СПОРТЕН УСПЕХ
V. ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ 
ПЕСНИ, ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (най-малко до пет) 

първа награда (две) 
втора награда (две) 
трета награда (две)

600 дин. 
500 дин. 
400 дин.

VI. ЗАПИСИ ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ 
1 000 дин.

800 дин.
600 дин

първа награда 
втора награда 
трета наградаДОБРИ УЧЕНИЦИ И ПРИМЕРНИ МЛАДЕЖИ— УСПЕХЪТ СА ИЗВОЮВАЛИ

и останалите — Драган Елен 
ков, Лщбодраг Джукич. Не 
над Джаич, Драган Петро- 
Валево, а принос за успеха 
сигурно има и треньора на 
„Свобода” Васил Милев. Вси 
чки те са в пълния смисъл 
на думата оказали 
телно влияние на тези мла 
ди хора 1и то 1в многостра
нни насоки — любов към 

активно отношение 
при

отбор
„Йосип

този успех са извоювали 
много добри и отлични уче 
ници и примерни младежи.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:За баскетболният 
гимназията 1. Право на участие в творческия награден конкурс 

имат само младежи 
работническата и селска младеж и студенти от всички вие 
ши и полувисши училища до 27-годишна възраст.

2. Творбите трябва да бъдат написани на български 
— по възможност на пишеща машина, раздел тройка, 
четливо на ръка и да бъдат означени с обозначение

(шифър)- На редакцията трябва да се доставят ПО ТРИ 
ЕКЗЕМПЛЯР А, а името на автора, с точния му адрес да 
бъде написано и сложено в затворен плик, който авторите 
трябва да изпратят заедно с ръкописите, предложени 
награда.

при
Броз Тито'' 
изминалите няколко 
ци бяхя 
та и успешна

ученици от средните училища, отв Димитровград 
седми- 

изпълнени с бога 
спортна 

В рамките на репу 
състезания за 
баскетболни от 

състояли се неотдав

Без желание да посочваме 
имена не можем а Да не ка 

капитеиът на от 
Геров е отли 

ученик в IV клас, делс 
Общинската конферен 

на Съюза на комуни 
председател на Учили 
конференция на Съю 

на социалистическата 
член на Председа

ак
кажем, че 
бора Зоран 
чен 
гат в 
ция 
сггите, 
щната

език
илитивност. 

бликанските 
гимназиални

положи-

бори,
на въз Валево, те се класира 

четвърто място. В че- 
този град те 
— с отбори 
Титово Ужи 

Паланка,

спорта,
и работа в училището,

дейност в младежка

за
ха На
тири срещи е 
спечелиха три 
те от П ара чин, 
це и Смедеревска 
а загубиха само една сре 

с отбора на гимназия 
„Филип Филипович”

мерна 
та организация-

3. При избора на темите препоръчваме на участни
ците на конкурса да имат в предвид тазгодишните юбилеи:
60-годишшшата на СЮК,СКОЮ и

за
младеж, 
телството на ОК на ССМ, уча 
стник в местни и съюзни тру

революционните син
дикати.

А. Д. 4. При записването на народни обичаи авторите тряб 
подробно да опишат даден обичай, който са

дови акции и т.Н. Също такаща. па точно и
•избрали, в кое село или край той съществува, какво е на
родното вярване за него и какви са характеристиките му. 
Особено интересно ще бъде записването на народни оби- 

вече на изчезване. Трябва да се запишат и 
имената на хората, на колко години са, как ое казват и от 
кое село и махала са, които са им разказвали за един или 
друг обичай.

5. Записването на народни песни. приказки и легенди 
трябва да се прави точно на народния говор (диалект) в 
даден край, в който е записана народната творба. Творбата 
трябва да бъде изворна, записана от хора, така калето те 
я пеят или разказват, а да не се взима от ккша. На края 
трябва точно да ое пооочи името на лицето., от което твор
бата е записана, от кое село е и на клко години.

Преписани творби от книги няма да се награждават.
6. Изпратените творби на конкурса ще бъдат прегле

дани от жури. а резултатите ще бъдет съобщени в навече 
ристо на Деня на младостта.

7. Срокът на конкурса за приемане на творби за на
гради е зо АПРИЛ 1979 г. Ръкописите трябва да се доотав

Я,”4КЕ ЗЙЖ аггГДУЯГ

отта
Чачак.

въвПреди състезанията 
баскетболистите чай, конто санаВалево

димитровградската 
победиха на зоналното съете 

Бабушкица, на кое 
и отбори

гимназия

зание в 
то се състезаваха 
от Пирот, 
Вабушница. 
те се

Бела Паланка и 
Като победители 

I в Ниш гим 
отбори от Ниш и 

били

срещнаха
назиални 
Лоокупие, 
най-добри на 
нали и състезания 
И на

коиТо са
останалите зо 

в региона, 
в Нишсъстезанията

пободи и имат прапечалят две
гимназиал 

отбори 
<на релубликан-

во да тгредставл я^ат 
бескатс болнините

от региона 
ските състезания-

8
18000, Ниш.

