
ЬРД-ТСГЯп е У**3 “ пРв»дв*га
■а сено от 14 фовру 
ари 1975 г. Издател- 
ствв „В^атвтио’’ с удо 
”••*• с Орден брат 

■ е девство със 
сребърен венец за есо- 
&•*» заслуги в обла 
стта на информативната 
и графическа 
и за приноса в развити 

■а братството 
единството 
те народи и народности.

в СФР дейност^•СДА! о
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★ ГОДИНА XX между наши

* ЦЕНА 2,00 ДИН.
БОСИЛЕГРАД: ПРЕД

ДЕНЯ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

ВСЕКИ ТРУДЕЩ СЕ 

САМОУПРАВИТЕЛ
ДУШАН ЧНРЕБИЧ В ПОСЕЩЕНИЕ 

НА БОСИЛЕГРАДИ
Председателят на Скупщината на СР Сърбия инж. 

Душан Хкребич на 20 юни т. г. посети Босилеград. С 
политическо-стопанския актив на Босилеградска община 
председателят Чкребич води обстойни разговори за сто
панската обстановка, перспективите и проблемите в по
нататъшното обществено-економическо и стопанско раз
витие на общината и за мерките и акциите в осъществя
ването на средносрочния развоен план.

За посещението

Самоуправителните 
алистически 
една от 
добивки от 
ката ни 
рат и всички

соци
отношения — 

найгГолемите
всички равнища по линия
та на делегатската система, 
тогава ще видим, че социа 

демокрация се 
среща на всяка крачка.

Това обаче

решаване. Но като такива 
те са изключително осъде 
ни на пропаст. Трудещите 
се, организирани в 
самоуправителни

при-
социалистичес- 

революция мотиви листическата своите
другаря Чкребич на Босиле- 

рад и съдържанието на разговорите по-подробно ще 
ви информираме в следващия брой-

наоргани и 
обществено-политически

те организации, редовно пре 
двождани от Съюза на 
мунистите, 
ват да премахват 
онова, което спъва самоуп- 
равителиото

трудещи се 
Босилеградска община. 

Чрез всекидневни
не означава, 

както
вв че няма трудности, 

нови уси обективни така и субектив 
ни. В НЯКОИ трудови 
тиви наистина

лия и постижения, 
алистическото

ко-социа 
отношение колек 

все по-мал- ??ггт^Л?т,ИЛ..Н1:ПТЕМВРИВ ОБЩИНСКАТА ОРГАНИ ЗАЦИЯ НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД
винаги успя-

всичкона съвкупния живот, 
тавени на

пое ' ко непълното рамоуправи- 
телно поведение на отдел
ни ръководещи лица, 
т0 цел е да решават в име 
то на

самоуправителни 
начала, все повече и повече 
укрепват.

Колективна работа и 
отговорност

решаване. А 
това е пълна гаранция за 
развитието на

чия
социалисти

ческото самоуправление.
В. Б.

трудещите се, нару- 
самоуправителнотошават

Непосредствено пред 27 
юни — Деня на самоуправ 
лението

Председателството на Об 
щинската конференция на 
Социалистическия съюз 
Димитровград, на неотдавна 
състоялото се заседание, рб 
съди предложенията на Ре 
публиканската конферен
ция на ССРН за изменение 
на съществуващите доку
менти в Социалистическия 
съюз, с цел провеждане на 
дело инициативата на 
гаря Тито за колективна ра 
бота и отговорност. В товя 
отношение се заключи, че 
дейността в тази 
трябва да приключи 
края на септември т.г.

За осъществяване на цел

та е формирана и ^работна 
група, която ще работи 
върху измененията и допъл 
ненията на съществуващи 
те документи.

В разискванията, състо 
яли се на заседанието, е 
изтъкнато, че Конференци 
ята трябва да се учреди 
на делегатски принцип, 
както и Председателството 
й, което ще бъде съставе 
но от 11 членове и ще бъ
де ръководното и колекти 
вно тяло. Конференцията 
ще има председател, който 
същевременно ще е пред се 
дател и на Председател
ството, а чийто мандат ще 
бъде в срок от една годи

НОВИНИ
нужно е да отбе 

лежим, че първият работни 
чески 
ска 
преди 
шната

в

Съборът на „Славчо" - на 1 юлисъвет в Босилеград 
община е бил избран

Б тогава' в разговорите на смесена 
„ И-голяма, почти та югославско-българска ко
ни-Л™ стопанска орга дисия от община Босиле
низация — Автотранспортно град СФРЮ и Кюстендил 
то предприятие. От тогава (НРБ), проведени през
до днес самоуправителната налата
практика на трудещите се град е договорено традици 

непрекъснато онния събор на „Славче”

Бе договорено да бъде 
организирана продажба на 
хранителни продукти и су
венири, докато продажба 
на индустриални стоки не 
е предвидена. На събора, 
който ще бъде открит от 
6—17 часа, ще бъде изпъл
нена смесена културно-худо 
жествена програма.

Курсът на валутната обм 
яма ще бъде утвърден до 
пълиително .

ми-
седмица в Босиле- ДРУ

в комуната 
се обогатяват с нови съДъР 
жания, придобивки и побе
ди. В течение

югославско-българската 
граница, недалеч от Босиле 
град, да се проведе на 
юли тази година.

на насока
с времето се 

приемат и усъвършенствуват 
формите на самоуправление 
то, каоито допринасят поето 
янно да укрепва 

на работника в целокупна- 
обществено-политическа 

система. С новата Конститу 
пия и Закона за сдружения 
труд, непосредствените 
моуправителни 
в своята 
и неотчуждимост 
от трудещият се.

ДО1

на.мястото Освен в Общинската пре 
двидено е да (се проведат 
разисквания и в местните 
организации и конференции 
на ССРН в общината, в ко 
ито също е предвидена ко 
лективна работа и отговор
ност.

Всички решения ще прие 
ме Общинската конферен 
цпя на ССРН, на заседание 
което трябва да се състои 
до края на септември, на 
което тя 1ще се учреди и 
ще се избере Председател 
ството и председател на те
зи тела.

Освен в Социалистичес
кия съю3 календари на 
дейността ще се изготвят и 
във всички обществено-по 
лптически и обществени ор 
ганизации, както и в- сдру
женията на гражданите. И 
в тези организации предви 
деиия срок за въвеждане 
на колективна работа и от
говорност е края на септе 
мври.

На заседанието на Пред 
седателството е заключено, 
че по време на разисквани
ята по въпроса, ;както в 
местните организации на 
ССРН, също така и във вси 
чки части на фронта на 
организираните социалисти
чески сили, ударение тряб
ва да се сложи на същност 
та на колективната работа и 
отговорност. А същността 
е в разширяването на социа
листическата демокрация 11
създаване на възможнос-

та

са
отношегшя

съдържателност
на труда

Днес всички трудещи се 
в комуната активно са 
включени в самоуправител
ните органи в организаци 
ите, в които работят. Ня* 

който дама трудещ се, 
няма задължение в ра
ботническите 
м ногоброй/Ните 
вителни комисии, © 
тническия контрол и 
Тази масовост в задълже- 

ангажираност оз
но и

съвети, в 
самоупра* 

рабо- 
т.н.

кията и 
начава не само право,трудещитеотговорност на 
се. Казвам отговорност за- 

цеотчуждимо право- 
именно 

за собстве- 
всички 

об иде

щото с 
то на работника 

той да решава 
ната си съдба и по 

в машатавъпроси 
ствено-политическа систе- 

все- СТРОИТЕЛНО БРИГАДИРСКО ЛЯТОподобря®3положете.ма, те. да 
кидневно своето организирана съюзна ак

ция по залесяване. В тази 
акция ще участвуват и 55 
души — ветерани от Наро 
доосвободителната война 
от Южноморавскн регион. 
На съюзна акция 
частвува 
бригада 
пац".
На сшшката: лагерен огън 
в бригадирския стан на 

Козара

на съюзните тру 
но оргаиизино само 

дови акции,
местни акции. ..Тези 

не са малова

запо
мла

! седмица
традициошште

акции
МиналатаВсичко това означава, че 

се в комуната е 
фактор в кре-

непосредствеяш-
отноше

Ако на.

чкаха
дежки трудови 
«бектите из страната, 
град: Загреб, Ниш, Власи

Стотици млади от всич 
на страната 
обектите, за 
ш»тшца, бла 

селища, засаж

рат и 
акции също

потрудещият 
най-активен 
прането нате самоуправителни 
ния в своята среда, 
към това добавим, че

който Да не

Бел защото оказват пр 
върху благоЖ1Ш,

състоянието на хората: стро 
«т се комунално-битови о- 
бекти, прибира се реколта 
та и пр.

В Сурдулишка
край 
тази

влияние
ще у 

и традиционната 
„Пера Мачкато-

ки краища 
се озоваха на 

прокарват
ня- ти за по-широко участие на 

трудещите се хора и граж 
дани в непосредственото ре 
шаване.

ма трудещ се 
участвува в ролята 
гат в делегациите на 
правителигите общности 
интересите, в делегациите 
на местните общности на

"“самоу гоустрояват
Иа Д^ладитеГ^И;.ашите общи

млд участвуват

община 
езеро

година за първ път е
Власинското

А. Д.
такани съшо



ОТНОШЕНИЯЮГОСЛАВСКО-ЧЕХОСЛОВАШКИ

Среща Тито — Щроугал
■ чехословашко

приятелски 
сътрудиичес-

бочаваие па 
-югославските
отношения и 
тво.

водих^ разго
най-ваЖ11ИТе въ11'бнлатералното сът

Джураповпч 
вори за 
роси на 
рудиичсство.

Мшшстър-председателят
на Чехо-на правителството 

словакия Лубомир Щроугал 
на 13 и 14 ю”» тг- бе 
приятелско посещение 

страна. По време
Югославия

та приеТито
председателя 

който изрази го 
и желание 

ЧКП И на правителство 
по-нататъшно задъл_

(Фото—Т А НЮ Г)Президентът 
министър

в на
нашата

посещението в 
Лубомир Щроугал 
седателят на Съюзния 
пълнителен съвет

щроугал,
товност на ЦКи пред
наиз-

Веселин то за

ПОКАНА НА ТИТО И ДЖУРАНОВИЧПО

Морарджи Деоай в Югославия
среща па 
страни

Брежнев и Картер
необ- Брежнев и Картър лвдпиоаха във 

Вееха 8ДВТ-2
--------------- ------------------ та шеста

за задълбочаване иа вързаните 
на най-широк план .страни се застъп-ват

сътрудничествоДвете
международното Изчерпателната размяна 

мненията на най-внеши 
държавници па Югосла 

[, и Индия, освен принос 
д укрепване и развитие 
биалтералиото сътрудаи 
тво, ще дадат и резул 
и, които реално отразя

От 18 до 22 к>ни т.г, 
официално 
сещение в Югославия
министър-председателят
Република 
жи
президента на 
Йосип Броз Тито и п 
дателя на Съюзния ] 
нителен съвет Веселин 
ранович.

Президентът 
дседателят

ограничавания, как 
контрол, 
на двете 

възможност

приятелско ствени 
то и мерки за 

Инак САЛТ-2

тази годинаНа 18 юни .
Виела Брежнев и Кар 
подписаха втория съ 

дого-
във
тър
ветско-америкаиски

за ограничаване
Индия Мор 

Десай, а по покана
давастрани

за развитие на още по ед 
съвременна система на 

ядрено оръжие.
САЛТ-2 макар че без съм 

пение е най-значителен яД 
рен договор, сключен меж 
ду САЩ и СССР, не спи 
ра великите сили в по-на- 
татъшното развитие на но 
ви, по-разорителни системи 
иа оръжие за .масово уни-

навор
стратегическотво

(САЛТ — 2). 
подписването 

в речта си Лео- 
Брежнев казал, че то

навъоръжапа двете страпроцеса
към укрепване 
шя мир и развитие на 
цународиото сътрудни

ване 
След 

договора 
иид
р,а „е събитие, което дълго 
очакваха съветския и аме 
риканския народ, народите 
на други страни, всички 
които желатят траен мир и 
разбират опасността от по
нататъшното повишаване на 
ядрените арсенали”.

на све иа

Тито, на най-широк план, 
първо място техния 
: за запазване
гените принципи на 
)Зването (движоние-

наи иа
Десай
ните четиридневни 

говори в приятелска 
сфера обсъдиха взаи 
ношенията между ^ 
приятелски необвъР 
страни и международ 
обстановка отделно в 
тлината на предпостояща-

в
жаване.

Трябва да се изтъкне и 
обстоятелството, че двете 
страни предвиждат и ре 
дица мерки на контрол, 
за да бъдат сигурни, че и 
двете страни изпълняват 
разпоредбите на договора.

че досега за 
САЛТ-2 са изречени много 

било да изтък 
цели 

вече се под

сачиито основатели 
юлавия и Индия) и е- 
ението в рамките на 
щата 77” развиващи се

КартъР пък казал,
САЛТ-2 „представлява съз
нание, че надприварата в я 
дреното въоръжаване е без 
разграничена роля, без кон 
тролиращи ограничения и 
без континуиран диалог — 
покана за унищожаване".

САЛТ-2 е съставен от три 
части: от догово- 

продължава до 
година, от протокол, 

който приключва на 31 де 
кември 1981 година, както 
и съвместно съобщение за 
принципите и основните 
насоки на бъдещите прего 
вори.

Разпоредбите на САЛТ-2 
са разграничени в три ос 
новни категории: количе

че

Морарджи Десай страни.

Макар
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

коментари, 
ват ограничените муСреща иа Минич и Кубадинеки или го хвалят, 
чертава стойността на ди 
алога Брежнев-КартъР, кой 
то несъмнено допринася 
за по-доброто взаимно запо 
знаване и разясняване на 
становищата, трасира път 
за по-чести взаимни контак

основни 
ра, който 
1985На 18 юни тази година в 

Белград започнаха 
рите между члена на Пред
седателството

на по покана на Председател ха становищата и принципи 
разгово ството на ЦК на СЮК.

Разговорите се водят за 
състоянието и развитието 
на югославоко-българоките 
отношения, както и за отно 

и члена шенията и сътрудничеството 
между Съюза на югослав
ските комунисти и Българ
ската комунистическа пар
тия- Двете страни твърде 
обстойно и открито изнесо-

те си за състоянието и всич 
ки въпроси в развитието на 
Ю госла в ско-българските 
ношения и сътрудничество
то като Цяло. Вторият ден, 
след пладне Пенчо Кубадин 
ски разгледа Белград, и по 
край новите квартали на 
града, той посети Военния 
музей на Калемегдан и кон
гресния център „Сава”.

Централ
ния комитет на Съюза на 
юглосвските комунисти Ми
лош
на Политбюрото на Българ
ската комунистическа 
тия Пенчо Кубадинеки, кой
то пристигна в нашата стра

на от-

ти и въз основа на онова, 
казали Брежнев и 

открива нови пер 
които би могли 

да водят към намаляването 
на ядрените и други боеви 
арсенали.

Минич което
Картър,
спективи,пар-

60 ГОДИНИ НА СЮК, СКОЮ И СИНДИКАТИТЕ

Младежта в НОБ и революцията (1)
Основната сила на единството в борбата против та и във всички области на Макар, че членовете на

"3 ™ пТо ,^„?“™'"НИТе "Ре„датели- -Решаващо вли обществено-политическия и СКОЮ поднасяха постояннияние върху изграждане на идеино-политическото съз- стопански живот и работа 
нание на младите антифашисти. — Непресъхващ из Неговите членове
точник на революционна и освободителна активност на водството на ЮКП и
м^д^о^поколение ____ ________ _ „а СКОЮ
С борбата си против оку 

паторите и домашните пре- 
Народоосвободи 

война и социалис 
тическата революция 1941—
1945

ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

Излиза всеки петък 
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и не малки жертви, защо 
под ръко то заедно с членовете

ЦК ЮКП винаги се намираха 
се намираха в в първите боеви редици и 

на борбата на най-тежките задачи на 
освобожде- терена и в окупираните гра . 

ние, равноправие, общес- дове, с развитието и раз- 
твено преобразование вър- ширяването на Народоосво 
ху социалистически основи, бодителната борба СКОЮ 
бяха двигатели и организа постоянно увеличаваше 
тори на младежта и носи- броя на членовете си, бла
тели иа целокупната й ак годарение на масовото уча

и стие на младото поколение 
въ'в въоръжената борба и 
всички активности на НОВ.

Приемайки хилядите мла 
ди бойци които от разли 
чни среди и с 
схващания

организации— през отделните фази на на-

на

първите редове 
за националнодад/з младото поколение на 

Югославия под ръководство 
то иа ЮКП и СКОЮ. Бор 
ческият състав на частите 

народоосвободителната 
войска 80 на сто беше от 
редовете на младите; млад е 
жта масово участвуваше 
работата на

датели в
телната

на
година, народите и на 

роднсстите на Югославия 
под ръководството на ЮКП 
и Йооип Броз Тито, 
леми човешки и 
ни жертви, 
сили

впри го тивност на освободените 
окупираните територии.

революционни
те органи и организации на 
НОБ и

материал- 
със собствени 

се освободиха от фа 
шистката окупация, изведо
ха социалистическа револю 
Ция и създадоха нова Юго 
славия — общност на сбра 
тимени и

представляваше 
ловната сила на единство
то в борбата против 
торите и домашните 
датели. •

През времето на Народо
освободителната 

СКОЮ ,с около 35 
членове, колкото 
началото на Въстанието, бе 
ше деен фактор в създава 
нето и развитието 
жените сили

ос
Особено голяма беше 

я.та на СКОЮ и
ролокупа

пре- младото 
поколение в младежките ан 
тифашистки

различни 
и убеждения

равноправни 
роди и народности.

на- война, 
хиляди 

имаше в

съюзи, в създаването и РОДоосвободителното дви- 
развитието на народоосвобо *енИе постъгазаха в съста

ва на въоръжената сила на 
революцията и в младежки

ДВИГАТЕЛИ дителната войска 
революционна народна власт 
— народноосвободителните
отбори (НОО).

и новата
В осъществяването на те 

зи цели значителен
те организации, създадени 

1941на въоръ 
на революцияпринос по време въстанието 

година във всички краища
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В ДЕНЯ НЛ САМОУПРАВИТЕЛЯ ,27 ЮНИ

ПЛАНИРАНЕТО В 

СДРУЖЕНИЯ ТРУДКомисията за уставни въ- 125 
проси при Междуобщинска 
та конференция на 
на комунистите в Нишки "ре 
гион обсъди тези 
лагането

ОСНОВНАТА ТЕМА НА ЧЕСТВУВАНЕТО В НОВИ САД
Тазгодишното централно 

ознаменувание на Деня на 
самоуправителите на Югос
лавия 
К>ни в
те на чествуването ще се 
организира и 
пооветено на най-актуална 
та оамоуправителна тема.
Тазгодишната тема е: Само
управителното .------

сдружения труд.

последни 
дения и 340 предупреж- 

изключвания 
редовете на СК. И по 

това, че броят на из 
ключваиия от редовете на 

И покрай това, че бро 
ят на изключените от СК 
комунисти е още 

лен, посочените 
чапг.

рат
ват и по-отговорно разиск- 

за слабостите 
вете на Съюза 
тите, отколкото

Съюза ботнически съвети, синди
ката в ООСТ, стопанските 
камари и професионални 
те служби.

Встъпителен доклад: „Са- 
омуправителното планиране 
в сдружения труд" ще из 
несе председателят на Юго 
славската академия на нау 
ките и изкуствата д-р Яков 
Сироткович.

Да подчертаем, че наше 
то самоуправително плани 
ране представлява нещо но 
во в тази сфера. Няма от 
кого да учим, а изхождаме 
от собствения опит и зато 
ва най-много трябва да у 
чим огг практиката. Именно, 
на съвещанието в Нови Сад

от на члено
край на комунис- 

средите, в 
които не са достатъчно раз 
вити --

дни. при-
на идейно-полити

чески мерки в дейността на 
Съюза на комунистите 
региона и Въздействието 
върху укрепването и 
дравяването партийните 
ганизации.

Както беше

ще се състои на 27 
Нови Сад. В рамкисамоуправителните от

ношения.
През изтеклите две години 

е забелязано, че расте 
броят на наложените идей 
нололитически мерки на 
членове на Съюза на кому 
нистите зарад нарушени 
заимни отношения, 
ство

в
значите- съвещание,им Данни со 

че общият брой 
наказания са по 

„„ °т бр°я на изключени те от СК.
С това

заз-
иаор- по-малки 

вече планиранеизтъкнато, 
.практика

казва, че от ден на ден 
повече укрепва 
ката

вдосегашната по- в
констатацията, че^първич 
ните организации на СК 
много по-отговорно се при 
лагат идейно-политическите 

се води поето 
янна борба за издигане на
морално-политическияраз

все Внеедин 
и конфронтации. За- 

се случва
планирането на общест 

вено-икономическото 
тие на Югославия от 1981 
Д°_ 1985 година трябва 
най-голяма степен да съдей 
ствува работническата кла 
са на Югославия, а не като 

само професионал- 
_ Затова в Но

ви Сад ще се разисква за 
актуалните 
моуправителното

политичес- 
активност и отговор 

орга
низации и органите на Съ
юза на (комунистите в 
веждането на приетата по
литика, становищата и зак 
люченията 
тия конгрес на СЮК и Ос
мия конгрес на СКС.

В рамките на мерките и 
акциите,

развитуй
органи да променят реше 
нията на първичните орга 
низации и да раздвижват 
инициативи за уреждане на 
положението

уставнитеност на първичните в
мерки, като

пре-
об- и отношения досега ще се пот^осят отговори 

на повече въпроси от обла 
стта на тази сложна профе 
сионално-техническа и поли 
тическа работа: как да уча 
ствуват работниците, про
фесионалните служби, нау 
ката

на комуниста, 
и стремежа комунистите 
вовременно

както 
_ пра 

Да бъдат по-
та в такива среди.на Единадесе- ните служби.

