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С уиз на орезидсита 
■а СФРЮ 
ари 1873 г. 
ст»о „Братство’' в у ДО 
стори» с 0,«деп :)рат- 
ст*в ■ единство ГкС 
сревърея венец 
*«ви заслуги в обла
стта на информативната 
■ графическа дейност 
* за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

вт 14 фе»Ру 
Издател

за осо-

НАРОДНОСТ а Югосддаия .
13 ^ОЛИ 1979 БРОЙ 917 ★ ГОДИНА XX

* ЦЕНА 2,00 ДИН.
В ССРН —

ЧЕСТВУВАНЕ
ЮГОСЛАВИЯ ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО НА НАРОДА И НАРОДНОСТИТЕ ВI

Колективна работа 

отговорност N 

едногодишен мандат
Отбрана на придобивките от НОВ 

валог за нови уеяехи
у

изтъкна Добривое Видич

Църква на 7 юли 
в присъствието на над 20 

граждани, предста 
вители на СР Сърбия, Фе 
дерацията и ЮНА при уча

на централното седмоюлско тържество
В Бела мата

героя Жикица Йованович 
— Шпанац и другарите 
и винаги наново да засви

признателност и обществения 
на повторното 
на инфлацията, 
бите

на продукт 
засилване 

на по-сла-
^епУбликанската конференци* на Социалисгиче- 

ския съюз в Сърбия пусна на публично обсъждане

Ж е“ «КМ „“МК -
говорност И въвеждане на едногодишен мандат на 
председател. Програмата беше приета в началото на 
тази година. Публичното обсъждане на програмата и 
предложенията за изменения и допълнения на стату- 
тариите документи за практическо приложение на 
инициативата на другаря Тито ще продължи до края 
на месец юли настоЯщата година, а избиране на Пред
седателство на ССРН на ОК

ХИЛЯДИ му,
резултати в икономи 

ческите отношения с чуж
бина,от- които имат за после 
дица нарастване на 
но-търговския дефицит.

Поради това, че в обще 
ствения сектор на СР Сър 
оия са заети 
лиона работници и покрай 
факта,

външ-

почти 2 ми

че имаме висок 
Ръст на заетост от 4,5 про 
цента годишно, което е 
планираните 
лия, проблемът

и заетостта има най- 
^ обществено значе- 

Обсъждат се възмож 
за въвеждане на 

и трети смени и за

като колективен
щ6ААСе пР°веде до кРая на месец ноември. Това 
в Междуобщинската конференция на ССРН 
реализирано до края на октомври, 
щините ще продължи до септември т.г.

Председателството на Междуобщинсата конфе- 
на Социалистическия оью3 в Южноморавски 

регион Също изготви програма и я пусна на публично 
обсъждане.

орган 
нещо 

ще бъде 
докато пък в об-

над 
предвижда

на заемането 
голямо 
ние. 
костите

ренция

втори 
по-ускореноИ председателството на ОК на ССРН в Босиле

град, на проведеното на 20 юни заседание, 
по програмата на Републиканската конференция 
ССРН. а комисията за организиране и развитие на 
ССРН бе изготвила програма за дейността на ССРН в 
общината и за реализиране на инициативата 
тивна работа и отговорност. Комисията е изготвила и 
предложение за изменение на Правилата на ССРН в 
Босилеград, както и на Решението за избиране 
ганите в Социалистическия

развитие на 
така нареченото малко сто 
панство, по-голямо 
не на работа в селското 
панство, 
прилагане

разисква
заемана

сто
последователно 

на Закона за 
пенсионирането на гражда
ните.

Миналото

за колен

на СР Сърбия 
в наследство го 

неравномерности по 
нивото на раз 

вптост на отделни региони 
и общини — каза по-ната- 
тък Добривое Видич. И- 
майки предвид обществе
но-иконо.мическото 
тическото

на ор ни остави 
леми 
отношение

съюз.
Председателството прие изменение на документа на 

предложените варианти, по които ще се разисква във 
всички местни организации на Социалистическия съюз 
в Босилеградска община.