РЕДАКЦИЯ „МОСТ”
Съществено в случая е, че 

е безстгоуспех
По-важно и от него с 

обстоятелството, че

спортният 
рея. 
обаче
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ЧЕРВЕНИЯ]) РАБОТАТА МА ОРГАИИЗ ЛЦИЯТА НА 
БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНАКРЪСТ Вг "1 ■бабушница

ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 

НЕ СД ДОСТАТЪЧНИНаскоро нов здравен дом
50 милиона за обзавеждането и доброволната по- 

гражданите и трудовите колективи могат 
средства за по-широка дей-

Омасовиваис на организацията 
мощ на
да обезпечават нужните 
пост

липсват ощеИзразходвани 140 милиона, но 
па дома

община, както и 
общини.

И Бабушишлка 
другите стопански изостанали 
чувствува недостиг на кадри. ]3 момента 
трябва одип (педиатър, и двама лекари 
за трудова медицина и хмгиегшо-епндс- 
миоложка служба.

Към средата ага лягото ага Бабушшгца 
ще бъде предаден на употреба тю® Здра 
вен дом. От такъв обект този край от
давна чувствуваше нужда, сто, че това 
желание вече става действителност. Тези 
дни нрнвършват строителните работи на 
обекта и започва обзавеждането с меди
цински съорежитшя. (изграждането 
пътя до дома и др.

Здравш1ят дом в Бабушница започна 
да се строи точно преди една година. 
Благодарение спазването 
от страна на „Прогрес” 
обекта оце стане в предвидения орок.

С заграждането на нов Здравен дом, 
Бабушница получава добри условия за 
организиране на здравната служба, 
площ от 1 420 (квадратни метра, .кол кого 
заема новия дом, ще 'бъдат поместени 
диспансер за школока медицина, ггред- 

диспансер за гъРДО 
служба.

Изтъкнато с, че за успсш 
работа най-много заел уобщинската 

на Червения 
са организирани » 36

Членовете па 
организация 
горт.ст
организации в местните 
•щности, 7 в трудовите органи 
зации. 5 организации в осно» 
нитс училища и една органи 
запия в основните училища 
•и една организация на мла 
дежта п Образователния н?н 
Т'1,р. 13 организирането е па 
пълно приложен 
СК.Ият принцип, 
са .проведени между пъовитс 
п Южпоморавсюи регион.

пата
ги ‘.има Зоран Такев, секретар 
на организацията на Червс 
мия кръст, който в работата 
използва собствена кол а и 
телефон без да му се плаща 
за тава!

Об-

служби
необ-

За Останалите необходими 
Здравният дом вече специализира 
ходимите 'кадри.

В иговия Здравен дом трябва да, ра
ботят 18 лекари и «към 30 медицински 
сестри.

па

Попитах мс другаря Такев 
кои проблеми в работата има 
тази хуманна организация?

Поради липса на 
миналата година ис можахме 
да организиране запланирани 
те курсове — обясни Такев.

За дейността в 1979 год. дру 
гаря Такев изтъкна, че са зап 
лакирани 4 курса за здравно 
просвещение на населението, 
4 ку.рса за хигиената на же 
ната и 2 курса за домашното 
лекуване на болните. Трябва 
да ос изнесат 48 сказки 
здравеопазването и 32 за со 

Лектори

на сроковете
— строежът на делегат- 

а изборите
средства

домаКлкто изтъква директорът 
д,р. Михаил о
то ига този обект :н обзавеждането 
с необходимите медицински 
пия щс са необходими още 50 милиона 
динара. Тъй асатп Бпбушишшка 
па не разполага е толкова- средства, 
ход ще ос потърси -в завеждането

Душашович, за урежданс-
муПа

О'1'ЧС'ПЮ Т13-Па годишното
бОрНо
па скупщината прецениха, чс 
нрограмагга за 1работа в 1978 
год. с реализирана и са осъ 
щсствсни положителни резул 
тати. В 
сдружен труд. 
щности и училищата са изне 

70 сказки по теми от

€7,6рап ис делегатитеобщи
изучилищна възраст, 

болни, XIIгиенно-епмдемположка 
служба по общд медицина, стосиатолож 
ка служба, лаборатории, здравна статис 
тика и др. необходима! служби.

Здравният дом ще обслужва 53 се 
лища в общината, в които живеят око
ло 30 хиляди жители.