За строго 
Устава на СК

спазванесъветвани, 
вани
слабостите в 
му работа.

По отношение 
структура на 
мерки, 
години,

въпроси на сапредупрежда- 
като му се посочват планира 

не и участие на работници 
те в този процес.

На съвещанието в Нови 
Сад ще участвуват над 500 
представители от

които бяха при
същи в живота и дейност
та на първичните

Примери 
щиноки 
Съюза
чат, че има първични орга 
низации на СК, които недо 
статъчпо г 
тй'Ния Устав, 
ония
отношенията в Съюза 
комунистите от становище
то на постъпката и прила 
гането на идейно-политичес 
ки мерки.
Забелязва 

че при налагането на идей
но-политически

политическата от някои об- 
организации на 

на комунистите со
и останалите участни 

ци в планирането.
Срещата в Нови Сад тря 

бва да тлаоне акцията 
към качествено и навреме 
менно планиране във всечки 
среди.

органи
зации на Съюза на комуни 
стите, преди

социалната 
приложените 

през изтеклите две 
най-много от нало

жените мерки се отнасят до 
работниците. Така от общия 
брой 340 изключени — 152 
са работници, или 44,7%, на 
частни селскостопански про 
изводители — 76, или 22,3%, 
на ръководни лица 17, или 
5.4° о, на студенти и ученици 
— 12, или 5%
Тък.

Това нещо сочи,
към работниците 

по-остри
с в разрез с критери 

на Съюза *на комунисти

всичко навре 
менната помощ чрез посоч
ване на отрицателните яв
ления и поведения, които са 
в разрез със задълженията 
и задачите на Съюза на ко 
мунистите.

Навременното 
на слабостите ,и 
на членовете на Съюза на 
комунистите и приемствено 
стта в прилагането на идей 
но-политическите 
най-голя-м брой 
организации на СК е

цялата
страна от които най-голям 
брой председатели на ра

са познати с пар 
специално с

отдели, уреждащи
БОСИЛЕГРАД: ИЗ
НДИКАТИТЕ

на ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СИ

посочване

ЗА КОЛЕКТИВНО РЪКОВОДЕНЕ 
В СИВДИКАТА ДО КРАЯ ИА 

СЕПТЕМВР1

грешките
се също така,

и така ната-
мерки, не

достатъчно се приалга
другарска кри 

а имало е и случаи 
на недостатъчно 
не на политическата 
ворност.

мерки, в че все конощепървични 
и ре

структивна 
тика.

се
прилагат мерки, До 27 т.м. от страна на 

всички основни синдикал 
ни организации в Босиле 
градска община ще се про 
веде публично обсъждане 
върху Проекто-основите за 

осъществяване инициатива 
та на другаря Тито за въ 
веждане на колективно ръ 
ководене с едногодишен 
мандат на председателству- 
ващ. Обсъждането започ
ва с предстоящото заседа 

ние на Общинския синди 
кален съвет в Босилеград, 
коет<> ще се проведе на 3 
юли т.г. На същото ще бъ 
де изготвена и приета ин 
формация за целокупното 
публично обсъждане 
документа в комуната — бе 
заключено на проведеното 
през дишалата седмица ра 
зширено заседание на Пре
дседателството на Общин 
ския -синидикален съвет в 
Босилеград.

общности назултат на активността 
членовете на тези първични 
организации в провеждане
то на становищата от 
тервюто на др. Тито пред 
„Вйеаник”, в -което другар
ят Тито всеобхватно 
чи необходимостта

правителните 
интересите и в обществено- 
политическите общности. С 
други думи, основната орга
низация на Съюза на син
дикатите трябва да бъде мя

коетона разследва 
отго- 

дори и на зане- 
на другарските

ите
те.

маряванеин
Нееднакви критерии съвети.

Комисията за уставни въ 
проси при Междуобщинска 
та конференция на СК в 
Нишки регион 
чение

където всеки член ще 
може да раздвижва инициа 
тиви от областа на жизнени 
те въпроси.. Колективното ръ 
ководене в Общинския синди 
кален
дено до края на септември

сто,Налице
зличните

са също така и ра 
при

посо- 
от пос

тоянна идейно-политическа 
работа с членовете на Съю 
за на комунистите и непре 
късната борба за 
член на СК.

критерии
оценяването на степента на 
отговорност в различни сре
ди, както и различния 
ход

прие заклю 
да се препоръча на 

партийни организа 
повече и по

да работят вър

всичкипод
при квалифицирането 

или подобни по 
ведения и постъпки.

Очевидно, че 
организаци на Съюза на ко 
мунистите, действуващи в по 
-развитите самоуправителни

съвет ще бъде въвеции занапред 
сериозно
ху идейно-политическото из 
дигане

всеки
на еднакви т.г.

Публично обсъждане в 
основните синдикални орга 
.низации е в течение и тряб 
ва да даде отговор на някои 
дилеми, които съществуват. 
Именно, касае се до следно 
то: дали мандатът на изпъл 
ннтелните съвети в основни 
те организации, а с това и 
на председателя, да трае две 
години; 
мите 
ции

труд, каквито са Автотран
спортната организация, „Из 
градня”, „Слога” и други, 
в рамките на своите синдикал 
ни организации ще се фор 
мират синдикални подруж 
ници и гурпи; колко члено 
ве да има председателство 
то на Общинския синдика 
лен съвет (сега има 9 а пред 
ложено е да бъдат по-мал
ко); дали всяка основна син 
дикална организация да и- 
ма свой делегат-член в Об 
щинския синдикален съвет 
и пр.

Публичното обсъждане е 
момент ясно и критически 
да се обсъди собствената 
активност и организираност 
и да се даде отговор на един 
съществен въпрос: кои са 
обективните причини, които 
на членовете на синдикални 
те организации затрудняват 
осъществявалото на задачи
те и правата им, произлиза 
щи от Конституцията, Зако
па на сдружения труд н на 
Съюза на синдикатите.

на своите членове, 
при прилагането на 

мерки 
Устави

Според статистическите 
данни, в Нишки регион са 
наложени били през изтек 
лите две години 711 идей-

първичните като
идейно-политически 
напълно спазват 
те на СЮК и СКС. нано-политически мерки, от 

които 246 предупреждения
среди, по-навременно и по-ре 
довно забелязват и реаги М. А.

29 декември 1942 година 
присъствието на 365 делега 
ти, от 
те части.

Значението на братството 
младите 

словенци,

ки комисари и обществено- 
политически работници и 
ръководители в младежките 
организации, органите на ре 

орга,
СКОЮ и

на страната, по инициатива 
та на СКОЮ и ЮКП, 
СКОЮ с идейно-политичес
кото си влияние и действу 
ване, с издигане на 
турното и образователното 
равнище и с оказване 
мощ за военното им усъ' 
вършенствуване, решаващо 
влияеше връху издигане на 
идеологическо 
то съзнание на младите ан 
тифашисти, които постепен
но приемаха научния социа 
лизъм и ставаха 
на СКОЮ и ЮКП.

в
дали по-го ле

основни организа- 
сдружения

които 123 от военни
«а

кул- волюннонната власт, 
низациите 
ЮКП и в другите обществе 

ни организации 
новата

На заседанието бе подчер 
тано че за въвеждане на 
колективна работа и отго 
ворност в духа ,на делегат 
ските отношения трябва да 
се обезпечи най-масово у- 
частие та всички членове в 
органите и организациите 
па Съюза на синдикатите. 
Такива отношения трябва 
да се установят в целокуп
ната организация на син 
дикатите. Също така бе 
подчертано, че за въвежда 
■пето на колективна работа 
и отговорност в Съюза на 
синдикатите, което ще ре 
че и в основните ендикал 
ли организации, са нужни 
нови начини и форми на 

в целокупна- 
организация.

и единството па 
хървати, съРби, 
черногорци, македонци, мю 
сюлмани и албанци, 
сс изграждаше и тачеше ог 
началото на

на
по

и институ
коетодържавации на

създавани в огъия 1,а *1а*
родоосвободителната
и революция- 

Върху широката народоос 
антифашистка 
платформа и

борба въоръженото 
в Прогласа на

политическо
въстание, 
иървия конгрес на югослав 

младеж бе специалноскатавободителна 
революционна
с последователна борба за 
разширяване и 
на братството и единство
то и националното рашю- 
правис на народите и наро 
дпостите, ЮКП и СКОЮ ус 

постигнат единство 
антифашистката 
без оглед на нациоиал 
социално потекло, пре 

политическа принад 
верски убежде

ния на младите. Това един 
ство намери и пълната 
изява в създаването на Обе 
динения съюз на антифаши 

югославска младеж 
ком

подчертая ю:
.Вашето боево братство, 

антифашистко един 
бяха едии-

членовс

укрепване вашето
ство и досега 
стоеният път па спасение
то ви, единствената гаран
ция па победата. Нашият 
първи антифашистки 
грес заздрави и 
нашето единство и братство. 
Създавайте, изграждайте и 
разширявайте мощната ор 
ганизация на младите пат
риоти на нашата страна — 
Обединения антифашистки 
младежки съюз, роден на 
нашия първи конгрес. Нека 
той бъде оръжие на наша 
га борба, май-убоитото ор* 
жие па нашата победа...

ПЛАТФОРМА

При постоянната грижа и 
помощ на ЮКП и СКОЮ в 
сложните условия на револ 
юнионната борба, бързо уз 
ряваха младите хора, 
то макар и 18-годишници за 
кратко време ставаха зрели 
и решителни хора, на кои 
то можеше да се доверяват 
различни, па и най-отговор-

военнополитически ДЛъ 
неграмотните 

селски

кон
пяха да разширимлапа

кои- деж,
пост, действува! 1е 

та работа и
Всичко това ще има за 
цел, колкото е възможно 
понмепосредствено

дишиа 
л еж пост и

си трудещи 
те се да участвуват в само 
управителното 
•на най-различни

ни решаване 
Въпроси 

организации 
на сдружения труд, в тру 
довите -общности, в самоу

Отжностц.
или полуграмотните 
младежи и девойки в тече 
ние на революцията израст 
наха смели, способни и хра 

лолитичес

стката
УСАОЮ на първия

амтишафистката
Югославия, със 

Бихач от 27 до

в основните
грес на 
млаДеж на 
тодл се в

В. Б.(СЛЕДВА)
бри командири,
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_ члГРПАНИЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА ГРА авсЙориввнтровгрАД
грдждлпскдтл злщитлввосялегрлд П1ПИУ111Г

ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ
—«утягьг
редица съдържателни и пъ.иреди° умен. • |1туа1Ша 
практически учения. В ре- „ изтраиносп време - 
зултат на това всички уча иойиа или пък 
стипци в подделеиията изпъл „риродни 
пиха с успех своите теоре г|СШно ос^те^Хште

практически зада- реиите ^г™дР,ения пре
са жени и девойки—

За отбелязване
от ТяХ, 13Ъ' 

ИЗВЪН Ред11ите 
занимава с

Първият събор на 

юли между Долни 

Криводол и Смолна!
из*По повод чествувансто'па

20 ю!Ш - Деня паграждаи
ската защигга в СФРЮ, 
Боснлеградска община се 
реализира богата и съДъ! 
жателна дейност. Активност 
та на това пък никога не 
намалява.

ма кТе ус- 
дове- 
зада-

тичтш и
чи.

.димно 
работнички.

пито една закрие в 21 часае, чс
преки и на

__ резултати,
22ГГ- професионално

1 първа медицинска
1-1о след продължително 
съдържателно обучение, за 
СЪДЪР девойки няма

в тази

а ще се 
(българско време).

събор ще 
на 7 октомври

_ Уточнени датите и за 
Димитровград ине сеЗУ съборите в 

Драгоман Третият 
проведе
Драгоман. Съборът ще 
открие в 5, а ще

19 часа (югославско

семаоказване
впомощ.ь сеНа 15 юни т.г. в Димит- 

,състоя ст,вмест
Комисията рие в

се зак-
ровград ес 
мо заседание на

гранични събори 
Общинската скупщина 
Димитровград — СФРЮ и

тези жени и 
тайни и трудности 
област. Повечето от тях са 
членове ма Съюза иа кому 

в своите трудо 
активни

при време),
в крие в 6, а ще се закрие 

в 20 часа (българско вре
ме).

Съборът на границата ме 
селата Долни Криво-

огнооно ще се от-
по

пистите, а
колективи са Комисията по гранични съ

бори при Окръжния
съвет в София—НгЬ.

взаимното

виучастнички в самоуправше 
лмите и делегатски органи. 

Подобно ша тях и общин 
радио* 

химическа

жду
дол и Смолча тце посещават 
гражданите иа двете страни 
с лични паспорти. Малоле- 

посещават

I *
ден
В7,3 основа на 
споразумение между прави 
телството иа СФРЮ и пра
вителството на НРБ, коми- събора с родителите 
спите обсъдиха всички въ ако са записани в паспорти 

във връзка с уточ-

ските п|оделе11Ия за 
биологическа и 
защита изцяло са подготве- 

за откриваше ша различ 
видове опасности, които 

от различните
оказване на първа помощ

щетни деца
си,

ни
ниВинаги готови за

За членовете ша специал
но подготвените подделения, 
както и за целокупните пред

проси
идване датите на тозгодиш 
шите събори ша тази 
а-: а границата, районите, къ 
дето съборите ще се прове 
дат, начинът на

те, относно със специални 
пропуски.произлизат 

бойно-химически отрови.
Осъществявайки редовна 

обуче-

задъл-чи съглао1ТО своите 
женил и специалности. 

Участниците-членове
част

На съборите ще се изпъл 
културно-художес-

в та си програма по 
ние, както и програмата за 
ознаменуваме Деид 'на гРа 
жданската защита, в Боси 
леград неотдавна се прове 
доха и състезания иа поде 
ленията по всички специал 

|Най-успешните

нят (И
твени програми и то на съ 
бора между Долни Криво
дол и Смолча 
програма, а на съборите в 
Димитровград и Драгоман

минаване
относно оти 

всички
на границата, 
ваше ка събора и 
останали въпроси свързани 
с провеждането на събори- 

уговориха

КОМЕНТАР

Знанието - най-силното оръжие съвместна

те. Комисиитена СъюзаНеведнаж е изтъквано, че член 
на комунистите, за да може истински да тълку
ва и провежда политиката на Съюза на комуни- 

следва да бъде въоръжен
издигнат по-високо в това

отпости.
тях се състезаваха и на ре 
гйоналните състезания в Ле

следното:
програма подготвена 
домакините.

от
Първият събор да се про 

веде на 1 юли на границата 
между Долни Криводол и 
Смолча. Съборът ще се от 
крие в 6, а ще се закрие 
в 18 часа (югославско вре
ме), относно ще открие в 8, 
а ще се закрие в 20 часа 
(българско време).

Вторият събор ще се про 
веде на 26 август в Димит
ровград. Съборът ще се от 
крие в 5, а ще се закрие в 
19 часа (югославско време), 

относно ще се открие в 7,

със знания, сковац, където участвуваха 
всички общински поделе
ния ша региона.

В рамките иа обученията 
и състезанията на поделени 
ята
ската защита в Босилеград 
ска община се организират 
сказки, прожектират под
ходящи филми и др., а всич 
ко това със задача да се 
обогати съдържанието на 
обученията. По този начин 
всеки член е подготвен за 
изпълняване на своите отго 
ворни задачи.

стите,
да бъде подготвен и 
отношение от останалите.

В тази светлина изказани са и редила заключе 
ния на последното заседание на Централния коми- 
тет на Съюза комунистите на Сърбия, на което 
беше обсъдена Програмата по идейно-политическо 
издигане в първичните организации на СК.

че през последните години у 
■нас се посвещава все по-голямо внимание на идей
но-политическата подготовка на членовете на Съю 
за на комунистите. В школата в Кумровец, и чрез 
други регионални и други школи, все повече се 
подготвят млади кадри, които поемат отговорни 
задачи в по-нататъшното внедряване и задълбо
чаване на социалистическите самоупрвителни от-

На събора на границата 
между Долни Криводол и 
Смолча ще се продават вси 
чки видове стоки от широко 
потребление.

Официален обмен на ва 
лута ще регулират пред
ставители на банките на 
СФРЮ и НРБ.

частите на граждан

Очевидно е,

В. Б. А. Д.ношения-
Но все още е недостатъчен броят на члено- 

новете на СК от първичните организации, които 
са обхванати с различни форми на идейно-поли
тическо и марксическо издигане.

А без най-прякото участие на първичните 
организации на Съюза на комунистите в идеоло
гическото издигане — не могат да действуват 
най-успешно в духа на заклученията на Единаде
сетия конгрес на СЮК и Осмия конгрес на СКС, 
а ще изостават в по-малка или в по-голяма сте
пен зад събитията и, живота.

Степента на идейното,литичес ката подготве- 
е оная призма, през която можем да оцен

яваме успешността на провеждането на идейната 
работа в СК.

Затова пред общинските организации 
Съюза на комунистите и пред първичните органи
зации на СК стои една твърде важна и отговорна 
задача във връзка с идейно-политическото издига
не. Следва да се намерят Съответни начини и фор
ми за издигане равнището на знанията на кому 
листите по-високо, по-широко и по такъв начин 
те да се подготвят за енергично и конкретно 
действуване.

Всяка
комунистите,

ДИМИТРОВГРАД — ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

I УПРАЖНЕНИЯТА — НАД 10 ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ
„Тазгодишният Ден 

гражданската
на та са завършили основни 

обучения от 30 часа, а вся 
ка година .се провеждат до 
пълнителни обучения от 
по 10 часа.

Тази година е характерна 
и с това, че за пръв път в 
общината 
съревнования по

ето особено потвърждават 
подготовките и провеждане 
то на упражненията. С 
говорното ои отношение в 
изпълняването на задачите,

защита чес- 
твуваме в юбилейната годи 
на, в която отознаменуваме 
шестдесетгодишнината от ос 
новаването на юцКЛ, револю 
циани ите синдикати и

СКОЮ. Тази значителна да 
та е и удобен момент 
си припомним за крупните 
постижения, които сме осъ 
ществили 
лаоти на

ност
във всеки момент и по вся 
Ко време, без оглед на вси 
чки трудности, числящи
те се към гражданската 
защита, както и всички 
граждани в общината, 
са показали и голяма сте 
пея на отговорност и го 
товност. А всичко това пот 
върждава, че гражданска 
та защита, като твърде зна 
чителна компонента в сис
темата на всенародната от 
брана.

са проведени и 
граждан

ска защита, а най-добрите 
части >са участвували и на 
регионалните 
в Ниш.

на Да

във
обществено-поли 

живот, а отделно

всички об съревнования
тическия
на полето на всенародната 
отбрана и гражданската 
защита” — Тези думи про 
изнесе Иван Денчев. — ко 
мендант на Общински» 
щаб за гражданска защита 

Димитровград, проведено 
по повод Деня на граждан 
ската защита.

В доклада бе подчертано 
развитието на гражданска
та защита в общината през 
последните 11 години, всъ
щност от момента на осно 
ваването й до днес. Данни 
те говоря^ че днес в части
ската ?я ВеТе На ската защита има над 2 хи 
ляди души и * хи
всички 
където

Покрай редовните 
ни и допълнителни 
ния ша жителите и частите 

защита 
подгот- 

мо-

оонов
обуче-

първична организация на Съюза на 
поред своите условия, трябва да 

изготви и съответна програма по идейно-политиче 
ск° издигане. Това се налага като задача, защо- 
то ежедневно в живота възникват въпроси ко

са все по-сложни, а за които комунистите
иЪ?ълкуванеа Те ^ й” Г0Т°«И Да дадат пояснение и тълкуване. Те трябва да бъдат оная волета т-
ла в разрешаването на живототрептятите ппоб- 
леми и в местната общност, и организациите 
сдружени,я труд, и в училищата НИЗаЦиите 
реждения.

А без

ма гражданската 
Общинският щаб е 
вял и провел около 50 
билизационни

е подготвена за из 
пълняване на всички 
ворни задачи.

След доклада на 
Денчев

в отгои огледни уп 
ражнения във всички

ито
мес

тни. общности както и в 
бройни

Иван
за развитието и сте 

пената на подготвеността на 
гражданската защита в Ди 
митровградска община бя 
ха връчени златни значки 
и признания на заслужили 
лица и части

организации 
сдружения труд. 
значение

на
Особено

имат упражнени 
ята, проведени в местните 
Общности, в които са 
ли участие над 10

на
и другите уч-

солидно и всекидневно 
със знания и опит — взе-въоръжаване хиляди

трудещи .се хора и гражда 
ни в общината.

След
жения ясно проличава 
стодтелств ото, че 
сът (и отзивЪт 
те се 
към
та е на високо

това е трудно.
Действ„ате^ооГиСКз°а Гт”; 3Гп еЖед™та

на граждан
ската защита. Златни знач
ки получиха Новак Гъргов, 
началник на отдел по наро 

отбрана при ОС в Ди 
Александър 

помощник начал 
Общинския щаб за 

граж ланска защита.

всички тези пости-то в почти 
места в общината, 
трудещите 

живеят и работят. 
вете на 'щабовете 
те на

об дна
интере 

на трудещи 
хора и гражданите 

гражданската

се хора 
Члено 

и части 
защи

митровград и 
Павлов, 
ник в

ПГ.ГГ т, ИЗПЪЛНИ
Роля във всеки момент.

гражданската защи 
равнище, коСТРАНИЦА 4 А. Д.