Последното осъществяване на инициативата на 
другаря Тито за колективна работа и отговорност има 
голямо значение за по-нататъшното развитие на соци
алистическото самоуправление и делегатската система.

годишния марш „По Ти- 
товите пътеки на револю 
цията” под легендарната ли 
па се проведе централно 
то тържество по повод 
Деня на въстанието на 
народа и народностите на 
Сърбия-

Тържеството откри пред 
седателят на комитета на 
СУБНОР за честву валето 
на празника ген. —подполко 

МОМЧИЛО ДУГА- 
паправн прег 

лед на бурните въстапнче 
ски дни в Западна Сърбия 
през 1941 година.

Подпредседателят на Съю 
за на социалистическата 
младеж в Сърби# ДРАГАН 
МИЛИЧ говори за усили 
ята и приноса на младото 
поколение в нашето рево
люционно минало и соци

които те дадоха животите
си.

Говорейки за резултати
те, които нашата страна 
постигна от освобождение 
то до днес Добривое Ви
дич подчерта, че в това 
развитие приносът на Со
циалистическа

и поли 
на по 

на изо 
краища и по-

значение 
скореното развитие 
станалитеза усъвършенствуване на социалитическата самоупра- 

вителна демокрация, за по-пълно осъществяване вла
стта на работническата класа, като се дава все по-ши
рок простор за размах на творческите сили на всички 
трудещи се и граждани. Внедряването на колективна 
работа и отговорност ще съдействува за още по-енер- 
гично премахване и подсичане корените на всеки 
вид бюрократично поведение, ще укрепва равнопра
вието и братството и единството между всички наши 
народи и народности.

Социалистическият 
на, като единен 
циалистически < 
изхождайки от воята конституционна роля и позиция, 
ше се бори за най-последователно осъществяване и 
прилагане на инициативата па другаря Тито за подо
брение на колективната работа, рсашването и отговор- 
ността, което
нашия обществено-политически

Осъществяването иа тази 
стояшиа период изисква от организациите 
листически съюз всестранно и пълно ангажиране, в
което ла б-ьдат включени най-широките мародни мас .

Иа заседанието на Председателството ла ОК на 
ССРН в Босилеград беше изтъкнато, че в обсьжданет
и рззисВква"И™Таа програмата на Репуб™ка,,с,<ата^он;
Ференция на Социалистическия съюз грябла паии™РО 
ференция на но ' сс авГажират всички трудещи се и 

иаи ъ Предложено беше в новия
Общинската конфереп-

равномерното 
всички наши 
утвърдени

развитие на 
региони, 

основните зада 
които през изтеклите 

три години .на 
ччото

република 
е твърде импресивен.

И в настоящата година 
се осъществява динамичен 
Ръст на материалното про 
изводство, дохода и заето 
стта, оборота на стоки и 
услуги, капиталовложения 
та, повишение на общест
вения и личния стандардт. 
Така също се осъществя 
ват забележителни резул 
тати и в обществените дей 
пости.

Обаче изтъкна Видич, те 
зн процеси не могат с ус 
пех да се продължат и вър 
ху техни основи да се ра 
звива икономически доб

са
чи,

средносро- 
доста успе 

се осъществяват. В 
комплекс и особено 

рамки

развитевггчк 
ЛИЧ, като шно

този
тези работим и 
върху съответното развитие 
на граничните области. Но 
в политиката на нови* сре 
дносрочен план трябва 
здраво да 
този комплнкс 
по-нататъшните 
нип на

||||съю3 в Босилеградска общи- 
фронт ма всички организирани 

сили, начело с7,с Съюза на комунистите,
со-

вградим целия 
и особено

задълже- 
нашето общество 

във връзка с по-успешното 
бъдещо 
Косово.