ага
местно самооблагане в орок от една
година. организациите ага 

местните обОчаква се населението да приеме 
инициативата па Здравния дом, заацото

за

зашита.циалиата 
ще бг>дат лекари от здравния 
дом и сониалпи (работници. 
П рез тази година 
ция'га на Червели я кръст ще 
организира акции за събира
не на дрехи и обувки и добро 
волно даване ка кръв. Една 
от якциитс, която ще

сени
здравеопазването и социална 
та защита. Оказвана е по
мощ на западггали семейства 
и лица. ГГа организациите в 
местните общности са разда 
дени 300 чифта панталони, 
които па Червения кръст пода 
Ри Стефан Костов, частен 
шивач от Босилеград и 100 
чифта обувки, подаоък от 
обгцигюката 
(В7,п Враня. По случай но 
вата 1979 год. на 50 най-бед

в момента друг изход за срочно .разре 
шаване на проблема не съществува.

м. А.НЕДОСТИГ АТ КАДРИ организа-

ЗАПИС ОТ ДОЛНО тлъмино
бъдеЗДРАВНАТА СТАНЦИЯ РАБОТИ 

НЕОБЗАВЕДША
организирана и има нужда 
от подкрепа на всички обще 
ствени фактори, е хигиетгизи 
рането на селата. В програ 
мата Зя работа се намират и 
традиционните 
бата против 
рака,
на. СъстезанияГя по първа по 
•мощ също ще се организират. 
В местните общности ще бъ 
дат създадени отбори по пър 
ва помощ за потребите 
всенародната отбрана.

оргаггизация

Вниманието на пътника, 
който в Долно Тлъмино при 
стигне от Бистър, привлича 
ново и хубаво здание, постро 
ено на просторната селска 
площадка до кооперативния 
дом. Това е зданието на 
здравната станция и местна 
та канцелария.

Ако пътникът е случайно 
журналист, той не може да 
мине, а да не надникне и 
види колко това краси 
во здание служи на здраве 
опазването и народната вла
ст. Затова се отбихме до ше 

•фа на местната канцелария 
Радивой Иванов. Той ни 
осведоми, че дяла от здани 
ето за потребностите на ме 
стната канцелария се изпол 
зва вече 5-6 години т.е. още 
От момента, когато изгражда 
нето му привърши.” Така

вен обект да се обзаведе в 
най-скоро време, за да мо 
же да изпълнява задачите, 
заради които е построен. И 
още нещо-малко са лекари
те. които ще работят при та 
кива условия. Да не се слу 
чи станцията да ©е обзазе 
де когато лекаря си отиде?

стола и една печка.
Искахме да узнаем колко 

и какви медицински услуги 
гражданите получават в здра 
вната станция?

— Населението от този 
район наистина се нуждае ог 
комплексно медицинско об 
служване, понеже съществу
ват всички видове патологи 
чески явления. Засега, ние

акции за бор 
туберкулозата.

ни членове са изпратени ко 
лети р брашно, захар, олио 
и ориз ка стойност О-г 4000 
дин. С успех е организира 
по събиране на доброволни 
парични средства чрез про 
даване на значки и етикети 
гго случай седмиците на 
солидарността. Също така ус 
пешно е проведено състеза 
ние по първа помощ.

алкохолизма и тютю

на

К. Георгиев К. Георгиевоказваме първа помощ, вър
шим прегледи, даваме инже 
кции, посещаваме болни по 
домовете им отдалечени 
5 км (домашно лекуване), ор Пролетна уморадо

гакизираме редовни прегледи 
провеждаме ваксинация и 
подобно. Но, това е за на
чало. Според предписания 
та, станцията трябва да по 
оещават стоматолог и

Някои животни прекарват зимата в 
продължителен сън и щ Рязк© намалени 
хранителни потребности. По такъв начин 
през преходно бедната на растителност 
природа те са си осигурили лра-зото на 
ггросъществуване през този сезон, 
човека не е така. Той е

мускулна слабост, 
съ*ят му — неспокоен. Тези прояви са 
по-чести при състоя10* я на повишени 
потребности от витамини, както е при 
физическо и умствен0 напрежение, бре 
мекиост, остри стомашно-червни л чер 
подробни заболявания и особено ако те 
са третирани с антибиотици. Последни 
те унищожават червките бактерии, 
то са доставчици на значителна част от 
необходимите витамини В2, 
новд киселина и др.

Как да се спасим

раздразнителен е, а

аку
шерка, а на постоянна рабо 
та да работят лаборант 
техник фармацевт.