БРАТСТВО 22 ЮНИ 1979



Едногодишенпредседателите Т организа
циите и органите на^Съюза 

на синдикатите на Сърбия
Председателството на Съ ■

вета на Съюза *на синдика 
тите на Сърбия на заседа 
нието си от 25 май 1979 го 
дина прие като платформа 
за публично 1 
Проект на основи

Обществена хроника

»НАШ«
ЧОВЕК 

АИ !Е?
ктивна работа на инстито- 
~ - обществено-поли т и геската система в рам
ките на своите права, за
дължения И отговорност И
каснаР Дй бъДе П0'еФи

та между основните 
низации на Съюза 
дикатите и Съвета на Съю 
за на синдикатите в общи 
иите чрез развтие на все 
странни делегатски 
шения и други облици на 
непосредствени 
сътруди мчество.

орга 
на син

обсъждане
за осъще

инициативата на
отно-ствяване

другаря Тито за колективна 
работа и отговорност 
лагане

Колективната работа и 
отговорност подразбира 
чки органи да 
всестранни 
гатската

контакти и
и при

на принципа за ед 
ногодишен мандат на 
седателите в

всп
Към осъществяване 

циагивата «а другаря Тито 
за колективна работа 
говорност и прилагане на 
принципа за

развиват 
връзки с деле- ини-пред

организации
те и органите на Съюза на 
синдикатите на Сърбия.

основа, 
делегатските 

и отговорност и
укрепвай 

отношения
условия За най-широкс>аЙ1Ш 
стие на работниците 
чкй трудови хора, 
ции и делегати в упражня 
ването на самоуправителни- 
те II

и отки
Г

Не без основание се тревожат в кожаро-обработ- 
вателно предприятие „Братство" в Димитровград, ко- 
гато се заговори за отпуските по болест. Същите в 
„Братство” вземат размах и вече има сигнали, че сре
щу неоправдателно отсъствуващите „поради болест” — 
ще се взимат и съответни мерки.

Именно, със Съюза на комунистите, и синдикална 
та организация и органите на самоуправление вече се
риозно изучават този проблем като набелязват меропри
ятия, за смекчаването му.

Но да кажем за какво се касае. Докато през пър
вите пет месеца на 1978. година в „Братство”, е имало 
569 загубени трудодни поради отпуски по болест, в пър
вите пет месеца на настоящата година 
гнали дори 1.085 трудодни. В трудочасове това 
трудочаса, а пресметнато в пари — над 130 000 динара!

Като се вземат в предвид всички обстоятелства, в 
които тази организация на сдружения труд може да се 
окаже, ако не се подсичат корените на това явление 
тогава е съвсем разбираемо неспокойствието на друга
рите в кожара „Братство". Още повече, защото и цена

та на суровините тези дни поскъпна значително, и ако 
към това нещо се добавят и излишните отпуски по бо
лест, ще стане много за този малък колектив.

едногодишния
и ор

на Съюза та синди 
трябва да пристъп 

ят организирано и творчес 
ки. Това подразбира 
анализират собствената

мандат организациите 
ганите

уча 
и вси 
делега

Проектът трябва да бъ 
де предмет на широко и 
всестранно

катите
обсъждане във 

организациивсички
Съюза на синдикатите. Из
хождайки от същността и 
шшциативата на 
Тито този документ 
бличното обсъждане

те дана
други функции в сдру 

жения труд и политическа
та система на социалистиче 
ското самоуправление.

си
организираност, 
работа и начина на приспо 
собяваие към колективната 
работа и отговорност зара 

осъ-

метода на
другаря 

в пу 
тряб

ва критически да се разглв 
жда, като се предлагат 
решения, които могат 
се различават от онези, ко 
ито са дадени в 
Организациите и 
на Съюза
трябва да водят акции 
две основни посоки:

и
С развитието 

вната работа, 
отношения, 

и лична отговорност в орга 
низащште и органите на 
Съюза на синдикатите тряб 
ва да се даде възможност 

най-широко участие на 
членовете на Съюза на син 
дикатите в изграждането по 
литиката и становищата па 

Съюза

на колекти 
делегатските 

колективната

ди последователното 
ществяване на задачите 
функциите, които въз осно 
ва на Статута и други доку 
ментп има всяка 
ция, тоест орган 
на синдикатите. .

ии
да

организа 
на СъюзаПроекта.

органите
на синдикатите за В течение на този месец 

и месец юли във всички ор 
ганизации и 
юза на синдикатите на Сър 
бия ще се проведе публич-

те са дости- 
е 7.595

в
органи на Съ-— да се анализират пот

ребите и възможностите, на 
чина и методите за 
ществяване на 
работа и отговорност и при 
лагане на едногодишния ман 
дат на председателите в ор 
ганизациите и органите 
Съюза на синдикатите;

допринася 
обезпечаване на условия за 
публична, отговорна и коле

организацията на 
на синдикатите и в тяхното 
провеждане в живот. Таки 
ва отношения трябва още 
по-последователно да се ус

осъ 
колективна но обсъждане на Проекта 

на основите, а след завър 
шването на публичното об 
съждане ще се пристъпи 
към конкретни промени в 
организациите и органите 
на Съюза на синдикатите в 
република Сърбия.

тановяват в цялата органи 
зация на Съюза на синди
катите, а отделно в общи
ната, където -е необходимо 
да се изграждат трайни 
и здрави връзки в работа

на

зада се

Д. Р. В „Братство” обаче не мислят да седят със скръс
тени ръЧС.

В скоро време ще задействува най-енергично ра
ботническият контрол. Той и досега действуваше, но в 
много случаи не „караше нещата докрай”. Отказваше 
се от предлагането на по-остри мерки срещу нарушите
лите на трудовата дисциплина, за които ето, достатъч
но е да се каже, че са „наши хора” или пък ако за тях 

се заеме някой-

ПОМОЩ ЗА ЧЕРНА ГОРА

73В хиляди ДИНАРАСЪБРАНИ
предприятие „Зидар” с 5 
хиляди динара и от заработ 
ките на заетите в тази тру 

още 40 
томаиолс

Също така следва да се 
изтъкне, че гражданите 
общината изразиха

доколкото е нужно,

Дали може да се касае за „наш човек” ако да ре
чем живее на 20 метра от Здравния дом в Димитров
град, а отпуска по болест си взима в Суково. . . Или 

... пък, ако някой си вземе отпуск по болест, а сп отива на 
р коситба. . . И да не привеждаме повече подобни при

мери, каквито наистина има много.
И&1.'

Координационният коми 
акции 

Общинската конферен 
Социалистическия

втет за солидарни готов-лри
ция на 
съюз в Сурдулишка общи
на изнесе данни, 
които за пострадалото

катастрофално 
черно- 

крайбрежие е съ

организация 
динара. С

ярната и фабриката за сто 
манени отливки „Мачкати 
ца”, какго и трудещите се 
в нея са отделили 70 хил
яди динара, кариерата 
„Вардсник” 30 хиляди, 
пара, „Власииа продукт” 75 
хиляди, ООСТ „Пети септе
мври” 60 хиляди, Самоуп- 
равителната общност по 
здравна осигуровка 20 хил 

комуналното пред- 
хиляди динара, 

медицинският 
център „Милоптие Попо- 
вич” даде 220 одеала, орга
нът -на управлението на Об 
цгинската скупщина 52 
одеала и 26 хиляди динара 
и прочие. За отбелязване с, 
че в акцията за помощ на 
пострадалото население ог
катастрофалното земегре- 

Черногорското при 
трудещите 

гра

пост,
да приемат семейства из за 
сегиатите райони, обезпе
чавайки им жилище и пре 

Не но-маловажно е,

дова
хиляди

според
на

Касае се за нещо друго. На болния, наистина тря
бва да се дава отпуск по болест, да се праща на леку
ване в съответни здравш! заведения, докато възстанови 
и закрепи здравето си. Но да се допусне на някого под 
изговор, че е в отпуск по болест, да си свършва свои 
частни работи, това най-меко казано, е насочено срещу 
интересите на целия колектив.

рхаиа.
че (Медицинският център 
„Милептис Попович” пре
достави екип медицински 
персонал, а цехът на Елек 
тродистрибуцията екип елс 
ктротех<иици за премахва 

на последиците от

селение в
то земетресение на
горското
брана парична помощ 
размер от 736 хиляди дина 
ра. Помощ за Черна гора 
се събира и занапред, но 
само в парични вноски.

Съветът на Съюза на син 
дикатите в общината пред 
ложи, а трудещите се при 
еха, всички заети с личен 
доход до 5 хиляди динара 

еднодневна за

ди-и

бед ••"•АЗ
Не може да се каже, че е „наш човек” и оня, 

който е в отпуск по болест, само заради това, че му е 
по-износно, защото миналата година средно е плучавал 
солидни лични доходи, и при тези условия сега — ако 
е в отпуск по болест — ще получава с 6 процента по- 
висок доход, отколкото да си работи редовно.

не
ствието.

засеНа последното си
Координационниятяди 

придтие 18 
Освен това

дани е
комитет за солидарни 
ции прие заключение, в ко 
ето се препоръчва на всич 
к и обществен ю-гюл итически 
организации, общности 
интересите, дружествата и 
сдруженията, граждаг ште
и занапред да събират 

за пострадалото

ак*

да дадат но 
работка, до 8 хиляди една 
и половина и над тази сума 

заработки.
на май

Дали неоправдателно отсъствуващите наистина си 
това никой не забелязва и че така може да

на
мислят,

Продължи.'
че

Подвудневни
тоя начин до края 
са събрани 367 хиляди ди 
нара.

О-г друга страна трудови 
те организации събрах 
еднократна помощ в ра 

368 хиляди динара.
място за 

водное-

110-
Или пък разчитат на някаква си „солидарност” на 

своите колеги, които не искайки да си развалят отно
шенията с тях, ще ги търпят още дълго?

Най-вероятно, че не още дълго, защото никой не 
ще се съгласи да работи за друг, а той да кръшка. 
Законът за сдружения труд не познава никакви „отстъ* 
пки” за не желаещите честно и доблестно да работят.

пасемощлепне в Черногорското при 
морие. По този начин Сур 

община съдей-сение на дулишка
ствува на усилията на 
шата общност час по-скоро 
да. заличи последиците от 

жестоко природно бед-

освеиморие,
се, дейно се включиха

местните общно

иа*

мер от 
Между тях челно 
емат

ждаиите в 
сти и 
те и
общината.

учениците от средни 
основните училища в

това
ствие.Власинските

лектрически централи, о 
делили 80 хиляди лииара, 
следвани от строително:

М. А.Ст. Н.
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* бъдеГзавършен
ПРЕДСРОЧНО

усилия Да 
чи развитието 
ството. Достатъчно
Хкшсгон в предишните го 
дими, собствениците на трак! 
ори и практични машини, иа 
ползвани за селскостопански 
пели, собствениците иа воде 
цици и лица, които покрай
селскостопанска дейност ока 

селскосто-

видЗасега услуги от тоя 
гражданите от Сурдулиш 

ка община оказват частни 
лица и незарегистрирани за 

дребното иаятчни. Обикновено,
чеството на услугите и цени 
те, не само че не подлежат 
на контрол, но са и под вся
ко равнище. Тук следва да 
се изтъкне, че общността тъР 
пи загуби, а дребното стогши 

остава неизползван ре 
за настаняваме на рабо

* СЪЗДАВАНЕТО НА МА 
ТЕРИАЛНА БАЗА — ПЪРВО
СТЕПЕННА ГРИЖА

па

ка
Развитието иа 

стопанство и занаятчдаство- 
то в Сурдулишка община 
се утвърждава с обществен 
договор и в обществения 
План за 1976-1980 година. При 
това, ударението се 
върху по-нататъшното разви 

на частното занаятчии

този цех гря 
бъде завършен 
на септември на
годила, но как 

то сега върви изграждане 
има изгледи цехъг 

дни

програмата, 
бва Да

организация 
труд „Бал

Бонинци,

В основната 
сдружения 

кан" 137,13 Велико 
член иа 
стребац” в гр. Ниш, произ 

машини и уреди

слага услуги назват
папските производители 
ковачи, налбати, кацари, лии 
те ри, опитзчари, колари, воде 
ничари и други се освобож 

даН7,к. Изхожда сс, 
оказват

ств0 
зерв
та на много безработни и 
квалифицирани лица.

на до края 
стояшататие

обединението „Я-ство.
Дребното стопанство обхва 

ша организации на сдруже 
труд, оказващи зана$-

то му,
бъде завършен 30Занаятчийството дават от

че тези занаятчии 
полезни услуги на селското 
население и че цената иа ус 
лугите не е особено висока, 
въпреки, че те си обезпеча
ват допълнителни източници

да .
предсрочно.

веждащот дребното
показва тенденции 

Показателен

ния
тчийски и други видове услу 

тран-
част човешката 

бъде
иаза опазвамево, СъЩ° 

към развитие, 
в това отношение примерът, 

1977 година е има

наскоро ще
нов промишлен

ги, гости лничарство, 
спорта на стоки, а които ня 

125 заети ра-
среда, 
завършен 
обект.

машини, пристиг 
като съоръжения за

Десет
налимат повече от 

ботници.
че през

общо 706 занаятчии в ко 
муната, а през 
година техният брои 
растна с още 230 пови за
наятчии. Все пък следва да 

че някои замая 
ти изчезват и броят на за
наятчиите намалява: колари, 
опинчари, въжари и и дру 
ги. Безспорно, промишленото 
производство изтласка на 
заден план част от тези 
занаяти, но погрешно е на
пълно да изчезнат, защото 
нуждата от тях постоянно 
ще нараства, особено кога- 
то се развива домашното 
Ръкоделие.

ло
В Сурдулишка община 

към дребното стопанство 
принадлежат модна конфек 
ция „Ниш", „Народна ради 
ност", обувния цех „Коща 
на”, Автосервиза на автомо
билните заводи „Дървена 
застава". Всички тези органи 
зации на сдружения труд и 
представляват обществен сек 
тор на дребното стопанство.

Обстоятелството, че Сурду 
последните пет годи 

върви по пътя на ускоре 
индустриализация, пора 
необходимостта от

иа приходи.миналата 
на-

В Сурдулишка община с 
3700 заети в обществения се 
ктор дребното стопанство да 
ва широки В7)зможиости за 
чувствително нарастваме на 
заетостта. Засега в него работ 
ят няколко стотим души в 
обществения сектор, мо ако 
се използват възможностите 
на селския туризъм, сувенир 
ното производство, домашно 
то ръкоделие и полупрмиш- 
леното производство, техният 
брой, според груба прецен
ка, може да възлезе от хил
яда до две хиляди души.

се отчете,

лица за
ни
на по-жда
нататъшНо развитие и задъД 
бочаване на съпътствуващи- 

дейности. При
Обектът на „Балкан

Широки възможности на 
на 1370 радио-апа- дребното стопанство се раз- 

и в областта на сел
те услужни 
наличие
та, 2870 телевизора, 
готварски електрически печ 
ки, 2560 хладилници, 1980 пе

И многобройни ДРУГИ ТО 
уреди през 

година — изпъква остро нуж ползувани 
дата от откриване на серви 

„бяла техника”, 
и ТВ-услуги. Тези сервизи 
биха действували към някои 
основни организации на сдру 
жения труд и биха имали 
характер също на дребно 
стопанство в обществения

По въпросите на дребно
то стопанство неотдавна ра 
зи.сква и Социалистическия 
съюз, поел задачата да на- 
С7,рчи всички субекти в об 
щината и останалите компе 
тентии органи в годишните 
си и средносрочни планове, 

съгласно потребностите и Въ 
зможностите, да превзимат 
мерки и инструменти за по- 
ускорено развитие на дреб
ните производствени и услу 
жни мощности.

са пуснати вкойто ще цех,новияНовият3150 криват действие в старите произ
водствени хали, а тези дни 
пристигна и ново оборуд 
ване на първата фаза.

Стойността на новите ма 
шини възлиза на над 20

милиона династрува
ра, ще има голямо значе 
ние за стопански изостана 
лата Бабушнишка общи
на. Когато бъде завършен 
изцяло, в него ще постъп 
ят нови 300 работници.

туризъм, сувенирноския
то производство и домашно 

ръкоделие. Засега те се 
констатират само като неиз 

възможности, а
рални 
домашни 1978

съвсем малко е направено в 
тази област да се привлекатзи за т.н. милиона динара, докато 

главната хала, комперсор- 
ната станция, газовата-реду 
цир станция и кладенецът 
с хидрофор ще струват 
над 30 милиона динара.

повече млади хора, които не 
основателно и настойчиво 
търсят работа в младата 
промишленост на общината.

Строителните работи на 
новия цех във В. Бонинци 
са доверени на строител 
но предприятие „Милен 

тие Попович” от Църна 
трава. Според плана

Не може да се отрече, оба 
че, фактът, че общината от 
своя страна не е направиласектор. Ст. Н. Д. г.и

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ ДИМИТРОВГРАД ОБСЪДИ СТОПАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ В

ТСМП СТОПАНИСВАНЕ та, а взетите повече средст 
ва са върнати.

За лични доходи са отде 
лени 93,5% от чистия доход. 
Средният личен доход въз
лиза на 3 504 динара, 
сравнение със същия пери 
од на миналата година е 
по-голям -с 13,5%.

Стопанските организации 
в Димитровградска общи
на чувствително са увеличи 
ли своята а кумулативна и 
възпроизводствена 
ност. Акумулацията 
ствата е увеличена три пъ 
ти и възлиза на 3 077 
ди динара. Средствата за 
разширено възпроизводство 
са увеличени с цели 50,3%.

ДЕНОДИОПРИЯТНИ ТЕН

Въпреки че стопанството 
Димитровградска 

на отчита наистина 
резултати, не можем 

да бъдем доволни 
стигнатото. Причината 
там, че не
твуващи възможности са 
използвани

Както беше посочено в 
разискванията, а изнесено 
е и в анализа, една от при 
чините е несъгласуването 
на бруто-личните доходи.

Налице са и загубите вт. 
злизащи на 2 163 хиляда ди 
«ара, направени от „Ниша
ва и „Търгокооп", влизащи

в състава на основна орга 
низация на сдружения труд 
„Сточар". Отрицателно вли 
яние оказа и чувствител
ният Ръст на средствата 
за лихви, като резултат на 
голямата презадълженост 
на стопанството.

Въпреки взетите мерки, 
отсъставията поради бо

лест непрекъснато се увели 
чават и нанасят големи за 
губи на стопанството. Съ-

★ ОБЩИЯТ ДОХОД Е УВЕЛИЧЕН С 24,2 А ОСЪ 
ЩЕСТВЕНИЯТ ДОХОД С 38,1 НА СТО
★ ДА СЕ НАМАЛИ ОБЩОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
★ САМО „НИШАВА" И ТЪРГОКООП" СА РАБОТИ 

ЛИ СЪС ЗАГУБА
★ ПО-НАТАТЪШНА БОРБА ПРОТИВ НЕБЛАГОПРИ 

ЯТНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

ДОХОДЪТ а в
Съвкупният доход 

за 60 158 хиляди динара и 
е по-голям с 38 на сто в 
сравнение със същия пери 
од на миналата година. В 
СР Сърбия това увеличение 
възлиза на 31,8%. Високият 
Ръст на дохода е резултат 
ка подобрената ефективност 

(доходът 
по отношение иа средно из 
ползваните средства е уве 
личен с 13%, а доходът на 
един работник е 20 859 ди 
нара, което е повече 
25 на сто). Върху увеличе- 

обаче оказа влияние 
и новото разплащане.

Разпределението 
да в този период отчита ед 
на благоприятна тенденция- 

Увеличено е 
за основните 
което говори за подобрени 
ето на тяхното материално 
положение.

възли

Стопанството в Димитров на 161 570 хиляди динара, и 
градска община осъществи бележи ръст от 24,2% в сра 
значително по-добри резул- внение със същия 
тати по отношение на пъР на изтеклата година. По съ 
гвото тримесечие на минала щот0 време в СР Сърбия 
та година. Място за самодо този ръст е 26,2%. Найтол 
волство обаче няма, понеже я.мо увеличение показва за 
стопанисването и по-ната- наятчийотвото, тоест 
тък съпътствуват някои не талац" — 66,4%, а след то 
благоприятни тенденции.

Така най-сгъстено 
Да се предаде оценката

способ- що така се чувствува и не 
достатъчна организираност 
и решителност при провеж 
дането на Закона за сдру 
жения труд —
■на е доходната връзка ме 
жду производството и обо
рота и пр. А непоследовате 
лно се прилагат и самоуп- 
равителните договори и са 
моуправителните споразуме
ния.

период на сред
на стопанисване хиля

недостатъч
,Ме-

ва идват: ООСТ „Братство" 
може с 51,2%, ООСТ „Тигър” с 

за 30,8% и тн. Най-малък 
е имало '
1,8%.

за

ниетоРъстстопанисването на 
рбвградското 

през първото тримесечие на 
годината, изнесена на засе 
данието на Изпълнителния 
съвет на Общинската 
щина
ката се базира на анализа 
на деловите резултати 
16 основни

ООСТ „Циледимит- 
стопанство

в общи, 
добри 
напъл 
от по

на дохо-
Всичко това от трудови

те организации изисква се
риозно да обсъдят делови
те резултати, както и про
цесите в стопанисването ка
то премахват субективните 
слабости.

Накрая Да обобщим: за 
да продължи доброто сто
панисване, необходимо е 
много по-сериозно да се пре 
творяват в живо дело зада 
чите по укрепването на ма 
териалната основа на сдру 
жения труд и икономичес
ката стабилизация- К. Г.