Добривое Видич 
по-нататък 
на СР

патрябва да проникне във всички пори 
живот.
голяма задача в пред

на Соци
алистическото строителство. 
От т-ьржеството беше из 

привествеиа теле- 
Тито.

развитие на САП
пратена 
грама до др. говори 

за готовността 
Сърбия и

рс поставен нов икономи 
ческц 
ако 
спрем 
тенденции, 
лелно
4-1 противни 
на развитие в настоящата 
година. Това преди всичко 
се отнася до тенденцията 
иа отслабване на матери
алната основа па сдружения 
труд п намаляването иа аку 
мулативиата и възпронзвод 
ствената способност на сто 
панството, 
игото
ду размера па растеж на 
всички видове потребление

средиосрочен план, 
като общество не 

неблагоприятните 
които са пара 

присъщи, а някои 
на политиката

цялата 
да помогнатРЕЧТА НА ДОБРИВОЕ 

ВИДИЧ
Взимайки думата па гол 

ямото тържество Добри
вое Видич, председателят 
и а Председателството иа 
СР Сърбия между друго 
то изтъкна:

— На това място, на ко 
ето на 7 юли през 1941 го 
дина пламна първата В7,ста 
ническа пушка в Сърбия 
против враговете на свобо 
дата на нашите народи и 
народности, име всяка го 
дина се С7>бираме винаги 
наново да отдадем дължи

ни общност 
иа пострадалото от земетре 
сените население в Черна 
гора и за актуалните 
дународтщ 
подчерта, 
заслугите
Тито прин°с яа президента

меж- 
въпросп като 

че са
ко и
граждани в общината.
став ,,аг^1С.^^зпа?Гт И до 13 души, а председа-

Председателството. СекРетаряг . година В съста-
вГнаРПредсел“слсгпото с предложено занапред да вли-
,!3 '^си^иТелсгати иа ^шсст.юио-политшгсскщ^ ор
ганизации. Председателств о ССРН да изнамери най- 
кадровата комисия при ОК а ”)Д||И постове, съ-
лобри решения за бъН11\н®а Ркьадровата политика, 
гласно обществения догов р Борис КРстадиноп

сч,-
огромии 

и неоценим лнч

към международната 
изява на вътрешната и 
външната политика, която 
водят Съюзът на комунне- 

Ц Социалистическа фе 
деративна Република Юго
славия.

тнтезат към нараства 
несъответствие меж

(На 2-ра стр.)



ДИМИТРОВГРАД

БОРБА ЗА ИСТИНАТА
± централните тържества по случай Ден* на бое- 
* 4 4* .«ли и Деня на въстанието в Сърбия —

"юли" се съсгояха в 1Петърлаш и Изворище, край Се 
нокос.

Светът през седмицата
ЮГОСЛАВСКАТА СКУПЩИНА В БУКУРЕЩПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА

ДИАЛОГ МАРКОВЙЧ - ЙЬОСЪИ дело" се обявяват неи 
между които и та

скона юлските 
в Димитровград 

ска община започна 
тържествено заседание на 
Общинския отбор на Съю 

на бойните, иа което ос 
: на отбора и 
Царибродския 
отряд
представители

Чествуването стини,
с зи за Създаването иа ца- 

рибродския партизански от 
.Момчил войвода.

празнициЗАРАЗШИРЯВАНЕ НА ОТИОТИТО И ЧАУШЕСКУ ДАВАТ НАСЪРЧЕНИЕ 
ШЕНИЯТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ ряд

А нашите становища в то 
отношение 

недвусмислени, — каза Зла 
ткович. Ние чуждото не ис 
каме, а своето не даваме!"

двете страмежду
—‘бе изтъкнато иа за

ла двете скупщи
шенияи външна поли- 

Отделно внимание
решната 
литика. 
бе обърнато върху икоиго 
мическото

В разговорите, които во
диха председателите на ску 
ггщината иа СФРЮ Драгос 
лав Маркович 
дателят 
дна
Николае Кьосън, 
зено задоволство 
богатото 
между
мъния. което 
се разширява 
въз основа на зачитане
«а равноправието, незави- 
симостта «и националния су 
верен итет.