Пациенти имаме

При
непрекъснато 

активен — и през зимата обича белите 
простори, тихите разговори край 
щето, веселия глъч на децата по пързал 
ките Но нима човешкият организъм не 
изтърпява повратностите <на заобикаля 
щата го среда? По отношение ~~ 
основни вида храна—да. Подносът 
белтъчини, въглехидрати и мазнини оби 
киавеио остава непроменен 
те, енергийни процеси 
вещества. Това, което 
мекото равновесие, е контрастът 
дата за витамини.

Човешкият ограииз7,м е 'изгубил епо 
собггост сам да произвежда витамини и 
затова си ги набавя чрез 
ленчуците, млякото, маслото 
т.н. Тяхното 
променливо

и
успяхме Дя разрешим този 
въпрос, който по време бе 
много актуален. понеже ра 
ботехме в стара къща гото 
ва да рухне” изтъкна Ива 
нов и добави, че е най-добре 
по въпроса на здравната стан 
ция да поприказваме с ле 
каря Стоичко Глигоров. кой 
то е тук 
бота

Отправихме се към 
вход. доволни
най-после са се осъществили 
желанията на 
от този район.

много,
средно по 15, а в понеделник 
и <гщ 40. Имаме проблеми с 
лекарства.

огпи- кои

понеже имаме са В 6, никоти
МО амггулирани и няма ли 
це, което да ги раздава на 
пациентите.

на трите от пролетна умо 
ра. Храната трябва да бъде злтамикзз 
иа, като при повишени .нужди да се при 
бягва към витаминни концентрати. Прах 
тически товд се постига с поднасяне ‘ на 
повече лреони зеленчуци ,ка трапезата. 
1Я трябва да бъде богата на спанак 
магданоз, салати, коприва, лапад и до!

рудно е да ое запази витаминното 
държание по време на кулинарнага об 
рабогка ^ хранителните продукти Това 
налага топлинната обработка да ’ бт.лс. 
краткотрайна и при ограничен контакт с 
въздзоса, което се постига ,с херметизи 
рагш съдове. Повечет0 витамини 
оилизпрат със слаби 
ни (оцет, лимонов сок)
'й контакт 
(хлебна сода)

Липсват всички 
таблетки и сиропи, 

не е най-до 
организирано. , Интер 

венциите във внезапни слу 
в далечните села са про 

поради недосаттък на 
средство

д-р Глигоров, отговаряй 
геи на въпроса колко паци 

медицинска 
и какви още пробле 

има в оказване на съща

на
видове 
а снабдяването 
бре

на постоянна ра 
от един месец насам.

и градивни 
желанитеимат 

не достига за об-другия 
от факта, че чай

блем
в нуж

населението 
Настроение 

ни се покачва за още е- 
г-радус, когато на вхо 

срещнахме група пациен 
ти с доволни

превозно 
сни

об и
Съто

плодовете, зе- 
яйцата и 

•витаминно съди-ржанне е 
и това често води до 

минен глад. Той (настъпва 
ил пряона растителна 
правилната й обработка 
Нашият организъм 
в себе 
„С”

дин енти Т7,рсят 
помощда

лица: споделих Ми витаме радостта им, 
опазването

че здраве 
им сега е мно 

Влизаме и

та. при липсата 
храна и при не-От пациентите, коитп

в станцията и от гра 
жданите е които баоедвахме 
узнахме, че д-синки 
ни от работата на Стоичко 
Глигоров и сестрата Драга, 
Но, до кога ще може да се 
работи в абсолютно иеобору 
депата 
Засега

се ста 
органични кисели- 
и се унищожават

срещго по-достъпно, 
потропваме на първате вра
та. Никой не се обажда, от 
варяме

нахме и «омеерв пране. 
не може да складира 

си водно. разтворимите 
и витамините от

с алкализиратци .са довол веществавитамин 
групата „В”. Оста 

мастнп (разтворими се тгат-гтеп
™ТобКн° Гпаси " ® чваЛя
Д1 ор Нр и те не са неизчерпаеми.

През зимата витамин А” се ст.п-тп 
Ра1в» -ооматяо' .в млякото в 

ГГ-Г гния Жълтък, в маслото. Настъпва от 
осителен не.доим7,к и обикновен^ п 

Ч“еК е
таадчч, ттл мастно-разтворими ви 

Логична последица от тозя те 
”"я'в^а иа Редица опла-квания, 

«-Сто означаваме като 
ста1ва отпаднал.

я и-заварваме праз 
на стая. Отваряме и .втора 
та врапга.