През първото 
на настоящата 

скуп разходваните 
на 14 юни т.г. Оцен

тримесечие 
година из- 

средства са 
нараснали със 17,2%, което 
значително е 

на средното 
организации на ликата. С 

изготвена териалните
тват с по-бавен 
хода. Това

но
отделянето еорганизации, всички същес-

помалко от 
равнище в репуб 
други думи, ма 

разходи нарас- 
темп от до

Докрай.
В разискванията се кон

статира, че увеличението на 
чистия доход с 42 процента 
е резултат на взетите : 
за сваляне на бремето 
стопанството. Самоуправител 
ните общности г 
те са намалили

сдружения труд, 
от отдела за стопанство при 
Общинската скупщина.

показва, че сто меркиПОКАЗАТЕЛИТЕ панисването в Димитров-
Общидг доход през пери градска община е било по- 

ода януари—март

от

възлиза ефективно. на интереси 
облагания
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ЕДНА ГОДИНА ОТ XI КОНГРЕС
Двата последни 

греси на Съюза 
славските

кон
на юго- израстване от обществе 

ното битие на 
ния труд. Именно 
и бе

идея, разбира се, не се 
ограничава само 
добряване 
работата на 
щите

сдруже- 
- това 

изходна позиция 
на Единадесетия кон
грес в критиката на ин 
ституциите на нашата

комунисти, 
всеки по свой начин за 
кръглиха

до по- 
начина на

насоките 
по-нататъшното ни 

Десетият

на ръководе- 
(изпълнителни) 

структури, тя се протя 
га и до най-чувствител
ните точки и още оста
нали източници на 
литически бюрократи
зъм в нашите условия и 
в този смисъл последо
вателно проведена в пра 
ктиката може да бъде 
силен импулс в демо 
кратизацията на целоку 
пната политическа сис 
тема.

раз
витие. кон
грес даде цялостна осно 
вна концепция 
темата на

политическа система, с 
основна цел социалисти 
ческото

на сис
социалисти- 

самоуправле- 
а Единадесетият

по-самоуправле
ние да се развива 
демократичсека

ческото
катоние,

чрез критичен анализ на систе-
практиката не само убе трябва*—Т°труАе1цият се 
дително потвърди, че 
друга алтернатива в ра 
звитието на югославско 
то соиалистическо обще 
ство не съществува но 
се застъпваше

в •сътрудниче 
хора 

управля 
ва със себе си, с труда 
и интересите си в обще 
ството.

ство с останалите 
— свободно да

тази и 
такава система да се за 
дълбочава, 
ствува и развива. Едина 
десетият конгрес 
в това свое 
и затова хроникьорите 
го и нарекоха конгрес 
на революционния кон 
тинуитет и акция, как- 
то във вътрешната 
ка и във външната по 
литика.

Единадесетият кон
грес, наблюдаван като 
цяло, представляваше 
внушителен преглед на 
развитието на нашето об 
щество върху основите 
на социалистическото 
самоуправление, но и 
творчески широко и сво 
бодно демократическо 
разискване. Това бе 
конгрес, който много 
повече от предходните 
подтикваше комунисти 
те към акция. До акция, 
и това върху широк 
фронт действително се 
стигна, макар че резул 
татите всякъде не са за 
доволяващи. Не се осъ 
ществяват нито всички 
онези предпоставки на 
системата на социалис 
тическото самоуправле 
ние, от които инак се 
изхожда в нашите голе 
ми проекти на револю
ционното развитие на 
първо място в Консти
туцията и Закона за 
сдружения труд — а и 
някои механизми на си

Обществената практи 
ка се развиваше, не са
мо в тази но и в оста 

области на об

усъвршен-

налите 
ществения труд и твор 
чество, в смисъла 
решенията и становища 
та на Единадесетия кон 
грес и са осъществени 
добри резултати в тяхно 
то прилагане.

успя 
настояване

на

|
та

С цел усъвършенству- 
ване на политическата 
система другарят Тито, 
набързо след конгреса 
раздвижи голяма иници 
атива за въвеждане на 
колективна работа и от 
говорност във всички 
политически форуми от 
федерацията до община
та, било да се касае за 
държавни ръководства 
или делегатски скупщи 
ни, Съюза на комунис
тите или за останалите 
обществено - политичес
ки Организации. Основ 
мият смисъл па тази 
идея е да се извърши 
демонополизация на мо
щта на отделни лица на 

обществени 
осуети

Единадесетият кон
грес даде принос за по
нататъшното развитие 
на политическата систе 
ма. В тази област и има 
ше най-много нови идеи, 
а като основа за обсъж 
дане, и преди и на са
мия конгрес бе произве 
дението Насоки в разви
тието на политическата 
система на социалисти
ческото самоуправление, 
чийто автор е неотдавна 
починалия Едвард Кар- 
дел, велик творец и тео 
ретик на революцията. 
Именно изхождаше се 
от това че политическа 
та система изостава след 
икономическата;

Именно заради проти 
воречивостта на реални 
те обществени отноше 
ния, а и заради начално 
неориентиране, което 

още съществува в иконо 
мическата структура, в 
практиката понякога по
вече, а понякога по-мал 
ко се явяват определе
ни колебания, пък и за 
блуждения, че отделни 
инак сложни и твърде 
крупни проблеми на на
шето общество, а в то 
зи контекст и на систе 
мата на социалистичес 
кото самоуправление 

могат да се разрешат 
само по нормативен на 
чии, и евентуално и по 
някой друг начин, извън 
рамките на системата 
па социалистическото 
самоуправление. И едни 
те и другите схващания 
иремебрегава и омалова 
жават революционната 
акция, която трябва да 
подтиква и насочва об
ществената практика.

Титовите думи, отпра 
вени до всички комуни 
сти и трудови хора на 
Единадесетия конгрес 

на ОЮК „нашите думи 
да преобразим в дела” 
и още как намериха от
ражение в организации 
те на Съюза на комуни 
стите, организациите на

сдружения труд и оста
налите клетки на обще 
ството ни. Постигнатите 
резултати от конгреса 
до днес недвусмислено 
това потвърждават. От 
ражение на тези резул
тати е все по-голямото 
доверие в Съюза на ко 
мунистите, което от 
ден на ден очаква да 
нараства. То между ос 
таналото се вижда и от 
все по-големия интерес 
за приемане в неговите 
редици. Само от конгре 
са насам Съюзът на ко 
мунистите нарастна за 
повече от сто хиляди 
нови членове.

Още в течение на под 
готвката 
ят конгрес бе означен 
като конгрес на акция. 
А другарят Тито, заклю 
чвайки работата на кон 
греса се обръна към ко 
мунистите с думите „да 
тръгнем сега всички за 
едно към всекидневни 
акции в изпълняване на 
договореното и прието
то”, Това не бе само по 
кана. Това бе и задъл
жение, и задача сериоз 
но разбрана от болшин 
ството комунисти и ор 
ганизащш на СК.

стемата на социалисти
ческото самоуправле- 

функционират 
очаква-

значителнивтора 
икономическата

ние пе
така, както се 
ше. Обществената кри
тика се устремява, осо 
бепо през последните ме 
сеци срещу пеефикас- 
ността па

постове, да се 
лидерско държание и 
лична борба за власт, да 
се засили колективната 
работа и отговорност в 
процеса на приемане на 
решения, но и да се изо 
стри и въпроса на лич 
ната отговорност па все 

работата 
тялото

та
покрай Конституцията 
по-подробно е концепти 
рана и със Закона за 
сдружения труд. 
же не се касае за кри
за на институциите и 

на наша

Единадесети

Поне делегатската
иепоследовасистема и 

телиостта и недостатъч- 
еиергичност в бор 

бата за стабилизиране 
па стопанството и

патаки, както за 
на форума или 
в което действува, така 
и за собствената актив 
мост в провеждането 
приетите решения, 
стояиието и отношения- 

която

организациите 
та политическа система ико- 

отноше-необходимо-колкото за 
стта от тяхното усъвър-

поммческите
изобщо. Такиви прания

ктики вероятно са оп- 
ио има и мно

наи доизгра 
а особено на 

и про 
на дей 

Същността е 
не в тях-

шенствуване за съ равдани, 
го привързаност, пък и 
схващания че

ждане, 
ефикасността им 
мените в начина

цялото
бъдеще”,областта вта в 

действува и „проектирано 
днес и тук, може да се 

„приса-

за идейио-
ствуваие. 
следователно 
ното формално приспо
собяване, но органично

насоки,политическите
провежда в прак 

Тази

осъществи или 
ди” на настоящето.които

тиката. Титова



2 Комунист

""против клишетата
иа действуваме. Обаче, сдружения труд. Разлика 

Комисията посочва та фак

КОМУНИСТИТЕ НА ДЕЛО

ЧРЕЗ ДОГОВОР 

ДО ПОЛЕЗНИ 

АКЦИИ

та между тях е само в ха 
«а становищата, ко 

взимат и степента

функциоин 
облици на иде 

действу
организи 

СК и

За това как
рактера
иго
задъл ж тсп 1 юстта,осъществяване.
особено важно с да се обез 

единство на акцията 
на всички комунисти в ос 

организация на 
Практика

рат новите
йно-политическото

и акциоино
членовете на 
организации в сдру 

женил труд разисква (мина 
лата седмица) Комисията 
за уставни въпроси на ч, 
юза на комунистите иа Сър

та, чс има организации, в 
конто още сс „лута . Съ на

в тяхното 
При товатака, -не са усамотени 

комитети,
ване 
райе иа 
техните

IIIО общинските ко
и не са1-П'о 'Ис се справел лечиактивни в оказдостатъ4110

ваше помощ на първичните 
СК кол ко

паДамяно®114 — секретар 
Общинския комитет 
Съюза

•пойната
сдружения труд. 
та ще покаже в коя насо 
ка конференциите

ще се развиват като 
организиране, 

които взи-

ТОМА ЙЕРИНИЧ иа наВна комунистите, 
януари проведохме семинар 
със секретарите иа СК на 
село Разисквахме откри
то, с много критика по ад 
рее на нас и общината, но 
и ние
кажем. Резултат на догово 
ра — това са тези акции . 

„Шумадия-път” построява 
пътища все по-успе 

по-бързо,

Примерът на първичната 
организация на Съюза

в село Рамача
ло-ната-<на

тък
облици на 
Становищата,

конференциите, учреде-

комунист1Гге 
до голяма 
чава от в 1

степен се разли 
64-те села в об 

Крагуевац. Божа Пав 
от най-стари

те членове на СК на въпро 
са как за кратко време е 
толкова постигнала местна 
та общност (училище, пъ 
тища, културен дом, мест 

канцелария) заявява: 
„Във въпроса се намира от 
говорът. Така е на село. По 
стоянно ое върви от акция 

Щом настъпи за-

мат
ли на делегатски принцип, 
според мненията

заседанието на Коми 
трябва „да

щина 
лович, един имахме какво да

изнесени
те и а 
сията мнения,

възможност за тях 
първич-

тези 
шно и 
така искатТози колектив се с*ь 

обеди ия ването

оставят
да се изясняват и

организации на СК, те 
и компле

защото 
местните общ иите

да ги допълия®ат 
ктират".

на пости, 
здаде 
на два 
вата
местните общности, въз ос 
нова на искането да 
строи по-бързо и по-ефти 
но, а това не можеше да 
стане без 
труд и средства. За три ме 
сеца в настоящата година 
„Шумадия-път” осъществи 

от 9 милиона дина

чрез
по-малки. Инициати 

също така потече от Добре е да се 
сведението, че членовете на 
Комисията за уставни

на СК и Сърбия води

спомне иакция-
стой, отслабва работата и 

обществено-политиче
ските !организации.'’

сс ВЪна
проси
ха широки разговори в не 
колко десетки общински 
и първични 
па СК. Това е бил удобен 
момент Комисията непзсре

сдружаване наВ Рамача вече десет годи 
ни такъв застой няма. За 

е толкова и направе 
Павлович добавя: „Ни 
така не издига автори 

като
:л, която са 
Сега не е тру

ло-самосто-то е възможнооценяването (от време Заеятелмо да Действуват. организациипоеме) на прилагането 
уставните норми имат мно лужава внимание и въпро 
гократно идейно-политичес сът колко отделните оо-^ 
ко и практическо значение щатски комитети са спосоо

ни да възприемат, подкреп 
ят и осъществят инициати 
вите на първичните орга
низации. Макар в незначи 

измененията на телиа степен, в поотделни 
СЮК и СКС, 
нови облици

това
но. приход ствеио да се запознае и 

има преглед <на практичес
кото приложение на устав
ните норми. Разбира се, 
никакви норми не са нито 
биха смеели да станат вка 
менени клишета, в които 
биха се „вплътили” - живо
тът и активността на кому 
листите. От членовете на 
СК, като и досега, се очак 
ва уставните промени да 
възприемат и усвоят като 
оръжие, което умело ще 
употребят във всяко обсто 
ятелство и във всички об 
ществени среди. А 
практически значи 
то бе изтъкнато и на засе 
данието на комисията и от 
делно в изложението на 
Павле Бранкович, председа
телят й — не все по-буйни 
ят живот в организациите 
на Съюза на комунистите 
и в средите, където те дей 
ствуват ще обогатява и съ 
Държанието и метода на 
работа на комунистите, с 
което тяхното влияние все 
-повече и по-делотворно ще 
се чувствува в целокупния 
обществен живот.

що
тета на комунистите което е три пъти пове 

че отколкото миналата го
ра,

И покрай това, че с уста 
документи в Съюза 

комунистите на Сърбия, 
съгласно 
уставите на 
са учредени 
на идейно-политическото де 
йствуване и акционно 
ганизиране на комунистите 
в сдружения труд, бе необ 
ходимо да се съгледат 
тези облици ,живеят" 
мата обществена практика.

Само въз основа на реален 
преглед на конкретното при 
лагане на уставните норми 
във всекидневния живот и 
активностите на комунисти-

успялата акция 
раздвижили, 
дно да се обединят хората 
в Социалистическия съюз. 
Винаги трябва да се поста 
ви конкретна задача, за ко 
ято хората ще се борят."

дина.
Земеделските 

ции, също помагат построя 
ването на пътищата. Защо 
то и от това зависи уве 
личението на селскостопан
ската продукция, особено 
транспортът на селскосто
панските произведения- С 
механизацията, която сега 
имат кооперациите всички 
произведения за половин 
час могат да бъдат на па 
зара.

вийтекоопера- на

среди още има опити чле 
новете на СК в сдружения 
труд „по-здраво вертикално 
да се организират".ор

Тази година целта в сел 
местни общности се 
— акция за 45 ки 

с влага-

ските 
нарича
лометра пътища, 
не на 550 хиляди динара 
средства от местно самооб 
лагане. От тях 35 км ще 
бъдат и асфалтирани. През 
тазгодишния май започна 
ха акциите в единадесет се 
ла. Всички започнати ра 
боти ще бъдат завършени

Във връзка с това, 
во се изтъква 
принцип, че 
облици.на действуването на 
комунистите не могат 
превземат ролята и отговор 
ността на първичните орга 
низации на Съюза на кому

отно
как 

в са-
уставният

разновидните

да
това
как-Все пък, първичните орга 

низации на СК на село не 
са доволни, защото посоч 
ват на много пропуски и 
слабости. Най-вече има кри 
тика към нестабилните це 
ни на селскостопанските

нистите при взимането на 
те и организациите, е въз становища и приемане на 
можно същите да се под-

по-последователно да Още повече, приет е принци 
изпълняват задачите си. Ка 
сае се за твърде сложни 
промени в ( осъществяване
то на функцията на Съюза

задължителни решения.до началото на лятото — 
казва Миленко Нешовано 
вич, секретар на самоупра 
вителната общност на ин 
тересите за некатегоризира 
ни пътища. И добавя: „Бу 
квално, няма вече да има 
кал по нашите пътища на 
село."

тикват
път, че всички тези обли 
ци на действуване на комупроизведения и недостатъ 

чното сътрудничество с 
оборотните организации. В 
селата

нистите могат да 
само
ренциите на СК в основни 
те организации на сдруже
ния труд, където има пове 
че първични организации 
на СК — са учредени ш> 
съшия начин, както и 
конференциите в трудовите 
и сложните организации на

приемат 
препоръки. Конфетърсят и да се от 

говори на въпроса 
няма масло, 
ществена рекордна 
кция на мляко.

на комунистите в 
щия етап на социалистичес 
кото изграждане у нас. Раз 
бира се, ще бъде необходи 
мо на време да се разясн 
ят неясните въпроси, 
ми и евентуални колебания, 
които неминуемо 
ват.

настоя
защо 

когато е осъ
проду

По този начин
на асфалтираните пъти 
в селата ще достигне 
километра — с 

трета повече отколкото пре 
ди две години. От

дължина
та В дилепървичните 

ции казват, 
лесно е да се 
акция

организа 
че много поща

307 една възник-раздвижи 
за път, ако хората 

видят, че това преди
М. В.

акция
се отива в акция, крачка по 
крачка,

СТОПАНСКИ ВЪПРОСИвсич
ко се отразява на селско- 

производство. За 
щото — както казва Божа 
Павлович, старият 
стопански труженик и 
нист:

Видими са положителни 
промени в идейно-политиче
ското,
акционното оспособяваие на 
първичните 
СК в

която става все по- панското РАЗЛИКИ ОЩЕ ИМАдълга. организационното и
селско- 

кому 
пътища

„Това е дело на местни- 
общности и комунисти 

те в тях — казва Любиша

рганизации иа 
сдружения труд след 

премахването на копферен 
циите като поетоянна фор

те — „Всички В стопанството на Поду 
навеки регион през първите 
месеци на

ЦиЯ- Загубите 
то, макар че сега са препо 
ловени, все още представля 
ват голяма спирачка на по
добри
Производителността
да и

в стопанствоводят към нивата."
тази година е 

доходът, произвоувеличен
дителността на труда, и са 
създадени благоприятни ус 
ловия за по-ускорено сдру 
жаване на труда и средстваКомунист делови резултати.

на тру
използваемостта на 

мощностите на необходимо 
то и реално 
нище, а започнатите стопан 
ски

таПредседател на Издателския 
всички издания иа 
д-р Антон Вратунва.

На Издателски, еъвст на „Комунист" 
за Сърбия: Мария Тодорович.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички 
Велко Миладинович
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възможно рав
ВАСО БОЙЧИЧ

процеси по сдружава
не още не са дали по-голе 
ми резултати. Разпределени 
■ето на личните доходи в 
много среди не е достатъч 
но обооновано върху осъ 
ществените резултати на 
труда и продуктивността.

Стопанството в Подунав- 
ски регион през последно 
време в значителна степен 
увеличи дохода, производи
телността на труда, чистия 
Д)оход и средствата за ук 
репване на материалната ос 
нова на труда. Създадени 
са стабилни условия за по- 
ускорено сдружаване в мно

Стабилизацията на стопан6, телефон
ството е един от основните 
въпроси, с който вече 
дълго време се 
всички

по-оргаииза-
издани* иа „Комунист": занимават 

обществено-полити
чески организации, самоупра 
вителми и професионални ор 
гани във всички общини 
на Подунавската регионал
на общност. Макар поло
жителни, резултатите говор 
Ят, че в необходимата 
пен не се всъществяват 
чки предпоставки, 
се е разчитало при 
нет0 на текущата 
на програма и

и латнни-Г«яакция ва гаданието ва „Комуннст- 

Велимир Филипо,ич,
пя. Оюбодан Юит, Мимйло Ковач, 
Обред Коич, Йояо Маркович, Бранмслаш 
Мнлошевич, Зорица Станимжрович и Ми 
ленти и е Вукеаиовнч.

Излиза ■ петък.
Л Ужаа на президента на Еенубяиката от 22 декември 1964 година, 
е отличен с Орден народно освоб 
а с указ

сте 
вси 

на които 
приема 
развои- 

стабилиза-

Комунист“ 
ождение, 
с Орденот 12 декември 1974 

братство щ едшктио■а редакцията Бояна Акгу
със златен №
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ИНВЕСТИЦИИ

на басите Фронт на
Макар че актуалните в-к- 

проси за по-нататъшиото т>а, 
вптае на Социалистически,, 
съж>з в настоящия момей? 
не се поставят хйто 
чески или

^ > а не
Форумите Предимство на

т™Я’своОЯ1° ИМа св»я ис- 
спевдфотно^^1411»' 
туциояна роля,’ сво* №мчи 
и ПП АъЛжина- Затова грябва шествено-политическите 
ите ао язгТаждаме от основ? ганизаВДи и - 
ите до върха, а не от втшха
ноМвГГТе' През по^ед3 

за съжаяение, че- 
жени Да “ Чуят пРеДло- 
би Гп 46 ВСе ПъК тРябвало ои да я изграждаме от вър- 
Да към основите, па тогава да 
това 04116 от основите. Атова, 'наистина, е 
жмо.

Социалистическият съюз 
организиран от основите до 
върха, напълно би отговарял
а потребите на делегатска

та система и нейното пълно 
кръвно действуваме. В тако
ва ру.хо Социалистическият 
съюз би осигурявал по-спл- 
но и по-дълбоко развитие 
социалистическата 
Ция, осигурявал би 
сто на своите 
обществяване
и т. и. Значи, не се касае 
за зидане на кули от карти, 
но се касае за откриване на 
демократизация на властта, 
както на споменатата засе- 

т т ^ на Председателството 
на дк картинно каза Митя 
Рибичич, касае се за отваря 
не на влиянието и контрола 
на масите и обществеността 
върху Ръководствата. Следо
вателно, касае за демократи 
зация на отношенията, а то
ва значи, че трябва да се 
прави крачка напред в из
граждането, но напротив — 
на делегатската система, 
система. Трябва интензивно 
да се разширява кръгът на 
решаването, обаче, 
името на трудовите хора и 
гражданите, но напротив — 
трябва да се създават усло
вия самите те да решават.
Защото, колко по-широк е 
този кръг, толкова е по-мал
ка личната власт на отделни 
хора в този кръг и обратно.