Двете делегации бяха ин
формирани за активности 
те на двете страни и тех 
ните скупщини във вът

за са ясни ив ани вей членовете
бойците на
партизански 
ствуваха и
на обществено-оплитическа 
■га общност и организации.

седанието 
ни . присъсътрудничество 

Румъния, 
оценка бе

и предсе- 
на Великата наро 

скупщина на Румъ-ния 
бе изра

на Югославия и 
Положителна 

дадена за работата на Смесе 
югославско-румънски

Делегация на КП 
иа Китай в 

Шибеник

Централното тържество по 
случай Деня на боеца се 
състо* в село Петърлаш.

По случай Деня на въс 
таиието на народа и -наро 
дностите на Сърбия цен 
тралното тържество на 7 
юли се състоя край село Се 
нокос, в местността „Изво 
рище", където^ пред бой 
ците на царибродския пар 
тизански отряд „Момчил 
войвода", членовете на из- 
видническия отряд със 
съшого име и жителите на 
Висок и Димитровград го 
вори Живко Виденов, бо
ец и един от основатели
те на отряда. Изнасяйки 
спомени за тези дни Виде 
нов изтъкна, че на 22 май 
1944 година Окръжният ко 
митет на ЮКП в Пирот 
прие решение за форми 
ране на царибродски пар 
тизански отряд. На 2
1<уни 1944 г. край местност 
та ,Датинац" пиротският 
партизански отряд от сво 
ите редове отдели 10 бой
ци, между които 5 от бъл
гарската народност от Ца 
рибродски край, с цел
формиране на царибродски 
партизански отяд „Мом
чил войвода", който вече
към края на юни е на
броявал 40 бойци.

Тържества се състояха и 
във всички местни общ
ности в общината, в кои 
то празниците се ознаме
нуваха с бройни манифе 
стадии и с полагане венци 

други отношения, на па.метниците и паметни 
другото плочи «а падналите и почи 

нали бойци.

•иия
комитет за стопанско сът 
рудничество и дългосрочна 
кооперация в машинната, 
химическата,

заради 
сътрудничество

Югославия и Ру-
ПОСТОЯННО

и обогатява

на теРеч за значението 
зи славни дати от нашата 
най-нова история произне 
се СъРБИСЛАВ ЗЛАТКО- 

ОК на 
Зла

електроинду 
стрията, селското стопан
ство и други стопански от
расли.

КП на ВИЧ, председател на 
ССРН. Между другото 
ткович се спря

Делегацията на 
Китай, която пребивава в 

страна посети Ши и върху 
със съседна 

като изтъкна,
нашата
беник. Представителите на 
общинската организация 
па СК запознаха студийс 

иа КП иа 
с работата на об- 

оргаиизация иа 
има 6 000 члено

отношенията 
Б7,лгарня, 
чс б7,лгарската народност 
в Югославия, следейки кур 

Партията, 
към добросъсе 

с жела 
който

Съществуването на маци 
оналтште малцинства, кои 
то живеят от двете стра 
ни на Дунава подпомагат за 
добрите билатерални отио

ката делегация 
Китай
шниската 
СК, която 
ве. Гостите се запознаха с 
начина на приемане на 
нови членове в редовете 
на СК, за избора на ръко 
водните тела, финансиране
то и други въпроси. Члено 
вете на делегацията бяха 
запознати също така с об 
ществено-политическия жи 
вот в общината и отдел 
но с дейността на организа 
цията на бойците.