и п.р.
Употребяваните 

<ве и зеленчуци е
палите в суроз вид плодо 

да се на 
копсума 

светлт

виждаме същата 
картина. И третата стая е 
празна

желателно
тя * КРестойЯРеДСТВеЗД 
на. Разумно 
та, плодови 
Л'УЧ(ени при

само с една разли 
На отсрещната здравна 

проблемите 
доляват, както каза д-р Гли 
горов 
и любов 
фесия

станция? 
ое лрео

на директна
е да ое употребяват пюое 

сокове, (нектари 
технология ка 

гатство6, Съ*раияраща

ка. стена ое 
врата, на ко ято 

потропването най-сетне 
„да”. Заварихме 

дия лекар Глигоров 
вор е един

намира
след
чухме

и други, по- 
съв.оеме.нно 

витаминното бо-

С ГОЛЯМ ТРУД, ВОЛЯ
към хуманнатамла про

и хората, но крайно 
време е да се премахнат 
чените 
ните

в разго 
пациент, в стая 

полски креват, едно 
•върху което са наела

си наложи

посо
проблеми. Компетент 

Трябва най-сериозно 
ангажират този здра-

с един 
бюро
гани кутии с лекарства.

достиг е 
■които 
умдра. Човек

ипрез пролетта да 
ДОстат7)чяа 'отмора

два Да се пролетна ■режим на
и стлг.

Д-р Б. Г.
-чувствува
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НОВИ АШИ 34 ИСТОРИЧЕСКОТО 

МИНАЛО В ДИМИТРОВГРАД
Предполага се.

КЪДЕ НА ПОЧИВКА
ШЩЯ

КАКВО ЩЕ СЕ СТРОИ НА ПОГАНОВСКИ
ЛУКАВАЧКА РЕКА

МАНАСТИР, ЗАБЪРДИЕ И ВИСОК

към най-хубавите пе тс относно 
ж. даните.

бъдещето езеро в навреме,
да ва. че един

СТОТО на днешния Димитро" 
град

Населението 
риброд 
към турците 
ските 
турските коне 
турските 
и били

на Великия Ца 
задължение 

да храни тур 
охраната на 

и охраната на 
поштальонски

от пре
ди години беше хубаво място 
Зя отдих

числи
щери в нашата страна. 

Край
Смшювско поле могат

имотите на гра 
Ако това се реши 
може да се очак 

ден на Поганов

ималосе намирала римскага 
военна станция 
чената Баланстра. 
твърждаваг и масив1ште 
постни

и почивка. След 
изграждането на новите стро 
ежи

така наре 
Това по- коне и

край |реката хората 
престанаха -да отиват там 
почивка.

кре
бяха наколи

наричани-улакчии.
стени които

открити при слагането ос 
новите 
„Уния",

Водите на реката 
Сега се пред 

Да с° направи плаж 
и игрище за спортни игри.

ПЕТТ>РЛАШКАТА ПЕЩА- 
РА открита

са замърсени, 
виждана днешния мотел 

римските Народното п^к : 
помни, че селата 
град, 
били 
зир 
мед

предание 
Димитров 

Калотина и Драгоман 
владение на великия ве 

от сръбско потекло Мех 
паша Соколович. Ина 

Цариброд

. гробници,
катакомбя и пр. Словенско
то пък „ме — Цариброд 
показва, че тук е вече съ 
ществувало селище „ преди 
идвалето на турците.
1521 занощувала е турска 
войска В селището Теквур 
Бцнари, което би могло да 
б>де и турски превод на 
„Цариброд, 
начавало

преди десетина 
години може също така да 
стане хубаво 
място не само за нуждите 
на Димитровград, но и за хо 
пата от целия регион. По 
Ради известна небрежност 
и недостиг на парични срс 
дства пещерата остана зат 
ворена за посетителите. В 
Програмата за 'почивка 
креация 
предвижда 
някои обекти край

туристическо
През че. въобще се 

със своето славя- 
пазвание, което

появява
кско
ците пишаг 
докатп пък чуждите 
цн искривено и го за 
писват като - Цередарейк 

някои ду 
минувачи го за 

Зариброд и 
Във вече спо 

документ 
име е преведено на 

Теквур Бина 
царско врело. Народ 
предание също така 

Димит

тур- 
Цариброд, 

пътепис
като

а което би оз 
Царски бунар. Ка 

станциято пътна 
сто за кратки 
риброд
дин пътепис от 1533 година, 
където се споменава и като 
малка „паланка". Според нем 
ския пътеписец Ханс Дер 
ишвама, Цариброд е бедно 
селце в което

и Мя 
почивки Ца 

се споменава и

и сл., докато п’ък 
бровашки

и ре
на работниците ©е

изграждане на 
пещера

в е- писалн като: 
Зариц Брод. 
менатия турски 
това

та.
Тъй кат© през 

поле протича малък 
има

Смиловско 
ручей,

|възможноот да се по 
строи и акумулационно езе
ро, което ще се използва за 
отглеждане на 'риби, къпане 
и упражняване на спортни 
игри. А в околността на пе 
щерата може да се строят 
къщички за почивка.