зация на организации. В:. 
ппг,С?ШСъЛ бе подчертавана ролята на делегатите на об-

В Нишка община над 80 
на сто от инвестициите са 
предназначени за развитие 
на стопанските дейности. В 
момента най-голяма строи 
телна площадка е в Машин 
ната индустрия, която, меж 
ДУ другото, вече две години 
отбелязва изключително доб 
ри делови резултати

то-свои . зи ки запланувани и реализи 
рани инвестиции (тяхната 
проектосметна стойност е 
три милиарда динара). Спо
ред някои преценки и про 
гнози тази сума в края на 
средносрочния план, вероят 
но, ще бъде двократно по- 
гол яма.

Защо е така?
Причини има много. Най' 

много се чу твърдението, 
че в Ниш инвестициите ко 
мплектно не се планират, 
че добре не се организира 
тяхната реализация и не- 
синхронйзират я фазите и 
работите. Като най-нов при 
.чер на (не)планиране на ед 
на инвестиция е посочец 
строежът на надлез и мост 
в квартал „12 фебруар”. За 
почнат е строежът на мое 
та, а по-късно се казва, че 
потокът не е регулиран. 
След това, била завършена 
конструкцията му, а носа
чи нямало. Когато носачите 
били сложени 
.могъл да стане върху тях, 
понеже били по-къси. Вре
мето минаваше, а в проме 
ждутъка цените нараснаха. 
Сега надлезът струва 
да е строен мост над Ниша 
ва. В неплановото, скъпо и 
некомплектно 
значително участвуват 
ките проектантски органи
зации, които редовно полу
чават всички работи в об 
щината.

Оценявайки така своята

аасадеми- 
полохчич ески 

все пак по-често 
се поставя въпросът, дали 
е необходимо или не, ССРН 
(и другите общеетвежнполи- 
тически организации) да Се 
приспособят към организаци- ята на Съюза

чак ор-въпроси.
Вдя И роля вт^фронт^Се- 
га, обаче, ще трябва
?^вЛКОТОг>преди да се изтъка, че Социалистическият 
съю3 е масова 
следователно 
на масите. Затова 
бва Да обезпечи 
трудовите маси

повече

организация, 
организация 

•той тря- 
условия, та

топо „ Да ВЛИЯЯТ Итова Влияние да бъде ши
роко и дълбоко, действител 
но Да стане фронт _ 
телно да стане фротт на ма 
сите а не фронт на форуми-
ля ~ °«а 3"ачи’ че трябва Да се обезпечи изявата на 
всички искания, било да вд 
ват от работниците, селяни- 
тс, интелектуалците, 
делтите или

На редицата заседания, ко 
ито тези дни се състояха в 
Ниш най-честа тема на рази 
скванията бха инвестициите. 
Върху тях се разискваше на 
заседанията на съветите на 
Общинската 
тях дискутираха обществено 
-политическите организации, 

най-много

на комунистите.

Това значи, дали в Социа 
листическия съюз (и в дру. 

общественочполитиче- 
организации) трябва да 

демократически 
като принцип 

на организираност, върху ко
ято се опира целокупната ор 
ганизационна 
СК. Когато би

невъз.чо-

гите 
ски
се въведе 
централизъм

следова-
скупщина, за

а сдруженият
труд.структура «а 

се въвел този 
принцип, ясно, това един вид 

както изтъкна Митя Ри- 
на последното заседа

ние на Председателството 
ЦК на СКС, на което

От онова, което се чу на 
тези заседания може да се 
даде общата оценка, че Ни 
шка

на сту-
Други хора.

Всичко това, разбира се, 
да се реализира 

в организационните рамки и 
на принципите, върху които 
е организиран Социалистиче 
ския съюз на Словения в 
курса, който набеляза Осво- 
бодилната фронта 
наследство от плодотворно
то действуване на Социали-

демокра- 
участи- 

членове в ло
на политиката

бичич 'Община не се е „над 
планувала”, че в 
няма непокрити инвестиции 
и че всички

не можена мо.мента
точно

бяха обсъждани ,.актуалните 
въпроси на запланувани 

инвестиции икономически и 
политически са оправдател
ни. Затова

мостът не(
по-нататъшното 

развитие на ССРН” — би 
означавало „смърт” на фрон 
товото действуване на Соци
алистическия Съю3 както и 
на са.моуправителния плура 
лизъм на интересите. Соци
алистическият съю3» конкре 
тно, в този случай не би 
сдружавал масата на идей-

тук се счита, че 
няма същински причини за 
някои по-значителни рес- 
трикции за планираните 
вестиции, но че има много 
причини във всяка среда с 
.много повече сериозност и 
отговорност да се пристъпи 
към планирането и 
зираие на инвестициите. Ка 
то най-силен аргумент за 
това се посочва сведението, 
че нито една инвестиция в 
този

и цялотодание
като

ин
етическия съюз до днес. 
Следователно, по този въ
прос не трябва да се водят 
дебати. Да водим дебати и 
работгш търху това Социали 
етическият съюз да стане 
трибуна, в която най-дейни 
ще бъдат комунистите, ко
ито в неговите ра.мки ще во
дят онази политика за която 
Гра.мши бе казал, че .мени 
света. Да се мени светът, 
това е целта на Социалисти 
ческия съюз, на организа
цията на всички организа
ции, на трибуната, от която 
дехчократичното влияние сп
ъва форумното своеволие и 
действуване.

инвестиране 
ниш

ните, културните и другите 
течения, които днес съще
ствуват в нашето общество. 
Тези интереси не биха могли 
Да дойДзт ДО изява, а това 
значи, че не би могла да

реали

на-

инвестиционна политика в 
Ниш се извличат и отдел 
ни поуки. Поправо, трябва 
да се мени схващането при 
носителите на инвестици
ите, че главният пробле.м 
са парите и че от множес 
тво други фактори зависи 
успешното осъществяване 
на инвестиционните програ 
ми.

средносрочен план не 
е реализирана в предвиде
ния срок, нито пък е стру 
вала толкова колкото 
планирано. Това обаче е и 
основната причина, че ни
кой сега в Ниш не .може 
прецизно да каже, на края 
на средносрочната 
ма, колко ще струват всич

съществува нито възможно
стта същите да се преодолят 
и на края отстранят чрез 
тяхното удовлетворяване или 
премахване.

ене от

програ
Другарят Едвард Кардел 

своевременно предупреди за 
тези факти и посочи, че те
зи интереси обективно съ
ществуват и че би било 
твърде вредно ако бихме ги 
премахнали. Затова Социа
листическият съю3 (както и 
другите обществено-полити
чески организации) не тряб
ва да се приспособяват към 
организационната структура 
на СК. Напротив, Социалисти 
ческият съюз» 
трябва да се изгражда като 
народна и

В. Ф.

Отговорност ма делегатите
Досега в развитието на Со_ На едно от следващитециалистическия съЮз бе под заседа1Шя на ЦК на

чертаван неговия фронтови Сърбия ще се разисква за 
Състав. Във връзка с това. действувапето на Съюза на 
силно бе подчертавано на комунистите в Социалисти- 

- . ческия съю3 като фронт наорганизираните ооществсио- 0рганизирани сили. В рам-
политически сили във фро- ките на подготовките за 
нта Затова повече пъти бе това заседрмие, през изми- 
изтъкваио, че той е органи "алите дни в много първич

ли, общински, междуоб- 
щишеки и други оргаииза 
ции бяха водени явпи дис 
кусии.

за за някои важни жизне 
ни въпроси.

Делегатът на Съюза на 
кохмунистите в Социалисти
ческия съюз, трябва да бъ 
де ясно определен борец, 
който се залага за реализа 
ция на политиката на СК. 
Тоц при това трябва не са 
мо вярно да предава мне
нията и становищата на 
СК (понеже това може да 
се постигне и чрез написа 
на информация), но и да 
използува своите знания и 
опит. Тази собствена креа 
гпвност е нужна на сах\шя 
делегат в рамките на демо 
кратичното обсъждане, в 
борбата на .мнения и аргу
менти, за извоюването на 
мац-добрите решения-

Това са само някои от 
многобройните

за всички други въпроси, 
отколкото за подобрение на 
селскостопанското произ
водство, за сдружаването 
на селскостопанските прои 
зводители и други въпроси 
из живота и работата на 
село. Същ е случаят и с ме 

стаите общности в града, 
където не се обсъждат на 
пример за продуктивността, 
пестенето, изобретателство
то и други теми, които би
ха дали принос към иконо 
мпческата стабилизация, са 
моуправптелшото свързване 
и сдружаването на труда и 
средствата. СЪщо така има 
малко организации на Соци 
ллистичсския съюз, в конто 
сс водят дискусии за фуи 
кцмоиирането на политиче
ската система.

конкретно,

автентична орга-

всички субективни сого области на стопанисване 
то, особено в селското сто 
панство. Положителните про 
цеси продължиха и 
първото тримесечие

Увеличение

та на
циалистически фактори в 
провеждането на Закопа за 
сдружения труд, обществе 
ните договори, самоупраии 

споразумения- Мср- 
икономическата ста

В тези разисквания от 
делно бе подчертавана не 
заменимлта роля на члено
вете ша СК и това Социали 
стечиск ият съюз се развива 

по-б'ьрзо като организация 
на трудещите сс и гражда 
ните, и която ще се обс-ь 
ждат, но и решават съшсс 
твели за тях въпроси. Чу 
ха сс оценки, че именно1 
членовете на СК са пайют 
говорни, и 
организации па 
тическия 07,103, па и в мес 

общности се водят

през 
на та

те лн итенази година, 
производството е 
в 20 от 24-те отрасли на про 

Съвкупният

ките на 
билизация не се чувствуват 
достатъчно в трудовите ор 
гаиизации и самоуправитсл 

общности па интереси 
те. Поради тези и други при 

необходимо комуни 
всички трудови и

отчетено

мишлеността. 
доход в стопанството на ре- 

с 33 на сто ните въпроси, 
свързани с работата на чле 

СК в Социалисти 
Заради това, 

заседанието

гиона е увеличен 
в сравнение съ° съИ1ия 
риод от миналата 
докато доходът през 
период се увеличи 

на сто. За разширяване
основа на тру 

4,6 на сто 
в сравне- 
от минало 

пери- 
можеха

Заради тези и други кри 
тическн оценки за активно 
стта на Социалиютичеекдя 
С7,юз, активността на деле 
гатите на СК в тях, иа мно 
го заседания се чуха пред 
ложепия, че първичните ор 
гаигизации на Съюза иа ко
мунистите трябва редовно 
да анализират действуване- 
то на своите делегати и де 
легации в Социалистичес
кия Съюз, да поставят въп 
рос за тяхната отговорност 
за последователно провеж 
даие на договорената поли 
тика, открито да указвагг на 
онези делегати, които не 
информират !своята база, 
делегата, които не се инте 
ресуват какво е мнението 
н становището на тази ба

пе
чини е 
стите В7,в 
самоуправитсл ни среди кон 

и цялостно да оцен
иа стопапис

година, 
този 

с цели 45

ловете на
ческия съю3- 
бе казано на

Комисията на Председа 
телството на ЦК на СКС 
за политическа система (на 
6 к>ни), е необходимо по-по 
дробно и конкретно да се 
говори за това, по кой на 
чин да се коордшшра ак
тивността на всички члено 
ве иа СК, делегирани вСо 
циалистическия съюз, така 
че техния принос за 
ществяване на 
иа Съюза на комунистите в 
рамките на Социалистичес
кия съюз ат трудовия 
род да бъде още 
шек.

днес в много 
Социалис-кретно

яТ резултатите 
валето, изпълняването
тикаТеОбачеРаполитиката па принципни дискусии за ие 
1Ика' подразбира и съществени въпроси и пов

лишаване в об- тарят обобщени калетата
кагшталовложени ЦИИ; а същевременно здра 

С7,вместното Ш1ата защита, учебното де- 
потреблемис. Ли ло детската и социална

квартируването,
и така ната-

ма па
натермалната 

;4а са отделени с 
повече средства 
ние със съшите 
годошния съответен 
од. Тези резултати 
и могат да бъДат 
а загубите ло-малк;и, 
на време и във ВОИ„гп/поеж 
ди, за които се 0"РеДаУ„спи 
даваше бяха На-

ти итеполи

стабилизация 
определено 
ластта па 
ята, общото, 
и личното

подобри, 
ако

би защита,
снабдяването

потребление не осъ 
политикатачнот о

лирано и^аезависимо от про 
изводителността и резулта 
тите па труда. Отделно с 
неприемливо личните 
ли да сс увеличават 
зи колективи, които правят 
загуби.

некомтро
„тласнати" на заден 

трудно р 
например, 

организа-

тък са 
план. Наистина, 

се обясни, 
в селските

Социалистическия 
разговаря

определените
Хза“шитГсД0р%ехШятР№

'шраносг^Т^ТеШИтелност-

има орга на
дохо да 

и в оне защ°
ции иа 
съю3

по-успе-

Р. Й.гювече се



4 Комунист
КЛАСИЧЕСКИ ОБЛИЦИ НА ИЗЯВАМОДЕРНИ И

действие дойде До изява и 
в романа 51а Биляна Йовано 
вич ПАДАНЕТО АВАЛА, 
ПРОСВЕТА", Белград.

иевсекидневните
не е ха- 

поезията,
_ Ного, Мирослав Максимо- и поръки
ивч и т. «. „се връщай ъ пистерно само за 
класическите форми. | за прозата. През сезо-
дан Ракитич, например, в но и V’ няКОлко ши
книгата Стихотворения за на се> Iя ж 0во на изве- 
дървото и плода се опреде ги, обогатиха иаша-
ли за строга оонетна фор- стен начин ео _ са,

Същото стори и Миро- та литература. 1аки
слав Максимович в една от например, с 3лах„ото руно, 
стихотворенията си от кни- слав Пеки„ Б ад) и Ма- 
гата Стихотворения (Сръб- (.ДР^ет , атл от утро- 
ска книжовна задруга, Бел рко к°в ^ Загреб).
град). Това вече само по се- пата, („Наприиед , 
бе си говори, че в нашата 
поезия съществува тенден
ция за зачитане иа известим 
традиционни облици па 
разяванс. Но, такава тенден 

би била ирелевантна, 
ако в този вид поетично из 
разяване, както по значение 
така и иа тематичното ниво, 
не бяха отчетени значител
ни новини.

нови и СТАРИ ФОРМИТОДОР РОСИЧ
насока твърде ха- 

на Сте-Въпреки че не може Да В тази 
™ «пже че изминатия се- рактерна е поемаха

- чГис= дПпровергае

^Гпо^Гстроги кла
книги на отделни наши по- сически фоР“”,1“!™ 
ети, млади или по-възрастни каше на читателите ,Д 
показват, че и покрай несъ- помни за някои свои по-ра 

на униформно нни поетични творби в 
пак могат бодни стихове.

Но, в някои романи се 
забелязва тенденция на за 
читане към традиционния 
разказвателен начин. Разка 
зването на добре известни 
я всезнаещ разказвач, от 
една и, „свидегелствуване- 
то" на Молбеника Стефан, 

основа на „записа" за 
исторически 

страна,

ма

въз
определените 
събития, от ДРУга 
харакерно е, например, за 
втората заключителна кни 
га на романа на Младен 
Марков СМУТНО ВРЕМЕ 2 

Белград). С ра

вЖ“ннотоАществуване 
изразяване, все 
да се отделят известни ви
дове поетично изразяване.

■& Iба- поети вС исказването, което 
зира върху свободното ком 

Преди всичко, налице са бииираие на езиковите еле- 
поетичниге творби, възникна мента се отличават и някои 
ли като опит да се издирят други поетични творби. У,во- 
нови начини и форми на по бодиото, непосредствено и 
етично изразяване; след то- спонтанно изказване което 
ва творби в които се зачи- 1Ю някои свои елементи се 
тат резултатите до които приближава към прозаично 
стиша поетичното изказва- то изказване, подходящо е

за изразяване на иронично
то отношение към предме
тите на поезията, за изразя 

халюциниращите

НеРяДК^ц”оизведение
с разкавателна

за до-
СД‘1 го и 
се ползват 
техника, характерна 
кументалната проза фсилег
па, поетичния роман. <->1Дсл 
ми разказвателни книги са 
създадени с такива средства 

Паралелно с употреблеии- и тачил на изРазЯ^‘с це 
ето на известни формални който можем да '
елементи, свойствени иа иа- принадлежат към кр 
родното поетично изразява- ския реализъм, покрай 1 
не, отделни поети в своите тическия, присъствуващ е 
стихосбирки (като капри- фантастичният реализ . 
мер, Зоран Милич в кни- к-ьдето реално описван 
гата Изгонване на злото, действителност приема 
(БИГЗ, Белград); Исмет Ре- беностите на фаитастична- 
броня в книгата Газилар, та действителност. Ьи/П о 
„Нолит" Белград); или пък, място в литературната про

дукция принадлежи на ис
торическия, роман както и 

други традиционни раз
казвателни форми. Факт е, 
значи, че прозните книги от 
1978 година показват, че по
край традиционно оформе- 

света, което поетите дават, ните начини на действие, 
художествено е преформира покрай класическите прозни

форми, в нашата текуща ли 
тературна продукция съще
ствуват и известни тенден
ции за създаване на нови, 

(Зоран модерни прозни облици.

пия
(„Просвта, 
зказването на два плана се 
отличава и романът на Е- 

Кош В ДИРЕНЕ НАрих
МЕСИЯТА (,Просвета", Бел 
град). Първият роман раз 
казва за събитията, които 
станали през XVI век (лич 
носта иа романа кат0 раз 
казвач).

за

а,не в своята еволюция, 
същевременно, 
изказване се награждава с 
нови елементи; накрая, „се 
отделят" книги със стихо
творения, в които поетично
то изразяване се свежда на 
тенденция на всяка цена да 
се намерят нови начини на 
оформяването на поетичния 
материал.

поетичното

ване на 
визии на модерния човек, за 

на човешко-
МАЛКО РАЗКАЗИ

представяване 
то инфатилно преживяване 

Много
осо-

Противопомно на рома
на, който имаше „видно" 
място, съдейки поне по 
броя та публикуваните заг 

книгата с разкази

на действителността, 
от тези елементи получават 
изява в значението на сти
хосбирките на Радмила Ла- 
зич Истинското състояние 

Стихосбирките, принадле- на нещата, („Нолит", Бел- 
жащи към последния „слу- град), Александър Секулич 
чай” дадоха и най-бледи ху- Господжа 
дожествени резултати. Този „Просвета", Белград), Петър 
„вид" на поетично изказва- Цветкович Везни, („Рад" — 
не често е и неартикулиран, Народна книга”, Белград), 
па като такъв за нас не Вита Маркович Друга кожа, 
представлява интерес. Впро- („Просвета", Белград). Ако 
чем, по-отношение на пре- се изключи моделът на из

казването, който присъству- 
ва в стихотворенията на Ви
та Маркович, а който се 
ползва и с известни ритми 

средства

Драган Драгойлович в кни- 
Третото лице на война

та, („Нолит", Белград) 
зват елементите на народно 

предание

лавия,
беше много по-рядка. В срагата пол- на внение с продукцията на 
романи, се появи необикно 
вено малък брой книги 

разкази. Причините за 
това, във всеки случай, 
трябва да се търсят в до 
бре известния факт, че ра 
зказа по-малко се чете от 
романа. Но, това не значи, 
че книгите с разкази, кои 
то се появиха дадоха по- 
малко художествени резул 
тати от романа.

халюцинация- то творчество, 
мит. Но доживяването на с

не и не е на равниещто на 
колективното. Това е евиден 
тно и когато се разказва за 
проблема на злото 
Милич), и когато се реинтер 
претира мита (Исмет Ребро- 
ня), и когато се разказва 
невсекидневно и автенти
чно преживяване от Наро- на своя 
доосвободителната борба 
(Драган Драгойлович).

дишните години, в течение 
на 1978 година, ако се изклю 
чат две, три книги, които са 
резултат на творческото без 
силие на техните автори, и 
нямаше книги в които на 
всяка цена се стремеше към 
експеримент. Вместо това, 
известни новини в поотдел- 
ни поетични книги са ре
зултат на стихиен поетичен 
акт.

Преди всичко, евидентни 
са извесни 
на. Борислав Пекич, напри 
мер, в първите два 

роман
ТО РУНО (който, както се 
твърди, в своето дефинити 
вно оформяване 
седем теми значително пре 
възхожда
начин на оформяване

чно-мелодически 
от народното творчество, из новини в рома

Книгите с разкази показ 
срана, че саназванията в стихотворения 

та на болшинството споме
нати поети са, в истинския 
смисъл на думата, свободни.

ват, от една 
в традиция на „нова про

за", която, между 
донася известни гротексни 
визии на действителността, 
и от друга страна, че тема 
тично-мотивно носят извест 
ни новини.

тома
ЗЛАТНО

другото,

съДъР^аПротивоположно на тях, 
отделни поети, като Слобо- 
дан Ракитич, Райко Петров

Търсането на необикновен 
начин на изразяване, изна- традиционния

на
произачната структура. 
Той, чрез привидението на 
Симеон Газда, централна

Видосав 
пример 
жава
тюра” и в книгата с разка 
зи ПЕРИФЕРНИ ЗМЕЙОВЕ 
(„Нолит" Белград). В . 