са на нашата
се стреми 
дски отношения, 
ние да бъде мост, 
ще свързва югославски
те народи и народности с 

ТезиКолишевски прие 

министъра Джейввикрвм
българския народ.
отношения са обаче обре 
менени с неприемливите 
становища на НР Бълга
рия, в които се отрича са 
мобитността на македонска 
та нация- Още повече, че 
в някои статии, публикува 
ни неотдавна в „Софий
ска правда" и „Работниче

Подпредседателят 
Председателството 
СФРЮ Лазар Колишевски 
миналата седмица прие 
Монтегю Джейвикрем, аги 
ниегьр на вътрешните ра 
боти на Демократическа 
социалистическа републи
ка Шри Ланка, който 
се намира на официално 
посещение в Югославия-

В разговора Джейевик 
рем изрази задоволство 
че му се удава възможност 
да посети Югославия и за 
познае организацията 
действуванет0 на системата 
на общественото управле 
ние и вътрешните работи. 
Взаимно бе изразено задо

волство за традиционно до 
брите отношения между 
двете страни.

на
на

Отбрана на придобивките—залог 
на по-нататъшните ни успехи

ва, че винаги бяха реши
телно против великосръб 
ския национализъм, че бя 
ха против монархистките 
и всички други облици на 
проявяване на великосръб 
ски концепции, че винаги 
се бореха за свобода и рав 
ноправие за всички народи 
и народности на Югославия 
и правото те върху тези 
оснозни сами уреждат и 
уредят своите държавни и 
всички
подчерта между 
Видич.

(От 1-ва стр.)
Нашата позиция, като 

строители на социалистичес 
ко самоуправително обще 
ство се обляга върху ко 
лективната воля на всички 
организирани социалистиче 
ски сили, е твърде твърда 
и исторически най-перспек 
тивна. Обаче, тя е същевре 
менно и сложна, защото

против 
курс 
жоазни
ка и етатистичко-бюрокра- 
тични, и то не по-малко 
упорито. Затуй трябва да 
бъдем бдителни, внима
телни и отпорни.

Сръбските комунисти мо 
гат да намерят голямо за 
доволство за себе си в то-

нашия развоен 
се борят разни бур 

сили, но също та

и

сГ 7т '
60 ГОДИНИ НА ЮКП

Когато неприятелят уз 
на за работата на фабрика 
та за оръжие и муниция 
в Ужице, той предприе 
мерки да я унищожи. Та 
ка на 19 октомври 1941 го 
дина германците долетя
ха с девет „щуки" и я 
бомбадираха жестоко. Ма
кар, че бяха нанесени 
големи загуби, германците 
не можаха да унищожат 
най;-важните машини, които 
след бомбардировката бя 
ха изнесени от развалини 
те, поправени и поместе 
ни в подземието на Народ 
ната банка.

1941 ГОДИНА РАБОТЕШЕ ОРЪЖЕЙНА 
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Щабът на Ужишкия пар 
тизански отряд след осво 
бождението на Ужице 
средата 
зова

и бракувани материали 
около 1 000 пушки. Всичко 
това партизаните използува 
ха. Преди войната 
стта

лям. Тъйза като вече няма
барут за пущчена му 

ниция, Върховният 
предприе

шепрез
на 1941 година при 

работниците да се 
върнат на работа. 
Ръководството на Милинко 
Кушич,

щаб
мерки за събира 

на материали п0 тере- 
- тази цел бе издаде

но съобщение за събира 
не на материали.

хМОщно
на машините за ремо 

нт на пушки 
ваше 100 броя
През 1941 година
заните дневно 
ха 150-200 
ПО-КъСНо 
увеличи

неПод не надмина на. За Другите ма 
шини, които не бяха пре 
селени там, бяха монти 
рани

дневно, 
парти 

ремонтира 
пушки, а малко 
това число се 

иа 500-600 броя.

политкомисар на 
отряда, бе проведено съб 
рание, на което се избра 
фабрично на няколко други ме 

ста и така фабриката запо 
чна

Съобщението бе 
добре всред 
и населението 
време 
дена
картечници,

ръководство. На 
инжинер Мичо 

бе възложена за 
да ръководи с оръ 

жейната фабрика.
Вукович беше 
тел

прието 
партизаните 

и за
машинения 
Саветич 
дачата

Да работи отново. Раз 
местването на машините на 
ложи и нова

А Късо
фабриката бе снаб 

с барут
Освен

ката
тропи.
имаше

пушки във фабри 
се изработваха 

Основни
организация 

и затова беше избрано но 
во Ръководство, което ръ 
ководеше работата на вси
чки цехове.