Затова за уреждането на 
този край предстои -следно

турски език
ри

пренущували 
При нав 

се намирал 
дървен кръст, в 

официаглш

ното
помни, че днешния 
ревград

под ясното небе. 
лизането в селото 
огромен 
турските 
менти

в своето си далеч 
но минало е получавал име 
То си според 
царе 
отбивали 
йък

доку- 
пръв път 

първото 
Спо-

тези документи селище 
Цари-

и имало около педесет 
домакинства. По-късно 
щото селище се среща в

като Велики 
Малък Цари- 

Тези данни ни карат

мнозината 
минавали, 

или
това село за които тук

се. нощували 
се срещали с други ца 

ре. Преданието казва: „на 
пш« цар и оня от Цариград 
соещнали се тук на река 
Нишава и издали заповед 

бъаеще да се плаща 
бродаркна'’. Пп такъв начин 
произлиза името Царев Брод 
а с времето това се претопя 
ва и слива в една звучна ду 
Мт — Цариброд.

се споменава през 
десетилетие на XVI век. 
ред
то се нарича Малък 
брод

то.
Да се построи, при моста 

на Смшювокия път, бент 
за създаване на изкуствено 
езеро.

Вече направеният проекто 
план зя уреждане иа ПетъР 
лашката пещера да се реали 
зира. Това ще изисква мно 
го влагания, но има възмо

съ-
тук в

турските извори 
Цариброд и 
брод.
да дойдем до заключение 
че селището е било пресе 
чено от река Нишава и 
че онези к^ши. които би

Стара планина
Това име градчето заУъР- 

все до 1950 година ко 
бе преиме1гувано в Ди

жа жност за кратко време па 
рите да се върнат на об 
шината. защото пещерата, 
според 
сти.

на ловците, детски почивни 
станции и пр.

Но най-голямо бъдеще за 
думите на специали развитие на туризма в общи 

много обещава. Тя се ната има местността край По 
ганошеки манастир. Този ис 
торически паметник, стар 
шест столетия, не само че 
има значение като историче 
оки паметник, намирайки 
ое воред хубавата природа 
на Ерма, Влашка планина но 
и изобилствува с природни 
красоти. Асфалтният път 
вече ое приближава към По 
гановски манастир и това е 
от значение за осъществява 
не иа замислите във връзка 
уреждането на туристически 
център на Погановоки мана 
стир.

Според Програмата на 
Скупщината на СИЗ за по- 
чпвкя и рекреация на Дими 
тровградска община за осъ
ществяване плана за- строе
жите на Погановоки мана
стир. трябва да се направят 
конкретни проекго-планове, 

би да ос определят
те и определи локацията за 
обектите, да се построят пъ 
тища и разрешат въпроси

ция пътеки за ски спорт, 
пътеки за разходка и гостял 
ничарски обекта.

Вече предстоят идеи за из 
г раждане на туристически 
обекти на „Изворше” местно 
стта, където през юни 1944 
годиня е формиран Цариброд 
ски партизански отряд „М-ом 
чил войвода". Тази почивна 
станция същевременно ще 
даде възможност на младите 
поколения да се запознават 
с историческото минало на 
нашия край и да зачитат 
традициите От Народоосвобо 
дителната борба.

На „Изворище" -съществу
ват идеални условия за по 
чивка. за спортуване, а осо 
бено за изграждане на дет 
ска почивна станция.

За реализиране на тези

гатоли дясно От реката пред- 
ставявали Малкия, а от ля- 
вия бряг Голд.мия Цариброд.

митровград.
Кирил Трайков

ИЗ НАУКАТА

АЛФРЕД НОБЕЛ - УЧЕН И ФИЛАНТРОП
един От най-опасните взриво
ве, благодарение на 
много се е обогатил. Огром

ното си богатство от около 
60 милиона крони е завещал 
на фонда за награди, които 
по неговото име са иазвани 
Нобелови награди.

Нобеловите награди ос да

Алфред Нобел е известен 
шведски химик, и филантроп. 
Той е открил динамита —

което

-у
ват от 1901 година за пости
жения в следните три обла 
сти: ,науката( физика, химия 
и медицина), литературата и 
борбата за мир в света.

Човеколюбецът Нобел пред 
на мира,

1892 година 
години преди смъртта му, 
— е заявил: „Моите фабри 
ки за съжаление мооке 
по-бът)3о ЩС сложат край на 
проливането .на 
кръв,- отколкото всички на- 

коигрсси за мир. 13 деня 
когато две 'неприятелски вой 

бъдат унищожили една 
войска за една секун

планове и идеи съществуват 
Сеонкошанивъзможности, 

със собствени средства и 
средствата Ня общината вече 
са направили пътя от Каме 
ница до Сенокос. През про 
летта той трябва да се ас 
фал тира.
поправен и пътят 
кос до ..Изворще\

СЪСТОЯЛ
четири

конгреса 
се в

димензии
а същевременно е 

от Сено
Б. Н.