разказите в тази

Стеванович на 
успешно продъл- 

своята „езикова аванЧовекът, който избра 

революцията
та личност в романа, чрез 
неговия „спокоен полусън" 
и „проникване... днешното 
време, спомени и преразказ 
вани”, разказва за събити 
ята, станали няколко сто
тици години преди момен
та, в който Симеон Газда 

егзистира. При 
писателят като разка

езика
на кни
га идва до кръстосване на 
различниИЗЛОЖБА ЗА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДЕЛО И МИСЪЛ НА ЕДВАРД КАРДЕЛ езикови сегмен 

Употреблението на 
видове езици е 

функционално и е 
с предметите, 

в книгата се го

наистина 
това,
звач остава в друг план и 
почти не се появява, освен 
в първата глава на I том.

ти.Изложбата на произведе
нията на Едвард Кардел, 
настанали в периода от 1928 
до 1979 година, на 14 юни 
т.г. в

нашите следвоенни консти
туции, един от творците на 
теорията и практиката на 
социалистическото самоуп 
равление и политиката на 
необвързването, Едвард Кар 
дел е написал около 2 000 
статии, студии, десетки кни 
ги, които са преведени на 
езиците на всички наши на 
роди и народности и на 
езиците на народите навред 
по света, а коет<> представ
лява основата на тази из 
ложба.

Названието на сборника 
на Карделевите статии от 
революцията „Пътят на но 
ва Югославия" (това бе и 
първата книга 
«а_ в нашата страна 
войната) символизира 
та изложба, която е разде
лена в три тематични цяло 
сти.

революционното 
до Втората световна война. 
Втората част, наречена „Ве 
лик военен поход", презеи- 
тира автентичен 
за който досега недостатъч

движение различни 
много 
в съгласие 
за които 
вори.

помещенията на цен 
тъР „Сава" в Белград от
кри Добривое Видич, пред 
седател на 
ството на СР Сърбия. Орга 
низаторите на изложбата— 
Марксическият център на 
ЦК на СК на Сърбия, На 
родната библиотека на Сър 
бия. Библиотеката на град 
Белград и център „Сава”— 
предприеха 
минаване, давайки 
чрез голям брой експонати 
на богатото 
но и теоретично дело на Ед 
вард Кардел.

В личността на Едвард 
Кардел са съединени 
ствата

материал, Несъмнени новини в ра 
сказвателния начин на дей
ствие има и в романа на 
Мирко Ковач ВРАТАТА ОТ 

из страна- УТРОБАТА. В този роман-
та, за примерите на войни ^Р??шка' разказването 
шката му храброст. овач„ не се свежда на

тематична ця' «линейно редуване
лост „Силата на народните казвания- Събитията,
маси" представлява дело- *оито се --------
то на великия революцио- наСят
нер в следвоенния период 
и е наречена по една пред 
военна студия, 
предчувствуват 
на неговата теоретична ми 
съл на Едвард Кардел ще 
бъде открита д© 14 
след това ще се пресели в 
Ндкои по-го леми градове в 
СР Сърбия. В подходяща фо 
рма тя ще бъде - 
на и на посетителите на 
тазгодишния Панаир на 
книгата.

но се знаеше: това е свиде 
телство за походите на Ед 
вард Кардел във военните 
години навред

Председател-
Найсетне, 

разкази 
някои по-млади и най-млади 
разказвачи. На

с книги от
са се обадили и

на
Някои товаТретата на из

са същевременно и 
вите книги.

пър
Книгата „Или 

н-щак от Йован Радулович 
(ДОВ, Белград), 
е своеобразна 
Далматинска

за
разказва не се из 

„изцяло". Най-сетне 
и гледната точна

значително на 
преглед

на раз
казвача е необикновена, и 
на известен 
стена".

например,революцион- хроника на 
Загора. По 

примера по-възрастните, та

в която се 
зачатъците

начин е „помепубликува- 
след 
Цяла В повечето романикаче

на революционер, 
държавник и мислител. Мно 
гобройните 
тази изложба

е над
съществуванието на 

Класичес
кият романоиран разказ е 
„разбит". В глобалния 
каз,

ка и младите писатели- раз 
казвачиюли, а минато

разказват и за от 
историческо- 

простор, в. 
разказаното „се 
Този „простор" 

като се съди по книгите в 
този сезон, е разнобразен.

един разказвач.експонати 
представля 

тази 
неповторима 

личност. Теоретик и стратег 
на ЮКП — СЮК, творец на

говарящия 
географски 
който 

случва".

на
Първата част с помощта 

на голям брой ръкописи, 
писма, плакати и фотогра
фии дава

ват потвърждение на 
единствена и представе раз 

по-малкисе явяват
прозаични 
дени в 
Такъв

картина за роля 
та на Едвард Кардел структури, създа- 

маниера на разказа, 
оформен

В 3. Б.
начин на
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-1 > -
НА МОК ИА

ПРОБЛЕМИ НА 
ОБЩИНА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО

ПРОИЗВОДСТВО В СУРДУЛИШКА

ЗЩЧИ1Е НИ КОМУНИСТИТЕ В 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДА СЕ ИНТЕНЗИВИРА 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОЮжноморавски 
отношение 
селското

регион по съгласуваност на развойни 
програми между ггроиз 

водството, преработката и 
търговията със селскосто 
папската продукция, несъ 
ществуване на сътрудничес 

от- ТВ° _ межДУ организациите 
от областта на агрокомплек 
са по въпросите на развити 
ето.

развитието 
стопанство изоста

на те
ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИВАНЕ на 
ПО-КАЧЕСТВЕНА

ЛП пп„СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
СРгтй?гЛ5'ВИСОКИ ДОХОДИ И 

ЕЛСКО СТОПНСКА ПРОДУКЦИЯ
производство, следва да се 
прилага Законът за комаса 
ция (уедряване; на имотите. 
Освен това по-целесъобраз- 
но приложение трябва да на 
мери кредитирането на про
изводството на индивидуал
ния сектор, преди всичко за 
развитие на животновъдство

ва в сравнение 
то с развитие 

на тази област в Репу 
блнката, се изтъква в 
лиза „Развитието

ана- Засилематана обще
населението, особе?юЧ отпла- 
Г™ райотщ КЪМ рав- 
“е час™ в комуната и 
нт ВътР6ШИ0Стета на стра
ната, е основната причина 
че .Някои отрасли в селско
о стопанство сташмират в 

Сурдулишка община. Броят 
а жителите през 1961 годи-

— ?91ППШ 32500' а през 1971— 29500 души. През 1961 го
дина селскостопанското населепне е имало 
47,31, а през 1971 
ИЛИ 38,90 на сто. Тенденци- 
ята за намаляване 
с косто пан с кото 
продължава и 

Посочените

Целокупният землищен 
фонд е толкова удребнен, че 
има оощо 159790 
На едно

на
ствено-икономическите 
ношения в селското I 
ство стопан 

на село и по-нататъ 
задачи на Съюза 

комунистите,

парцели. 
пЪк селскостопан

ско семейство средно се па-
ппрпт^ 19 Т1аРЦелн, имайки предвид, че със селскосто
панско производство се за
нимават 8295 селски семейства. “

шиите
на то.подгот-

- Председателството
на МОК на СКС в Леско- 
вац„ което обсъди тази 
жна

СДРУЖАВАНЕ 
И СРЕДСТВАТА

НА ТРУДАвен за
Общината насърчава раз

витието на селското стопан
ство и чрез освобождаване 
от общинокия данък върху 
Доходите от селското стопан

ва- Общидт бройобласт на органи 
зациите на сдружения труд, 
които се занимават сЪс 
скостопанска

през първата 
на този месец.половина

Изтъква се, 
неиост на

сел
Дейност въз 

лиза на 38. Имало е инициа 
тиви

че тази удреб’ 
землищните име- 

иия и неблагоприятното те
риториално

ство на онези селскостопан 
скиСтруктурата на селскосто 

ланското производство на 
частния сектор все още е 
екстензивна, а селското 
стопанство в

15377 семейства, които сто 
панисват на надморска ви
сочина от 600 метра и от 
глеждат 
це или пет крави.

С приемането на Закона 
за здравна 
скостопанските 
тели, с въвеждането на пъл- 
иа здравна защита на уча
щата се младеж и старите 
лица, както и чрез разши
ряване на здравната мрежа 
на територията на община
та са подобрени хигиенич
ните условия и работоспо
собността на селското насе
ление. Строителството на ко 
мунално-битови обекти на 
село допринася за изравня 
вале условията на живот 
с града, а това се счита за 
важна предпоставка на село 
да остане младото трудоспо
собно население.

или
11470за територията -на ре 

да се формират две 
организации

разпределение 
на парцелите в собственост 
на частните селскостопански 
производители — 
основните

гиона 
сложни

регион сдружения 
малки име ОСТ все още 

и удреонени парцели, дефинитивни 
средната големина 

частни

на сел- 
н а селение 

занапред, 
данни са кра

сноречиво доказателство, че 
селското стопанство доживя 
ва период ,на стагнация, тъй 
като най-трудоспособното на 
селение

най-малко 30 овнатози ТРУД, но някои 
не са заели

е една отхарактеризират 
ния причини за 

икономично ползване 
скостопанските

не- защита на сел- 
производи-на селстановища, 

от най-важните при
за това е, че 

се преодоляват 
те граници и стремежа към 
създаване на общински ком 
бинати

Еднана инди 
пло- 

около 
те пък са 

от много дреб- 
парцели със средна го 

от около 0,17 хек
тара, или средно едно дома 
кинство притежава 
парцели.

площи.видуалните 
щи възлизат на 
•5,44 хектара., а 
съставени

чини бавно 
общински Обстоятелството, 

комплекси че няма 
обработваеми 

площи е потвърждение, че 
Дълги години назад 
стопанското производство е 
препуснато изцяло на инте
ресите на дребните 
стопански 
Структурата 
площи е още едно 
тел ство за отсъствие на 
темност 
Годишно на 
общината 
сяват над 1000 ха,
900, ечемик — 700,
1200, царевица — 650, карто
фи — 650, с останалите зе
меделски култури — 250 и 

индустриални

търси препитание в 
промишлеността. Нещо 
вече: дори и 
ски

пони селско-в настояванията
агрокомплекс

селскостопан- 
коитолемина целокупният 

Да се закръгли на 
територия на 
твено-политическа

производители,
с достатъчно и 

относително качествена зе- 
мя проявяват интерес за 
настаняване на работа в мла 

Дата сурдулишка индустрия.

разполагаттясна 
една общес

общ-
сел око- 

производители, 
на посевните

по 21

ност.
Направени 

крачки в 
на селското
чрез създаване на трудо 
ви единици за животновъд 
ство.

доказа-От съвкупните площи в 
региона 2/3 са полупланин 
ски предели, а това опре 
деля насоките на развитие 
то на отделни отрасли в 
селското стопанство. В та
зи насока на развитие ва 
на животновъдството се ване 
придава особена важност плодове 
и в анализа се констати
ра, че не

са и първите 
организирането 

стопанство

сис-
в цроизводството.

територията на 
с пшеница се за-

Вследствие на 
от имотите остават необра
ботени. Като се има пред
вид, че общественият сектор 
от целокупната обработвае
ма площ разполага с почти 
символични площи — 811 ха 
или с 1,36 на сто — проб
лемът става по-очебиещ. Об
щественият сектор обаче ра 
зполага с внушителни пло
щи пасища — 7848 ха, соб
ственост на трудова органи
зация за 
производство „Власина-
продукт" и ООСТ Горска 
секция- Тези площи са бо 
гат резерв за развитието на 
животновъдството.

това много

с ръж — 
овес —а отново се раздвиж 

инициативата за създа 
трудови единици за 

и зеленчуци, по
край вече създадения АПК 

са изпълнени пре (Агропромишлен комплекс)
движданията, че то ще пре „Лесковац".
дставлява един от основни Към 
те фактори на сдружава 
не на труда и средствата.
Вследствие на нерешените 
проблеми за по-трайно 
производство, твърде малък 
брой селскостопански про 
изводи тели са подписали
самоуправително 
зумение
во в животновъдството.

Законът за сдружаване на 
селскостопанските произво
дители откри хубави пер
спективи на този довчера 
почти забравен отрасъл в 
икономиката не семо на об
щината, но и на Република 
та. Процесът на сдружава
не вече започна и в тази на 
сока ,«задача номер едно” на 
всички организирани социа
листически сили е да задъл- 
бочват този процес.

с растения, 
предимно тютюн — 90 ха 
площи. Следва да се отбеле
жи, че постоянно намаляват 
площите, засети с 
Ръж и овес, а се увеличават 
площите под хибридна царе
вица.

края на миналата 
година в региона сдружени 
селскостопански 
дители е имало 7843 или 11 
на сто от селскостопански
те производители. Най-гол- 
ям брой имат общините Ле 
сковац, Власотинце и Леба 
не. Най-голям брой органи 
зации осъществяват сътруд
ничество чрез кооперации, 
изкупуване, оказване на ус 

в обработката 
мята и т.н.

Сдружаване на 
средствата на организации 
те на сдружения 
селскостопанското

ечемик.
произво- сел скостопанско

По проблемите 
то стопанство неотдавна ра
зискваха на съвместно засе 
дание ОК на СКС и Предсе
дателството на ССРН. Меж-

на селско-

спора- 
за сътрудничест- Чаетният сектор се харак

теризира, освен със старче
ски семейства, и с голяма 
удребнеиост на именията, зивира

ду другото, за да се интен- 
селскостопанското Ст. Н.луги на зе

АКТИВНОСТ ЗА ИЗГРАЖД 
АНЕ НА ПРЕРАБОТВАТЕ
ЛНИ МОЩНОСТИ И ИН 
ВЕСТИЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 
НИЯ СЕКТОР

труда и

ДИМИТРОВГРАДтруд в
произ

водство в агропромишлеиия 
комплекс е един от импера 
тивите на 40 ТОНА ЯГОДИнастоящия 
мент на село и в селското 

Също
твърде важен е и въпросът 
па сдружаване на 
стопанските

мо-
Според обществения план 

по развитие на региона за 
текущи* 
риод
в основни средства за раз 
витието на агропромишле- 
чия комплекс трябваше да 
възлезат на 1786,2 милиона 
динара. За първите три го 
дини на средносрочния план 
общо капиталовложенията 
в селското стопанство въз
лизат на 30 на сто от об
що планираните инвести
ции до 1980 година.

стопанство. така Именно, поради недоимък 
на работна ръка, коопера
цията е потърсила съдейст 
твието на основног. учили 
ще „Моша Пияде” и Обра 
зователння средношколски 
цептъР ,Досип Броз Ти- 
то”, конто радушно се от 
зовали.

Така през първите дни 
на беритбата на ягодовата 
реколта вече са набрани 
30 тона сочни ягодови пло 
дове. В акцията са участ 
вувалп и 400 ученика от ос 
новного училище и 80 у 
ченика от образователния 
център.

Ежедневно на 5-те хекта
ра с ягоди край село Же 
люша ягодоберачите съби
рат узрелите плодове. За 
един ден, на всеки рабо 
тник, кооперацията запла 
ща по 140 динара.

Очаква се да бъдат набра 
пи още 10 тона ягоди.

К. Г. — М. А.

средносрочен пе 
капиталовложенията

сслско-
производитсли 

Върху основите па Закона 
за сдружения труд и Зако 

за сдружаване па сел
скостопанските
па

производи
тели.

По тези въпроси, както 
и по проблемите за комаса 
ция та, приема па селскосто 
папски производители в О/, 
юза на комунистите, стро 
ителството па инфраструк 
тури и обекти, като една 
от важните предпоставки 
за по-ускорено развитие па 
селското стопанство, по ра 
зви гието на обществено- 
икономическите и самоуп- 
равителии отношения па 
село па територията на 
Южноморавски ретош ще 
се разисква и ма заседание 
на Конференцията иа МОК 
па СКС, насрочено за края

Такова състояние е пос
ледица «иа недостатъчна ор 
ганизираност при угвържда 
нането на съответни лрог

Ягодоберачкп

завеждащ отдел за овощар 
ство

На ягодовия плантаж иа 
кооперация „Сточар" а Ди 
митровград тази година 

с бъдат «набрани около 
тона ягоди. Както

Микич уведоми Снежана Пейчева,

при кооперацията, та 
згодишиата ягодова рекол 
та «ще бъде прибрана навре 

въпреки някои затруд

рами, трудности при обез 
печаването на необходимите 
финансови средства, бав
ност в самото изграждане па месеца.

обекти, не- Оьрбоиюб

<ии ме,
пен пя

на започнатите
СТРАНИЦА 7М|
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“ЯЯГ58М*22 ЯЖеМ*в БОСИЛЕГРАДПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИДЕЙНОСТТА НА СЪБОРА НА 
СКА ОБЩИНА

ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 

ТРАЕН ИНТЕРЕС НА ВСИЧКИ

ИЗ Рационализация 

на училищната 

мрежав нашитесъдържание
той изтъкна:

Ако успеем и занап- 
Пет- пед да издигам и марксист 

тема "по- ^«Лнаука в У—
то сигурно шудеемново

ле може

МАРКСИСТКО ОБРАЗО 
ВАНИЕ

налаМиналата седмица в Боен 
леград се състоя събор на
сП^1^°ЙТве№г &аРЯговор„ на

ра =ЪШ^бРаз=Г ^ V—^ лище

зяньг нре|с= “ГвдГзатов; жтехХ ЧРПОКУПНИЯ обществено- ние. Той изтъкна, 1е м " 1 ппГ)Отииди, да мо-
“Ж з= п|о^
изпълнителен секретар на «^^шествяв^ на въз « ® » с мар.шист
наРесКСаТдаТВДобросав Бйе “стао с Тва развити ката наука »„
ле-Кс^нЖ =»

Тиле, гат да бъдат отделно от дигано, защото Л^“1“
образовател- трябва да учим не само за 

работа в съвременната
по да ги подготвя- 

и за добри самоупра 
— заключи др- Бйе

училища,
СамоуправителнатаПред

общност на интересите по 
образование са за 
свързани с пробле 

по-доброто функцио 
нирада на делегатската си 
стема. Не по-маловажен е 
и проблемът зв професио
налното, 

марксическото

общ- 
по осно 

в Сурдули 
наела по

Самоуправителната 
на интересите

Миломир
в пост

вно образование 
шка община се е
настоя щем да РазРе*Х~ и основни въпроса. На 

ИЗИ

основно 
дачите 
ма за

но
р адска

колко общественирасналите
скваиия преди всичко 
гат нов поход

образование, така че 
образовани 

задействува и зажи 
В тази на

нала
основ политическото и 

образова- 
възпитателите’ от

просветните работ- 
както и за маркси- 

,образование на

към
мото
реформата 
сто да 
вее 
сока
райето ис
ли работници, но и на
ществеио-политическите фак
тори и родителите.

ние на 
носно 
ници, 
ческото 
учениците.

на

пълноценно, 
необходимо е ангажи 

само на просветтелството
Светислав Попович

Г^нГсКС за междуна- 
отношения и сътРУД

об
Учебната и извънучили- 

дейпост, въпросът
полугодиш

комисията възпитатели о 
ни* процес.

— В училищата 
повече

на тех ццна
за помещения, 
иите и годишни отчети за 

проектоплановете

пя кога молошя» 
образова- ме 

възпитание. Се вители 
летич.

родниничество в международното имахме 
движение.

В програмата на дейност 
са набеляза 

които
В успеха,

и учебните програми, съг 
ласуването

ние, а не и
га от образованието търсим 
да бъде в развойна функ
ция на човека и неговото в сказката на тема: 

Днешното образо някои актуални
ма нашата външна 
ка и международното

ни* труд. От друга стра ложение", другарят 
на, връзките между учи слав Попович 

местната общност вори
обществено- купното положение 

та и трудностите, 
тряб всекидневно се явяват в 

на отношенията между наро- 
касас • дите от различните места 

на земята. Той подчерта 
и задачите иа международ
ното работническо движе 
ние във всекидневните 

провокатив-

за тази година
и други задачи, 

следва да се решават през 
следващата учебна година.

по-обстойио ра

работническо 
разговорите присъствува и 
Стоян Младенович, съветник 

Републиканския секрета 
риат за образование и нау

ки на нормативни 
те актове, както и възпи 

и образованието 
учебни

„За 
въпроси 
полити

I! танието
в предучилищните 
заведения — са въпроси, на 
които през едногодишния 
период на своята дейност 
особено внимание трябва 
да посвети Самоуправител 
«ата общност на интереси 
те по основно образование.

щастие.
вание и възпитание се раз 
внва като част от сдруже

на лага се 
зискване по състоянието на 
училищната мрежа, 
та рационализация, с ог- 

рязко намаляващия

ка. по- нейиаСвети- 
Тиле гоОрганизатор на Събора е 

за образование, 
и култура при ОК

комисията лед
брой на учениците в отдел 

основни училища, 
особено в подведомствени- 

училища. В та 
зи насока се търсят на 
чини за спазване на прин

във връзка с цело- 
в све 
които

лището,
на СК в Босилеград съвмес и останалите 
тно с общинската Самоуп- политически сили чрез деле 
равителната общност на ин гатската практика, 
тересите по основно образо ва да бъдат в центъра 
вание и възпитание. вниманието. Що се

въпросът за реформата в 
Основна замисъл на раз- образованието, особено в

говорите и чрез подходящи средното не е път към не 
просветните познато и задачите трябва
се добли- да се реализират — изтък

най-новите пости- на другарят Перович. 
възпитанието и

наука
ани

те селски
Реализирането на отделни 

задачи общността вече 
осъществява чрез органи
зиране и провеждане на раз 
лични семинари, съвеща 
ния, курсове, лекции и дру 
ги облици ка 
тази насока самоуправител 
«ата общност на интереси
те по основно образование 
среща пълна подкрепа от 
обществено - политическите 
организации, Общинската 
скупщина, просветно-педа
гогическия институт във 
Враня и останалите инсти 
туции, които се грижат за 
възпитанието и образовани
ето на подрастващото по
коление.