Неприятелят ____
работата на оръжейната фз 
брика 
цена

Мома и части от 
пушки, бомби.

и па
материали 

за около 3,400,000 
но нямаше 

Непълният
колкото се 

завари в склада, бе бързо 
употребен. Нуждата от пу 
шки и муниции ставаше 

фабрика все по-голяма, защото се 
матери разширяваше свободната
™- 11ГТ,Я в С^бия "

оръжие на бившата така и пои"*“15' а
армия. Имаше бойни в отрядите “ЙЙГ

РЪКОВОДИ
за производство патро 

ни за пушки и револвери, 
а Обрад Антич и Никола 
Златкович, работници от 
Крагуевац, ръководеха мон 
тажните цехове.

патрона, 
материал, 
гон

Недостигът 
би за бойците 
със сечене на 

търби, които 
ха с взрив 
бяваха 
бриката 
тилни

друг на Ръчни бом 
бе намален 
водопровод

ва-
с барут. знаеше за

ни и искаше на всяка 
Да я унищожи. Тъй 

кат0 не успя 
прави

се Пълне
В и се приспосо 

за тази цел. Във фа 
се пълнеха

оръжейната това да на- 
с бомби, той се о- 

пита на друг начин. На 22 
ноември 
ло 15 - 
избухна

в Ужице имаше 
ал за окло 15 000 
трябваше да бъде 
бен за

и бу-
1941 година око 

часа в десния тунел 
оилна

на склада на бомбите, гра 
и патроните. ЦяДа

с взривни смеси.
югославска ТРЪН В ОЧИТЕ НА ВРАГА експлозия
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В НИШКИ РЕГИОН
ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮКВъзможно по-скоро ДО С8 установи 

минималният стандарт на 

детската защита «ИВА
НА РАБОТНИЦИТЕ

Главни организатори и 
за дейностите 

връзка с Международ 
година на детето 

Нишки регион са Соци 
алистическият 
трудовия народ

те самоуправителни
на интересите по 
детска защита да 

възможно

общ-инициатори 
във 
ната

пости
пряка 
установят 
скоро

в по-
минималния стан

дарт на детска защита на 
село, и в града и да се за
стъпват

съюз

идеино-политически въпроси по създаването 
реждането и разпределението на дохода и 
за лични доходи, .
Душан Драгосавац,
ЦК на СЮК.

на
и самоу 

правителните общности на 
интересите

защита, бе констатира 
но на неотдавнашното засе 

на Председателство 
на ССРН 

Но, дейностите за-

При това 
се създали

практически са 
две оистеми 

на разпределение. Една за 
работниците, в производст
вото

за реализирнето 
на програмите, които ще 
бъдат
ласт. Затова е необходима

по пряка дет- писка приети в тази об- актуалните където съществуват 
някакви мерила, а друга за 
цялата надстройка и обще 
ствените дейности, 
често

дание 
то на МОК 
Ниш.

разпо-
за което отчетен доклад юйес™дйр 

секретар на Председателството

по-голяма дей
ност както на ССРНв и са
мо управителните общности 
по пряка детска 
така и

където
пъти се разпределят 

лични доходи не 
основа на по-добра 

работа и залаягане, но бла 
годарение на високите взи 
мания

Късндват. Така например, 
самс ОК на ССРН в Ниш, 
Прокупие и Бела 
са приели

назащита, 
на общинските скуп 

шини, останалите общест 
вено-политически организа 
ции от местните общности 
и ООСТ до региона и дру 
жествата и сдруженията по 
общините