човешката

ши

ИН МЕМОРИАМски
друга
да, едвам тогава Пялото ци 
вилизирано човечества 
спре

нашата ски,па майка, съпру
га и баба.

На 2 април 1979 година се 
навършват шест тъжни месе 
ца от какго вече ле е с нас

ще
Тежката болест и неумоли 

мата смърт я оттръгнаха от 
пас, като ни остави завинаги 

за ней
усмивка и за нейната

пред военните жсстокос 
С желание да осуети та 

Нобел Ружа Басовти.
нещо, Алфред

богатство оставя 
и,а онези, които

копа 
Пялото си да тъгуваме за- нея 

пата 
доброта.

от село Мъзгош — Димитров 
градскош щщ*

. &» шш
зя напрали 
с изключителните ези пости 
жеДия ше допринасят за иа 

човечеството, осо
Всичко онова, което е нап 

равила за нас няма да поз 
воли да я забравим.%3' * прелък на 

Пено за мира в света.
И макар, че тече не о с 

винаги е гордост ще счА нас,
спомняме за пея-

Вечно опечалените
Синове: Милс и 

съпруг Георги, снаха Пловди 
пиука Ядранка. сестра и 

братя съг семействата си и 
останали роднини.

Сларопленински овчар Веселин.

на.
(Си. П. Н.)
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НЕГРИ В ДИМИТРОВГРАДI!

навярно облак 
се - издигаше над Ко 

наподобяващ на вул
ми тряб 

прия" 
откога 

дошли ис

Погледнах 
от дим 
зарица, 
кан.

Тъкмо такъв 
Може лм тогава, 
да М(и кажете,

ноневероятно.
факт. До зазчера не съм 
ел, че в Димитровград

хубаво наше градче, жи 
хора от бялата и чер 

Ме съм знаел.

Просто , зма 
в то

ва.
телю
о Димитровград ся 
грите?ва _ Е продължи е-;,беседи и

хората от Високвсят нашите ди 
— от— Негрите л)и, 

мигршградоки негри? 
моя**’

намали гласа еи, 
от скоро тук.

И МИ обясни.

пата раса. 
но сто сега зная.

Беше петък, влизам в г.ра 
между пасе 

хора.

кът, когато
минават получават черен 

лицето. Понеже това 
тежко се из 

дългото 
лицето

събеседник, 
—’ е

тукговори
като цвят на

е гума, хората
Затова от

н виждам
чбрмокожи 

Какво е това сега? Заглеждам 
сс в тях. любопитно ми, ня 

какво не се лъжа 
•същински негри.

Но. зная °т

, да
лениош те са миваг.

наПРИ минаване цвета
остана. И сега това нс са 

това са височатова не са чие 
Теюа са нсъшносг 

И те се настанаха

им— Вижте, 
ти негри, 
височани. 
от преди няколко години, ко 

тукашната фабрика за 
своите от 

край 
Коза ри ца.

нема чисти негри,
наши негри.,гри. ни де.историята

училище сме учи 
че « Димитровград има 

бялата, 
бъде?

И така загадката с негрите 
в Димитровград ми бе разкри 
та, но и непонятна..

пък и » гато 
гумени 
кадъни
височкия път в 
Ей погледнете горе...

ли.

ДОКТУРА изделия, 
да изхвърлясамо една раса —

Какво може тона да 
Как се стигнало до там за 
толкова кратко време хората 

видоизменят и някои 
вместо били — ;цп

Б. ВОЛОКИН

да ое 
от тях 
станат негри?

Най-сетне ре ших да 
там един човек, колепяк 
димитровградчапии.

— Извинете, питам го аз 
— вие от Димитровград

А са накратко да ви разпраям клко се излени 
преди да отидем при доктура у Цариброд.

Тува, преди ле кол дън нещо мс стезаше у 
гърлото. Сакам да сг изкашлем. «атегнем се ама 
неможе. Бре кмкво може да буде. Пийем чай, въ’рза 
си и върлото с шал, де да мине денъска, де да мине 
ютре, не лшнуле. Идем по сред село завързал е шал 

сам кой знайе колко болан. Барем да йе

пп

ли
сте?

— Да, от Димитровград? 
— отговаря човекът, но от 
бялата раса.

— На мел ми трябва ко 
ренде. а ие от тия що са 
дошли преди години в града, 
направили лъщи и станали 
димитровградчани ?