ципа за икономичност, но
като при това не се отне 
ме правото на подлежащи 

образова-
сказки
работници да 
жат до 
жения във 
образованието, както и да 
се обсъди как се реализи
ра учебното дело в Босиле 
градска община и да се нап 
рави преглед на активнос-

политически 
ни войни и сблъсъци. Ме
жду другото той изтъкна: 

— Нито една страна ня

те на основно 
ние да се образовават. дейност. В

Бяха изнесени 
сказки.
говори за актуалните въ
проси на марксисткото об
разование и възпитание тоя план ние имаме голям 
и усъвършенствуването на престиж в света, 
просветните работници в 
тази област. Изхождайки 
от това, че марксистката 
наука не е само теория, но 
и революционна практика 
на работническото дниже- 
ние и, че тази наука е ста

още две
Бйелетич ма добро международно 

положение, ако няма доб 
ра външна политика. На

Проблемът за обхваща
не на децата с основно об 
разование е също серио
зен проблем: вече в пла
нинските села, поради от 
далеченост на децата 
училищата, 
ло деца не посещават уче 
бните занятия. Съвместно 
с останал те заинтересова
ни, преди всичко с родите 
лите на децата, следва да 
се установят по-тесни 
такти, 
всички 
училище.

Др. Д-

тите и резултатите постиг
нати от събора преди две 
години до днес. 
се трябваше и да се вид
ят и слабостите, явяващи 
се в процеса на възпитание 
то на младото поколение.

от
Просветните работници 

оцениха, че разговорите вър 
ху подобни теми изцяло 
са основани винаги са „до 
бре дошли” в по-нататъш- 
ната им образователно-въз 
питателна работа.

известно чи
Разбира

кон-
за да се обезпечи 
деца да посещават

В. Б. Ст. Н.ДОЛНА ЛЮБАТА

НИШСтрои се нов 

интернат ^ - журналът—положително
оценен_На тържествен начин на 

15 юни т.г. в село Долна 
Любата Владимир Стоич
ков, секретар на общинска 
та Самоуправителна общ
ност на интересите по пря 
ка детска защита в Боси

леград положи първа копка 
в изграждането на нов ин 
тернат.

Работата. е доверена на 
ООСТ „Изградня" от Боси- 
леград, пред която . стои за 
дължение

ТВ журналът 
ски език

на българ 
в нашата стра 
съществувание 

то си за 2,5 години. СъДъР 
учи- жанието на емисията 

лшце „Христо Ботев" в Д. Добро. Обработват 
Любата чествува 120 годиш
нина от съществуването си. събития. Кадровият

и телевизионната 
обаче

комисията 
нално

за междунацио 
и международно съ 

тРУдашчеетБО при МОК на 
ССРН в Ниш на 18 

Необходимо

Присъствуващите подчер 
таха, че е необходимо и по- 
тясн0

да предаде пос
троен технически обзаведен |На оправда 
обект До 2 юни 1980 годи 

основно
сътрудничество на 

ТВ журнала с радио еми- 
сията на български език 
за българската народност 
в Югославия, с издателство 
„Братство" и неговите изда 
НИЯ> Да не се принуждават
хората

юни т.г. 
е да се настои 

и работата в мес 
общности, ООСТ 

и др. в общините, 
живее българската народ 
ност, да се представляват 
■на зрителите реално, без 
лакировки и преувеличе
ния- Също така да се сле 
ДИ равномерно животът 
в двата региона: Нишки и 
Южноморавски и в четири 
те общини: Димитров
градска, Босилеградска, Ба 

ушнишка и Сурдулишка, 
та и ш животът и работата и на останалите ;
ГтоВ СР Сърби* бе

на, когато е
се важ 
теми и 
въпрос 

техника 
още не са напълно 

разрешени. ТВ журналът 
се нуждае от нови кадри, 

журналистите 
специализират п<> от 

изграждане- Делни области и да се пе 
ТО на един такъв обект е гУлиРа по-добре приема на 

доказателство, емисията, защото и 
което показва колко и как ма Райони в общините ^ 
ви грижи влага обществото дето жипре я 
ни за подобрение тслт,™ „ българска на
та за школуване на младо и^потти К°^° ИМат 0136 
то поколение. на емнете

тирано на заседанието на

ЖИВОТЪТ
тнитепи политически

където
Финансовите Товасредства, ученическо обще

житие ще бъде един от 
най-модерните обекти за 
тази цел не само в Босиле за Да могат 
градска община, но и 
СР Сърбия. А

които по проектоплана 
злизат на над 15 милиона, 
е обезпечила Републикан
ската СИО за детска 
та. С изграждането 
терната 
живеят и работят около 80 
ученика, коит0 учат в осно 
вното

Въ- да говорят на бъл 
език,

но природно и без 
да изразяват 

си на местен диа

гарски 
знаят,
притеснения 
мислите 
лект.1

ако не го
защи 

«а ин
да сев

тук ще могат да
още едно

И за радио-емисията на 
български език в Ниш бе 
изтъкнато, 

някои

училище в Д. Люба
та, а са отдалечени от сво 
ите домове. Предимно 
са учениците от Дукат, Цър 
нощица и част от Гложие.

че не се чува 
райони, така че 

въпрос трябва съвме 
стно да се решава.

това в
този

народно 
изтък

В. Б.
на заседанието. М. ВеличковСТРАНИЦА 8
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ШШШщщВЛАСИНА

Акциите задълбочават ОБЗОР

традициите на 

и еледвоенното възобновяване
НАСЪРЧЕНИЕ НА 

МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЕСТВОНОВ-а
С цел 

те от 
пост
по-богата

да насърчи млади 
българската народ- 

в Югославия
изява на творче 

ските им възможности, 
сание „Мост" и

снати търсения на ново
то в живота на човека и в 
света.

В областта на прозата таз 
годишният Младежки твор 
чески конкурс не показа 
очакваните резултати. Един 
ставената новела, предложе 
на на конкурса, не изпълни 
основните условия и кри
терии за награда.

В областта на публицисти 
ката есета също не бяха 
предложени на конкурса.

Този конкурс, както и 
миналогодишния, 
ха големия интерес на мла 
дите за народното творчес 
тво. С

На тържеството пред около
ни гости реч произнесе СилЛ°°1*РИГаДИри и 
на МОК ня ССРН гтв '■/Има Йованович, 
ря Тито РН пРиветствена телеграма

многоброй 
председател 

До друга

Къмобщинските„„ ггьл ,, конференции 
“ ?СМ °1 КРань, Дуто се 
ло (край Загреб), Котор Ва 
рош, Рума, Вождовац (Бел- 
град) и Омедерево 
се реч Сима

спи 
тази годи 

проведе Младежки твор 
награден конкурс, 
конкурс се устано 

година и 
показа добри ре 

зултати: добър отзив и твор 
ри, нови имена — Биляна
Цветкова получи първа 
награда за стихотворение,
Новица Иванов — втора
награда за разказ, Миря

Дойчинова, Горана Ми 
Блага 

Василев 
за хубаво

народни песни, приказ 
км, легенди и обичаи.

Тазгодишният Младежки 
творчески конкурс 
„Мост" също даде значител 
ни резултати. Макар че в 
тематично отношение в 
областта на поезията, про
зата и публицистиката, пок 
рай свободния избор, бе 
тематично насочен и към 
тазгодишните юбилеи — 60 
годишнината 
СЮК, СКОЮ и революцйо 
нните синдикати за награ
ди бяха предложени около 
20 творби — литературни 
и записани народни песни, 
приказки, обичаи и леген
ди. Предложените литера 
турни творби — стихотво 
ренията представляват поч 
ти начални крачки на мла 
дите в света на поезията 
Наградените две стихотво
рения с първа награда от 
Стефан Манасиев се отли
чават с художествени тър

на
Думите на Тито, ,.Щас

тлив е народът, който 
такава младеж", от ден на 
ден се потвърждават.
15 юни <на Власина, 
жи и

чески
Такъвпроизне 

Йованович, 
който и откри акциите. Пред 
веселите младежи и много
броните гости, той 
ма, че тазгодишната 
де иска 
сипа 79’ 
бъде от

има
ви миналата

На веднага
младе-

деврйки от различни 
краища на нашата страна 
отнова потвърдиха 
Този следобед на предели
те на Власина беше 
во и тържествено.

изтък-
мла-

трудова акция „Вла 
за пръв път 

съюзно значение и 
същата ще даде голям при 
нос в развитието ма Южно 
моравски регион. Тази годи 
•на, когато 
делово чествуваме 
те, от които и

това. ще
показа

масо- 
Имен-

, тогава бе открита СЪюз 
«ата младежка

на
но лошева,

Райчо
награди

Стоева и голямо усърдие мла 
дите записват от възрастни 
хора изворни народни пес 
«и, приказки, легенди, оби- 

Трябва да споменем 
имената на Горана Милано 
ва, Йовче Спасов, Раде Ста 
ноев, Сърбия на Милоше- 
ва, Миряна Дойчинова, Ру 
жа Цветкова

трудова 
ция „Власина 79”, организи 
рана от страна на Между 
общинската 
«а Съюза на социалистичес 

Южномо

тържествено и 
юбилеи 

младежкия. 
. изклю 

подтик за нови

получиха
записа-

ак
ни

за младежта това е 
чителен 
творчески съзнания и 
зултати 
вич и добави:

конференция чай.

пареката младеж от 
равски регион.

През лятото акцията ще 
продължи в три смени, в 
които ще участвуват 
900 бригадири в 18 бригади. 
Пред бригадирите от 
вата смяна съставена от 6 
бригади т.е. от бригади на

изтъкна Йовано

и др.
Ако погледнем стрктура 

та на участниците в Мла 
дежкия творчески конкурс 
ще видим, че те са средно 
школци и студенти. От ре 
довете на селската и работ 
ническа младеж и минала-

— Нашата младеж 
вен и последователен 
ратник във фронта на всич 
ки организирани 
тически сили в

е актинад съ-
ПъР социалис

осъществяСима Йованович ЮКП-ването на политиката 
Съюза на комунистите 
другаря Тито. В рамките на 
това тя с успех задълбоча 
ва традициите на доброво 
ямите трудови акции от вре 
мето на НОВ

нана
и

та и настоящата година 
нямаше участници. Сигур 
ни сме, че и всред тях има 
желающи да се занимават 
с творчество, или записва 
не на народни песни, при 

Младите ра 
от сдружения! 

труд и младите селскосто
пански производители, кои
то имат влечение към 
оригиналното и народно 
творчество могат да полу 
чат творческа изява и 
афирмация с участието си 
в Младежки 
конкурс на
занапред трябва да се 
действува по посока за дей

МЛАДЕЖТА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ПО 03 
НАМЕНУВАНЕ НА ЮБИЛЕЯ

и следвоенно 
то възобновяване на стра
ната ни. Младежките трудо 
ви акции са значителна фоДелово и тържествено казки и под. 

ботници
рма в участвуването на мла 
дежта в обществено-поли 
тическото развитие на стра 
пата. Но, и повече от това, 
защо-то те са истинско учи 
лище на труда, учението и 
самоуправлението.

Междуобщинската конфе 
ренция на Съюза на 
циалистическата младеж 

(ССМ) в Южноморавски ре 
гион предвидя бройни ак 
тивности в ознаменуването 
на 60-годишнината от създа 
ването на ЮКП 
СКОЮ й революционните 
синдикати, имащи преди 
всичко делови и тържествен 
характер. Целта на заплану 
ваните манифестации,

и културно-художественото 
под названиеСО- творчество,

„Смел цвят”. Тази акция ор 
ганизират съвместно Втора 

на Радио Белта програма
и „Омладинске нови- сения, желание да се на- 

етичните проблеми 
съвременната психика.

„Осъдени 
на смърт”, получило 

награда е посветено 
концлагеристите, на о- 

умираха под

град
не”, а целта е: запознаване 
със създаването на СКОЮ, 
революционната дейност, 

живот и съвкупна дейност 
до днес. Акци

1Я творчески 
„Мост”. Затовавлезе в

на(СЮК), Стихотворението
ТУК ЩЕ УКРЕПВА БРАТ 
СТВОТО И ЕДИНСТВОТО

сме
втора но участие в конкурса 

младите от село и тези от 
организациите на 
ния труд.

С творби от всички видо 
ве литературно 
и записване на народни пе 

легенди

на
на младежта 
ята „Радио—викторина 
стезание” ще бъде реализи 

„Студио М”, Радио

на'Ъ- се към бри сдруже-Обръщайки 
гадирите, Йованович каза:

— С труд на трудовата ак 
ция, тук в младежкия ква 
ртал и в тези свободолюби 
ви предели на Южна СъР- 
бия ще допринесете за още 
по-гол ямо 
дълбочаване на 
и единството, което

в другите краища на 
през време

нези, които 
бича на палачите с пламъ- 

на свободата. И остана 
лите стихотворения свиде 
телствуват за 
и влечението на 
от българската народност в 
Югославия 
Можем да кажем, че пред 
ложемите литературни твор 
би до известна степен пред

от
плана

всич
които някои според 
вече са осъществени, 
ки млади хора да обогатят 
знанията си със съществе
ни и най-важните събития 
от историята на нашето ре 

движение, за

рана със 
Лесковац и има преди вси

възпитателно-образова
ка творчество

ентусиазма 
младите

чко
Телна цел. На подходящ на 
чин ще се ознаменува годи 
шнината от гибелта на иа- 

герой Коста Стамен 
конферон-

исни, приказки, 
обичаи, и с участие на мла 
дежта от всички структури 
Младежкият творчески кон 

ще
към поезията.укрепване и за 

братството 
как-

рОДНИя
кович,ВОЛЮЦИОННО

историческата роля и круп 
ния процес на нашата пар
тия и останалите общес
твено-политически органи
зации, за борбата на наши 
те народи и народности за 
свободата, социализма, 
обвързването и мира 
та. В едно изтъкване 
трайните стойности на иа- 

революЦИ°нна лРак 
тика, се определят и зада 
чите за нови активности

курс по-съдържателно 
основната

първите 
СКОЮ и формиране сиизпълнява 

функция — насърчаване тво 
чеството на младите от бъл 
гарската народност в Юго
славия-

ции на
то на първите окръжни

СКОЮ на тази
то и 
страната 
НОВ, е ковано.

ко- отражеиие на 
литературно

ставляват 
начеващото 
творчество на младите,

па
митети на 
територия- смени, на над- 

1300—
ко-В трите

Д. Рангеловморско равнище от 
1700 метра щс_бъдат за ле- 

около
М л адеж ката трудова аК 

ция „Власина 79" съш» Ше 
бъде място за провеждане 
на много културно-художес 

които

се отличава с непрекъстопе
в све 1000 хектара

около 2
Стой*

ДИМИТРОВГРАДсени 
ерозивни 
милиона

на площи с 
фиданки, 

пост па работата, която ще 
бъде вложена възлиза на 19 
милиона динара.

Младежка трудова 
бригада „Ясеновац 79“

манифестации, 
бъдат организирани

забележител-
твенишата по
ще
повод на тези

юбилеи. Тези дии се при 
вежда к-ьм края 
програма за реиитапа „НИ 
ВЪВ ВИХЪРА НА РЕВОЛ 
ЮЦИЯТА", посветен па три 
мата секретари ма скок' 
от тази територия и девег- 
мината членове на Окръж 

комитет на ско1ч.

в
пиизграждането на нашето са 

общество и 
към по-нататъшното самоу 
правително 
ко развитие и провеждане 
на конгресните решения и 
становища.

В продължение на търже 
културно-художес-
дружества „Абра-

моуправителио Освен това Димитровград 
ските бригадири ще участ 
вуват в уреждането на ко 
ритото на р. Сава.

Младежката трудова бри 
града от Димитровград, ко 
ято съчиняват опитни бри 
гадири, успешно се готви 
за участие в съюзнтаа ак
ция в Ясеяювац.

В Ясеновац ще работят 
съвместно с бригадири от 
Дебър, Вършан, Тешан и 
други краища на страната.

К. Георгиев

Педссот младежи и девой 
Д11 м ит ровгра дека 

община ще участвуват 
трета смяна на съюзната 
трудова акция „Ясеновац 
79" в Социалистическа ре- 

Хърватско.
ДI гм итровградските

ще работят върху 
на парк-памет

СТВОТО, откисоциалистичес-
13твемите 

шевич" от Скопие и Леско 
представиха с кул-вац се 

турпо-забавпа програма.
публикаНИякон-Междуобщииската

ференция на ССМ в Южно 
моравски регион в сътруд
ничество с борческата орга 
низация Ше реализира 
радей темат от фонда „кос 
та Стаменкович" — 60 
ни от създаването на ЮКП 
(СЮП) и СКОЮ. Отделна ак 
тивност ще се развива в 

дейност

бриБригадирите изпратиха до 
другаря Тито поздрави
телна телеграма с която да 

обещание, че ще се за 
всички сили да реа 

които 
си ищложили!

място в осъщес- 
твяването ма Програмата 
иа активностите ще има съ- 

остаиали-

гадири 
уреждането 
шгка в Ясеновац, издигнат 

па хилядите пат

Отделно

наг ват
те^обществеио-политически
организации, а особено с 
Междуобщинския комитет 

СУБНОР.

в спомен 
риоти, които 
и домашните 
карваха и избиваха в 
вутия концлагер.

лагат с 
лизмрат 
доброволно са

германците 
предатели за 

поело
задачите,

В. Б.на С. Микич
изследователската
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вНвИ ̂ ЕНИЕТтеГЖЖ0РОЧЙАТЛ ПРОГРАМА ПО РАЗВИТИЕ
пг> ППВОП ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИЛ СРЕДНОС 
йл ЗДРАВНА^ СЛУЖБА В НИШКИ РЕГИОН

ПРОДЪЛЖЕНИЕ № СРОНА И 

ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СРЕЦСТНАТА
Съборът иа Власина 

иа 4 юли
■Гтгш.гиомният седемнадесети, Събор на

той и този път на 4 «ЗД “л Председатели
— бе доГ°?й!^о6шинаага конференция иа Дви 
ството Южиоморавски регион и
Председателството на Общинската конференция 

гераните в Сурдулица.
Тази манифестации Шс1-ази ма 1^аметиик__бюста на народния ге- 

борец Ратко Павловия — Чичко 
спомени от неговите съраттни 

отчетат забележителните ре 
гораните в Южноморав- 

година (Най-добри в залеси- 
найдобрите

2 062 874 динара и здравна- 
та станция в СтрелъП» ' 
КОЯТО б*х2 обезпечени сред- 
сгва още 'През 1978 година.
Също така от посочените 
средства ще финансират )■ 
довършването иа здравна 
та станция във Велико Бо 
минци, за която са обезпеча 

I 940 072 динара и ооза 
службата 

па труда 
дом в Бабушница, 

предвиждат

инят дом в Димитровград. 
От запланувайитс пък. 
здравни станции 
завършени, 9 се изграж- 

между които и тази в

Средносрочната програма
зл об I пествоно-киономичес-

здравната 
1976 —

11 са
ко развитие на 
служба в периода 
1980 година на територията 

Нишки регион предвиж 
инвестиционни капитало- 

за построяването

дат,
СтрелъН» Бабушиишка

на 19 строежът за 
между 

Звонци и Велико

иаоб- започие с полагане
на щина, а 

почва тази година па венци пред 
рой и испански 
и възкресяване 
ци. След това ще се 
зултати, които постигат 
ски регион,

да
вложениянови, доизграждането, ре 
монта и обзавеждането

тях са в
Бонинцн, Бабушиишка

От 39 пък амбулато 
10 са завършени, 

Стол,

нана об- 11Нна понавежда мето 
медицинаЙо^7оЛйе896°0б0е0КТИ В 

ра. През 1976, 1977 и 
година са завъРшени 
кта на стойност от 
243 Динара или 26 на сто от 
общо заплануваните 
ства. В изграждане са 
обекта
239 488 468 динара, което с 

инвестиции

щина. при
дина- 
1978 

29 обе 
222 203

ри и
какъвто е случаят в 
Бабушиишка 1 
през тази и следващата го 
дина ще се строят 27, 
както например в Поганово 
и Долна Невля, Димитров 
градска община и Раков 

Богдашовац, Бабушни

миналатаздравния Републиката. На 
организации ще бъдат разда- 

На митинга също така ще се 
на чествуванията и бор-

акции втелните
общински гораиски 
дени признания, 
говори и за значението 
бата в този край на нашата страна, 

състезателната

която се 
2 116 000 динара. За довър 
II шанс и реконструкция

дом в Диммтров- 
обезпечеии 7 мили 

здравната

община, а ма

па
здравния 
град са
ома динара, за

1Погаиово

сред-
16 културно-художествена 

програма ще участвуват 'Няколко хиляди 
ще присъствуват борци, младежи, пионери, 
н участници па съюзната младежка трудова 

„Власина 79”.
От тържеството ще бъде изпратено привет 

ствеио писмо до другаря Тито.

ВСТОЙНОСТ от горанина станция в 
881 448 динара и за обза 
вежда!ю ша службата 
медицина иа труда

дом в Димитров- 
1 481 200 динара.

дол и 
шка община.