високи
ВъзЗАСТОЙпаланка И в доклада и в разисква 

нията по-малко ставаше 
дума за досегашните пости 
жения. а повече за слабости 
те, дори и за отпорите при 
осъществяването на прин
ципа за създаването и раз 
пределението на дохода и 
на средствата за лични до 
ходи, за обществения ха
рактер на дохода. „Отдел 
но остро беше критикува 
но продължаването 
тенденцията на отчуждава 
не на значителна част от 
дохода от работниците в 
основните организации на 
сдружени^ труд, което ме 
жду другото довежда и 
до намаляване на произво 
дигелността и възпроизвод 
ствената способност 
стопанството. Посочено бе 
ше и това, че все още съ 
ществува голямо влияние 
на администрацията върху 
регулирането на общите 
условия на стопанисване. 
Поради 
екващи 
ходът
зации често 
зависи от 
производителността на тру 
да, рационалното стопани 
сване и използване на въ 
трешните ресурси, но зна
чително повече от мерки 
те на обществено-полити
ческите общности, ходо 
вете на администрацията 
или пък решения, които 
се приемат извън сдру 
жения труд. „Всичко то 
ва способствува доходът 
бавно да се превърща в 
мотив за стопанисване на 
работниците в сдружения 
труд и че в известна част 
на организациите на сдру
жения труд общественият 
характер на дохода се де 
валвнра, изтъкна Драго 
саван в отчетния доклад.

акционни прог 
рами по случай Междуна 
родната година на детето 
и фромирали отбори 
дене
таналите общини 
на не са приели 
програми 
започнали

В РАЗИСКВАНИЯТА 
ха посочени забележител 
ните резултати 
в областта на

бя от стопанството.
за сле 

на активностите. Ос постигнати 
създаването, 

и разпре- 
на дохода и ли

УРАВНИЛОВКАи в региона, ко 
се занимават с образо 

вание, възпитание и дет
ска защита.

През

в регио 
такива 

или едва сега са
разпореждането 
делението 
чните доходи, на голяма 
та завършена работа в 
законодателното, 
равителното

ито Все още бавно заживява 
сдружаването на труда и 

вместо това да 
доминиращ облик 

на създаване 
и самоуправителна концет 
рация на средствата.

И по-нататък се срещат 
значителни разлики в ус 
ловията на стопанисване в 
отделни отрасли и група- 
ции, което поотделни ча
сти на работническата кла 
са поставя в неблагоприя 
тно положение, и 
често е причина 
те разлики в дохода вър 
ху един работник, дори и 
в личните

средствата, 
ставаДа разглеждат 

въпрос, а Междунаро 
година на детето ве 

че измина половината.
Във връзка с това Пред 

седателството на МОК 
ССРН

септември или ок 
томври т.г. МОК на ССРНтози

дната самоуп 
и практическо 

то създаване на институ 
циите на новата система, в 
разясняването и включване

на доходаще 
върху
територията на Нишки ре 
гион, бе заключено на Пред 
седателството на МОК 
ССРН.

анализира дейността 
детската защита на на

на
в Нишки регион 

реши във всяка община 
ОК на ССРН и общински-

то на трудещите се в та 
зи система, която „стана 
съдържание на техния жи 
вот и труд”.

Но също така бяха изне 
сени и критически забележ 
ки, че след твърде интензи 
вна акция ПРИ приемането 
на самоуправитлните спо 
разумения за дохода и раз 
пределението му със Зако 
на утвърдените срокове 
се стигна до известно за
миране на тази актив 
ност. В същественото при 
лагане на Закона за сдру 
жения труд и собствените 
решения и заключения, са 
моуправителните решения 
в повече области спряхме, 

срещнахме трудности, не 
разбиране, дори и отпори” 
изтъкна Мика Шпиляк.

на

М. В.