— Да именно аз съм тък 
мо такъв. Пря пр яд ялото 
ми се засели още по време 
ка Сулсйман Величествени,

кико да
некой грип или кашлица а оно нища. Сакам да се 
изкашлем — латеглем се ама нищо ле може.

Нанппосле реши да идем при доктура у Ца
риброд. Пойдо с пиротскъия автобус До Пирот, па 
после оди Пирот Зд Цариброд. Кажу човеци 
автобус одма иде п нема да спим у град да пла
шим децата, а одма щом стигнем че ое прегледам

тия

' ко човек.
До Пирот добре беше. У автобусат безше не- 

колко човека само. Я сам си вързан с шалат и йоще 
ме кара На кашляне, а у гърлото ми го Оручка да 
стойи. Уплаши се да нейе рак.

Ка стиго у Пирот одма се у качи у пиротски 
автобус за Цариброд. Да ви кажем беше петак. Идем 
тека од станицу до станице ове повече човеци ула- 
зе. Напълни се опалисКц автобус. На Суково беше 
пълн автобусат, а кондукторат пущи йоще толкова. 
Човеци пошли на пазар и свака жела носи пп ле1 
колко низе пипер. Кико се збище пипер ат почне да 
пада наземи, човеци почеше да га тъпкаю ко у 
чутуру. Од Чинигловци улезоше йоще човеци. Ка 
поче йедно кашляне од пиперат. Я до Желюшу не 
може да се изкашлем. Ка пред Желюшу тека ми 
прилуте у очити и у гърлото та одма одвърза ша 
л?.т и силно се изкашла. От Жел>ушу нагоре не пре- 
стану да кашлем. И гручката у гърлото ми кико 
намале, омекну.

Ка излезо V Цариброд дека беше паЕИЛ>ончето 
и вану камто амбулантуту, я се замисли що да 
идем при доктуратога. Нищо у гърлото не осечам, 
нема да ме кара на кашляне, гручката 1)У нема. Ама 
реко щом сам пошъл че отидим, нека накуде...

Ка ми дойде ред улезп и седо пред доктура
тога. Он ми каза да зинем и ме пита кикво осечам.

— Докторе, реко, до оцутра тува у гърлото ми 
беше кико гручка, нещо твърдо и ме кара на каш 
лане. Кико нутува с пиротския автобус, пълн с ни
зи шушпе све искашля, са ми не йе ншц->...

Доктурат и събра слушалПете и. само добави.
— Знам ;я това, не си ти само, там су ое из- 

лечили млого души од кашлицу.
Тека се я излени преди да отидем при док

туратога у Цариброд.

къщата сме си направили в 
Сторшена чешма преди тур 
ците да си отидат и...

— Женета ли сте?
— Да. два пъти..
— Нд колко години сте?
— На двайест и седам..
— Също два пъти ли?

о

— Да пази господ от та
кава жена! За нищо на све 
та не бих се оженил за 
нея. Ше ме подлуди с бърбо 
рейето си. о

Благодаря ви за съчув 
— отговаря му съсе- 
Това е жена ми

— Много те моля Да не се 
витри- Учителят се .обръща към 

непослушното момче.
— Джим. никога ли не ое

ствието 
дът. —

спираш пред 'всяка
моли съпругът.

Щом толкова бързаш, 
можем да влезем в магази 
на за малко 
пругата.

на.
вслушваш в гласа на своята 
съвест?

о
предлага съ По кой канал го преда-— Докторе, дали вече ни 

е воеме да поговоря с моята 
дъшеоя по някои деликатни 
въпроси?

ват?
о

о
Този ми е най-добрият — Защо не. Бихте .научи

ли много неща от нея. — Ти къде влезе?
— В медицинския...
— Много хубаво. Аз съм 

във ветеоинарския.
— Като завършим, ще се 

лекуваме един друг...

клиент.
— Дава ти добър бакшиш?

оНито сантим.
?!?

Една заядлива жена се на
хвърля върху мъжа си.

Е да, ти сигурно не мо 
да дочакаш деня. в 
завинаги ще затворя

— Почти всеки ден мм пла 
ща по едиа-две ракии, кои 
то е забравил да поръча.

ожеш 
който 
очи!

о
Срещат се двама стари при 

ятсли.
— Какв-о работиш?
— Търгувам със стари ве

Една жена се изказва на 
събрание. Говори повече от 
половин час и по нищо не 
личи, че има намерение да 
свършва. Един 
ва.щите
ОИ.

Мос+сгик/ — Очите не. устата си 
спокойно би могла да затво 
ршн отговаря мъжът й.

щи.
от присъству 

прошепва на съседа
о Е. как върви работата? 

— Добре, разпродадох вси 
чко. което имах...Съдията към свидетелката.

нос-л/еут-
/Феврулрн.

щтстсоа

БяйШ
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