Трябва да подчертаем, че 
според материалите на реги 
оналната 
общност по здравна защи
та, средносрочната

както
реализираните 
възлиза на 461 691 709 дина 
ра или 55 на сто от общо 
заплануваните

В Ниш се строи Онколо- 
шки институт за регионите 
Зайчар, Лесковац и II- 
Републиканската 
вителна общност за здравна 
защита коядо финансира и 
най-голямата част от обек
та. Строителният обект 
Онколошки институт се обез 

реконструира

акпо
при ЦИЯ

здравниясамоу пра вител наинвестиции.
град

За обектите в Бабушииш- 
ка община Регионалната са 
моуправителша общност по 
здравна защита през 1979 
година обезпечава 1 712 874 

самооблагането

С. Микичпрогра
ма по развитие ма здравна 
та служба в региона не мо 
же да се осъществи до 1980 
година, и затова се търси 
продължение на срока вклю 
чително с 1982 година, при

Ниш. БОСИЛЕГРАДсамоупра

НАЙ-МНОГО БЕЗРАБОТНИ 

С ГИМНАЗИАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ

динара, от 
и собствено участие 1 908 860 
динара и от Републиканска 
та самоуправителиа общ
ност по зрдавна защита и 
пенсионни и инвалидни оси 
гуровки 4 407 140 динара, а 
в Димитровградска общи
на -от първия извор —

1 273 365 дим., от втория— 
351 515 дин. и от третия — 

7 705 820 динара. Това зна 
чи, че Бабушиишка общи 
ма обезпечава общо 8 028 874 
Динара, а Димитровград
ска — 9 331 200 динара 
през 1979 година.

за
равномерно и ваусловие 

лоризирано да се обезпеча 
ват финансови средства. 

Общо заплануваните сред 
за инвестиционни ка

печава чрез 
не обекта в Кнез село, кой 
то ще разполага с 200 лег 
ла за болни. Институтът ще 
бъде и най-модерно обзаве

ства
питаловложенид за
тие иа здравната служба в 
региона през 1979 година Въ 
злизат на 484 781 032 дина 
ра. В предвидените обекти 
за изграждане се намира и 
клиничният център «а Ме 
днцинския факултет в Ниш, 
довършването на 
дом в Бабушница за

В момента към служба
та на Самоуправителната 
общност по настаняване на 
работа в Босилеград има 
към 650 души, които тър
сят работа. От тях 250 са 
без нужни квалификации 
или пък са полуквалифици 
рани работници, докато 
над 140 лица са квалифи
цирани или висококвалифи 
цирани работници п<> лай* 
различни специалности, от 
които най-много квалифи 
цирани са из областта на 

Със пре
образование работа 

към 130 души, гла

разви дължно-
най-голям

ва, изпълняваща 
стта секретар, 
брой от тях са лица със за
вършена гимназия и без 
нужни квалификации. Тази 
група,
представяват 
лем. И естествено поставя 

какво с те-

ден.

От заплануваните 11 здрав 
ни домове в региона два са 
завършени и предадени 
употреба, шест са в изгра 
ждане, между които и този 
в Бабушница, а три ще се 
строят през тази 
Единият от тях е и здрав

на особено последните 
отделен проб

здравния 
чието1

построяване са обезпечени
се въпросът: 
зи незаети?

Трябва да посочим, че 
голям брой без нужните 
квалификации са хора, кои 
то се занимават със сел
скостопанска дейност и са 
мо обременяват работата
на службата. Изходът за 
решаване на тоя проблем 
е в сдружаване на селско
стопанските производите

ли. За останалите, които

година.
М. Величков

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БАБУШИИШКА ОБЩИНА

Кадрите са главен проблем машинното дело. 
дно 
търсят
вно със завършена гимна
зия. Работа търсят и 37 ду
ши с полувисше 
ние, от които най-много пре 
подаватели

Населението в Бабушниш 
ка община, и покрай голе 
мите усилия на Здравния 
дом, все още не може да 
има здравни 
вито са му 
Главната

Стол обслужва една меди
цинска сестра.

В последните 
дини значително

макар че сз чувствува 
яма нужда от такава пора 
ди все още 
въпрос с водоснабдяването 
и комуналната 
Бабушница и по местните 
общности.

гол образова
нямат други средства, а 
са без квалификации, про
блемът е решим чрез дру 
ги изгодни мерки, каквито 
са различните курсове. За 
организиране на същите е 
необходимо по-голямо ан
гажиране на всички обще
ствено-политически 

както в комуната така и 
в региона.

За настаняване на работа 
на по-голямо число незае
ти необходимо е да се реа 
лизират и 
програми особено в стопан 
ството. С откриване на про 
мишлени 
трябва да се строят в Боси 
леград,

няколко го 
внимание неразрешения различни

^ специалности. С виеше об
разование има трима неза 
ети, от които един иконо- 
мик и един земеделски 
женер.

От началото

по
услуги, как 

необходими, 
причина за това

се посвещава на здравосло 
вното
та. В диспансера за деца в 
Бабушница работи 
—педиатър и две 
ски сестри, които се 
жат за децата от предучи
лищна и училищна възраст. 

Засега
положението се

хигиена
състояние на деца-

е недоимъкът на 
проблем, с който тази 
станала

кадри, инлекар 
медицим-изо-

община се бори с Очаква се най-много от 
проблеми на новата го 

дина до края на месец май, 
посредством службата по 
настаняване на работа око 
ло 140

гри- съществуващите 
в скоро време да бъдат пре 
одоляни. Вече

години наред.
Ако се има предвид, че 

съществуващите кадри от 
четирима—петима 
обща практика и също 
кова стоматолози и десети 
на медицински сестри тряб 
ва да обслужават 53 
ща с около 30 хиляди 
тели, при това разпръонати 
по непроходимите 
ски склонове на лужнишки 
те планини, тогава картина 
та за трудностите на здрав 
ната служба е по-пълна. брой-
БабушницаЗДв "“"общината ра я КъМ Здравния лом в Ба 
ботят и здравна станцияРв буШИИЦа ’°ще не е създа 
с. Велико Бенинци и Звон ден отдел п0 трудова меди 
ци, където има на посгоян цина’ макаР че има нужда 
на работа лекари, докато в ОТ такъв- също така и 
Стрелъц няма лекар и пок- сиабДяването на районните 
Рай «яколко пъти повторе аптеки с меДикаменти е до 
ния конкурс. В амбулатори ,°7а затрВДнено, а понякога 
ята в с. Раков дол работа ” ™^ДОВНО- Поливателно 
медицинска сестра както °~патРонажна служба, ма 
и в Богдановац. В Люберад “ млада служба, засега
жа не може да се обезпечи тсйл! ^ Д°бре И прави 
постоянен лекар и затуй а успешно органи
населението от този район зиране на здравното просве 
ползва здравните услуги йа всред иаселе1™ето.
Здравния дом в Бабу^ща р„ ^ИиН®ДОС™ на л<*а 

Амбулаторията в село Щ6 СЛаб° работи

СИЛИ,
приключва 

изграждането и обзавеждало голяма степенлекари 
' тол души са успяли 

получат работа в 
лични места в страната ни. 
Но това не значи, 
блемът се решава така как

смекчава 
чрез ангажиране на лекари 

специалисти от Здравния 
дом в Пирот. В

дапето на новия модерен здра 
вен дом в Бабушница, кой 
то ще спомогне 
подобрението иа здравната

най-раз

определени
дни в Бабушница идват 
кари-специалисти

че про-много в заплануванитесели- ле-жи физио-
лог, невропсихиатър, офта 
молог и др. Но те често пъ 
ти не са ов състояние да 

всички пациетг 
лоради големия

то налагат нуждите на те
зи, които търсят работа. 

А на списъците в службата 
постоянно се увеличава 
броят на незаетите. Има и 
такива, 'които чакат рабо 
та и над десет години. Спо 
ред думите на Цонка Таке

защита на населението. Раз 
бира
обезпечат и

обекти. коитопланин- се ако напълно се
нужните кадри, 

за което се правят съответ 
ни усилия.

проблемът би ряз- 
Съществуват,

прегледат
ко намалял, 
наистина не много, и беле 
зи на утайване на работни 
места, а в

ти, им

М. А.
организациите 

на сдружения ТРУД не спаз 
законоразпиоанията 

за приемане на стажанти. 
А това

Изминаха 40 
пусна нашата мила 
ва, тЪща и баба

дни откакто завинаги 
и незабравима майка,

ни на- 
свекър-

ват се

търси по-голяма ак 
изскване от стра 

на на отговорните служби 
и инспекции.

От целокупното число не 
заети около 70 души полз
ват здравна защита, а око- 
ЛОт> десетина и материална.

Всичко това говори, че 
проблемът за настаняване 
на работа незабавно тряб 

се решава, защото 
числото на незаетите задъл

НАДЕЖДА МАНОВА 
О^г с. Славиня

тивност и

всички
в десет часа да

на новите гроби-

роднини и

Вечно опечалени:

Дъшеря ДкШТЪР’ Борисла« 
внтеи ~ К°СТадшгка. снахи

ва да
и Ангел, 
-» зех иепидемиоложката служба,

жава всички.
СТРАНИЦА 10 В.Б.
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„СОКО“ПРЕСТАНА 
ДА СЕ ОБАЖДАОт 15

селището и^ежду®старата 
™Р°-РаД «“«не,,",
ката мГ® Да ™Чат до С™Р 
' “а автомагистралата при Белеш. Получиха 
Рейсова линия.

Разписанието 
е както и

н БОГАТО се трогне от ДГи™ д” 
Иевля лътят няколко километри се протяга не
посредствено край Лукавашка река 
ност която всъщ- 

гранична линия. Днес пре- 
„мирната” граница е идиличен за

представлява 
покрай

излети и почивка.
Тогава, в периода след Информбюро грани

цата бе немирна изстрели на стрелба не бяха не
що необикновено. Така и изстрелите които се чу
ха през една пролетна нощ 1952 година бяха не- 

обикновена. Едвам на следващия Ден, когато 
местното население узна, че наблизо край село- 
т® ™ е загинал още един граничар, че неприя- 

^Т?еЛ ГО улучил Докато изпълнявал ния си Дълг и пазел родината си, настана все
обща жалост:

своя дела
за същата 

Разписанието иа 
Досегашната рейсова 
,1а „Ниш-експрес" 
наваше

линия 
която ми

автомагистрала 
границата до

по
та от 
дол. Гоин-

воички
спомагате^™ обеекти°ДИМИ
вей хотела, в който ще има
закрит басейн, ще Ш бъда?
построени и др. уЮТни ме 
ста за развлечение и забава 
1ози обект 
3 000

От паметника, издигнат 
белта се вижда.

на мястото на ги- 
че през тази нощ младия си жи

вот подарил на родината граничарят Милан Ми
лентиевич. Скромното възпоминание край пътя 
и днес подсеща на едно напрегнато време, което 
надяваме се, че вече няма дгу се възвърне.

Какво беше това време и какво се случи 
през тази нощ, това иа паметника не пише...

Войникът-граничар Милан Милентиевич с 
още един граничар през тази нощ били в засада 

| на стотина метра от границата. Вече свикнали на 
- нощните шумове те знаели да различават дви

женията на зверовете от човешките стъпки. За
това през тази нощ били сигурни, че им се приб
лижава някой човек. Стиснали прикладите на 
оръжие и бдително втренчили погледите си в 
тъмната нощ.

|1 Когато този „някой" бил на десетина крач
ки ^ отдалечен от тях, те извикали „стой". Това 
трябвало да направят, понеже се случвало да 
бъде и беглец, невинен човек защото през грани
цата не минавали само диверсанти. Тс зна
ели, че със спирането твърде рискуват но така 
е трябвало да се постъпва. Вместо да спре непо- 

|| знатият без да се колебае хвърлил бомба и обси- 
изстрели. Придружаващите непознатия 

също открили стрелба.
Граничарът Милан Милентиевич останал

Ос-

заемащ около 
метра площ

струва над 320 милиона ди 
нара. С (изграждането му 
Звонска бай

1СВ. ще

ст ще има и по- 
така че ос- 

може 
по-качествени

стоянен лекар,
туристически, ще 

Да оказва и 
здравни услуги.

Средства 
обезпечили

вей

за този обект са 
Фондът 

развитието
за насърчаване 

изостаналите
Социалистическа републи
ка Сърбия, с известна сума 
участвува и гостилничарско 
предприятие 
вРъх” в Бабушница, 

организация 
сдружения труд е Звонска 
баня.

в
краища в

Тишината 
баня, където

на Звонска иде на ръка и ако не 
никнат
ни затруднения вече идна
та година Звонска баня ще 
получи хубав модерен 
тел. Хотелът ще се отнася 
към „Б—категория",
разполага със 100 легла и

въз „Църни
чийто

туристичес
кият сезон тази година ще 
започне с голямо 
ние, нарушават 
на строителното

някои <непредвиде
основназакъсне 

машините 
предпри 

ятие „Градня" от Димитров 
Хубавото време

на
п а л със

ХО-

Текст: М. Андонов и 
К. Георгиев 

Снимки: К. Георгиев
ще мъртъв..град. им

При претърсването на терена на следващия 
ден бе установено, че са били повече „непознати”, 
най-малко трима, разсъждавайки поне по фише- 
ците на изстреляните патрони. След стълкнове
нието „непознатите” се измъкнали през границата.

От мястото на стълкновението посоката во
ди Към низка, но пространна и гъста гора изнад 
село Желюша. Може би тази гора е била предмет 
на целта на „непознатите”? Или „-някой" ги е ча

кал в тази гора? Трябваше покрай останалото и 
това да се провери.

...През гората предпазливо и с

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА
но народната песен 
де придружена от 
народен 
да., 
все
тези народни 
и все по-рядко ще бликне 
сочната 

Старите 
пак обичат да заиграят и 
запеят с гайда, а гайдар 
джиягга (също от по-възра 
стните) им напомня 
но минало време.

На снимката детайл 
всекидневно „оро” на 
синци

ще бъ 
някой 

гай-
Днес

по-рядко ще се чуят 
инструменти

инструмент: 
кемене, кавал...

планинска музика, 
власинци все известен

страх се движеше една по-възрастна жена. Раз
хождаше се край по-високи дръвчета, вглеждаше 
се в полуизгнилите Дънери на отдавна изсече- 

дръвчета. Често се озърташе и тихо подсвир
кваше. На края събра купчина дърва и си тръ
гна в къщи, към село Желюша.

Всичко

м и теза ед

-това забеляза патрула, който пре- 
г.ората. Коя е тази жена

ела за идването на диверсантите и дали ги е оча
квала? Или е обикновена жена от селото, която 
безразложно се разхожда из гората.

Патрулът -------
ха дръвчетата и дънерите, 
минавала. Край 
пресна изкопана

от не 
вла- търсваше и дали е зна-

Текст и снимка: С. Микич тръгна по следите й- Разглежда- ||Ц| 
къдетосоленки, тлаки. Обикпове жената берайон в предишните годи

един дънер 
пръст, г- 

хи листя- Когато отхвърлиха 
стъклена епрувета,

откриха следи «а 
отгоре покрита със су- 

листята намериха 
от онези в които 

лекарства. В епруветата хартии...
На една хартия с дребни букви бе 
„Соко съобщава... Чрез анализ на намере- 

очевидпо осведомителни сведення от Юго- 
п се сгигна Д° заключение, че се касае за 

добре организирана И твърде разпространена 
ведомнтелна мрежа. На мястото край Дънера при

стигали сведения, а диверсантетеп^мпнаХи
..... от 'жГЦш? “ взимшш тез“ сведения- Жена- га О! Желюша, която това утро се разхождаше
и сеГ°??тпжалаВаЖе д,терсШ|тите- Чула стрелба II се загрижела. Желаела на определеното място
да провери дали „нелегалните" са идвали ^ 

Следствените органи набързо откриха че 
жената от Желюша има брат, емигрант в ин 
формбюровска страна. Тя и мъжа й о? членовете 
на нпформбюровската мрежа приемали 
Н“я и ги заривали в земята край Дънера Ъ Ш 

писали един художник, и 
ииформбюровци числящи се към ЮНА, 

още Няколко

Непознати природни хубости
в земята 
се слагат

написано:
ните,
слашгя

ос-

нрез

А съобщенията
двама 
а имали сътрудници. Всчиките бя
ха арестувани и на съдебния процес в Ниш бя
ха прогласени виновни за предателство и осъдени.

„Соко" престана да се обажда. 
Войникът-граничар Милан Милентиевич 

осуети с гърдите си.
ги

СЛЕДВА

,Изпорищс__ чешма наПаметникът
СТРАНИЦА 11
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ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Какво е времето на Марс?
яа Марс дават възможност 
да се избере най-благоприят 
мото
планетата, а

на-

чсско значение за падготов 
ката и осъШествяваието ^^ 
полетите на междупланетни по.добре да разберат механи 
те автоматични ста’11[™1 зма на 

това данните за про
атмосферата Земята.

Радисти, моряци и дори ле 
кари вече шйроко използват 
прогнозите на Слънцето. Се
га прави първите си стъпки 
п службата за прогнозиране 
яа времето на Марс. Голям 
е приносът на сътрУДНВДИте 
от астрономическата обсер
ватория при Харковския У- 
ниверситет, крито създадоха 
нов метод за изследване на 
атмосферата на „червената 
планета”.

По-рано специалистите мо
жеха да съдят за метсрсоло
гичните условия 11а Марс
само в кратките периоди на 
неговото приближаване към 
Земята, когато астроиомичс 

прибори зафиксирва 
и светли петна в

време на снимки на
геофизиците

подобни явления «а
Освен 
зрачиостта на

Знам куде 

незнам кико ските 
ха тъмни 
мароканската атмосфера, ха 
рактеризираща нейното съ 
стояние. При новия метод 
сигналите на отразената от 
атмосферата па Марс светли 

преминават в земните те 
лескопи при 
и червеи 
ва се обработват по специал 
на програма.

По такъв начин прашни 
те бури на Марс могат да 
се откриват още при тяхно 
то зараждане. А това е осо 
бено важно, защото име 
нно те определят специфи 
ката на времето на тази пла 
нета.

Гига (щом пише 
некою муку)

Писуйе ми приятель
има човекда ми йе приятель 

(одийедно босилеградско село.
йедно гайле, а па

ти си добър^човек', па рещГда те прашам за 
съвет. Я имам само един син, и“Ре“И^

да се не мучи како мене. И детето 
зав|ръши гимназия. Знам

ултравиолетов 
филтър- След то

изучим
арно се учи и сега

повече, па и жал ни е! да оиде далеко. Реша 
да му найдем некое местенце по Ьуси- 

. Само не знам како и къде. Ка би мо-
вам
ли град „
гло у Комбинато...

По-арно йе другар Гигу да йе прия- 
некойега оди директорйете по Босиле- 

мене. .Йем сега нема мене да 
йе. Те сега не знам ки-

господин, че то- 
навършва 40 годи-

деликатен 
ку-що 
ни:

— Скъпа госпожо, бих 
ви дал повече.

Един баща каза на си
на си:

— Наказвам те, сине мой, 
защото те обичам.

— Знам, татко, но чак 
такава обич не съм за
служил...

тель с
град, а не с 
мучи, йем по-сигурно

би могъл Гига да завати момчето си на
га лицка

ко
работу. Да му купуйе връзйе и да 
не може, оти се йе „изпуцал” за матурското...

Но аз не бих ги при 
— твърдо отговаря ак'ела 

трисата.оГига йе пощен човек, ама йе и итар. 
Сака да у глави момчето юи у Комбинатът, та 
по-лъсно да си купуйе траву за сеянье, трице

телците без

о
оЗнаеш ли, аз съм прохо 

дила на десет месеца — каз 
ва едно момиченце на сво
ята приятелка.

Две 
си разменят 
безности

интимни приятелки 
интимни лю 

на улицата.
Семейство на излет:

— Тук е нашето място, 
където миналия път обяд
вахме. Познах нашите ку 
тии от консервите.

за стокуту ели да си продава 
главобол>у.

— Прощавай, 
ходя 
зин,
да клюкарствам за хората.

но аз неНо я га сьветуйем чда не тражи на де
тето работу у Комбинатът, оти у трговиюту 

место (а арно би било ка би имало),

Когато бях на десет'от магазин на мага 
от служба на служба месеца,

ходя, но не казах на моите 
родители и те ме носеха до 
две години.

аз също можах да
нема
а ония ООУР-ове зависе оди производната. 
Може чък да га туре у земеделието. — Е, да, вие си имате до

машен
о

телефон... Жена дава съвет на своя 
по-млада приятелка:

— Когато отиваш на по
чивка, най-напред реши 
колко рокли ще ти тряб 
ват и колко пари. После 
си вземи половината от рок 
лите и два пъти повече от 
парите.

оНай-убаво йе да га завати на работу 
у пощуту. Но нейе заради това, дека сви у- 
воде телевонье, сви писмени и писую млого 
писма и честитйе, та пощарете затаю арне 
паре. Заради перспективу йе. Оти кига сина- 
тога на Гигу дойде на местото на бащу му 
нема да си мути главу с тиквая гайдетия. 
Щом йе он у пощуту и децата че, му се' за- 
вате у н>у.

о
Срещнали се двама стари 

лекари. Единият разказал 
за своя болен, който по 
всички прогнози трябвало 
да умре още преди десет 
години, но живее досега 
и се надява да доживее до 
дълбоки старини.

— Казват, че си правел 
нещо зад гърба ми

— Извинявай, но много 
добре знаеш, че аз нищо не 
правя.

о
— Това още веднаж до 

казва — казал другият — 
че когато болният действи 
телно иска да живее, без
силна е даже медицината.

оСамо Гига не писуйе има ли некойега 
брата оди чичу ели

Директорът на зоопарка 
зйъни в полицията.

— Тревога. Избяга един 
тигър.

тетку да работи у по
щуту та и съга да се не наруши принципът.

— Кажете музиката ли е 
вашата специалност?

— Не, аз свиря, за да у 
бивам времето си.

— Трябва да призная, че 
сте избрали превъзходно 
средство.

— Особени белези?
— Налита да хапе...

о

Застаряваща актриса зая 
вява в присъствието на нео

»Инспентор«
"'тЦ-п мг {гт/ефкъв 
{унегг&кгггор?.____

чет. петров
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