което 
за големина

доходи и сред 
за общо потребле 

от труда 
от труда. Та 

ка през изтеклата година 
разликите в дохода за е- 
Дин работник измежду 
групациите и отраслите се 
движеха в _
1:6,70, а отношенията 
чните

ствата
ние, независимо 
и резултатие

това повече рази 
изтъкнаха, че до 

в основните органи 
пъти по-малко 

повишението съотношение 
в ли

доходи върху рабо 
1:2,24. Също 

посочена и твърде 
разпространената 
ловка, чиито корени са дъл 
боки, и когато се касае за

тник
беше

така

уравни

; ОТЧУЖДАВАНЕ
разпределението 
зациите на

в органи 
сдружения 

труд. и в доходите в орга 
низацинте, които работят 
при еднакви условия но 
постигат твърде различни 
делови и трудови резулта-

Съборяни на „Славче”

тръгнаха за Босна камио
ни, пълни 
ницпя. бельо и

еби. Колко само пу

нелите. Това беше най-тру 
дният ми момент.”

За два месеца оръжейна 
та фабрика в Ужице прои 

патрона

една работническа смяна 
загина, а машините бяха 

лява
с оръжие, му 

останали ти.Вунищожени, 
та страна на тунела, кой 
то бе свързан с дясната 
страна имаше 
коит0 се
бардировките. Голяма 
от тях, особено жени 
ца и стари 
ха от експлозията, 
сплозията,

потр
шки „партизански” — 
работени 
йяа л

ЗАДАЧИ2.700. 000 из-изведе
за пушки, 90.000 за револве 
ри, 20.000 паицирпа пуигеч 

муниция, 300 тромбло- 
18,000 ръчни бомби. Ос 
това в оръжейната фа

в нашата оръже 
отидохаграждани, 

скривали от бом 
част 
и де

Когато става дума за пре 
цизнрането на ролята 
задачите на Съюза 
мунистпте, 
другите организираш! со 
циалистически сили, доми 
ннраха две становища в 
разискванията.

фабрика
в босненските отряди. От 
Ужице пристигаше нашият 

пристигаше 
паши отряди 

печатен ма

ина на ко 
синдикатите ина,

печат.... 
във всички 
и беше пръв 
териал за политическа ра
бота па свободеиата тери
тория. Освен тази значи
телна материална помощ,

оказа Ужице, за 
в Източна 

беше важен фактор 
за съществуването на сво 

(я в Запад 
Ужице, ка

вен
брика бяха извършени поп 
равки на две полски оръ 
дия, на едно противвъЗДУ 
шно оръдие на 200 тежки 
картечници и 4,500 пушки. 
Произведени бяха 
20 000 нови пушки и 10,000 
тромблон бомби.

хора пострада 
От ек ПРИВИЛЕГИИ

която предизви 
пост- Випмаипето привличат и 

опия изказвания, в конто 
па убедителен и докумен 
тиран начин беше посо
чено неблагоприятното по
ложение на работниците в 
матер* 1ал мото производст 
во, а отделно на ония, кои 
то работят при затрудне 
ни материални условия, 
което е противно на прин 
ш шиите определения 
което днес е едно от важ 
ните обществено-полптиче 
ски въпроси, които как 
то беше изтъкнато, не е 
винаги в центъра на внима 
1 ги сто на Съюза на кому 
пистите и другите социали 
етически сили. Тези рабо 
тници са, както беше под 
чертано, подчинени в раз 
решаването на други въп 
роси каквито са жилищни 
ят въпрос 
тс признания 
ние на работещите в адми 
нистрацията и по канцела
риите.

неприятелите,
200 души — 

<и деца. Как 
е то

каха,
радаха около 
мъже, жени 
во ужасно зрелище 
ва било може да се заклю 

от думите на другаря

В настоящия момент 
Съюзът на комунистите и 
синдикатите имат двойно 
задължение: оптимално да 
организират основните ор 
ганпзации на сдружения 
труд, а отделно развитие 
на социалистическото

около
КОЯТО 
настроението 
Босна 1чи

Тито:
„През 

маше тежки 
особено през 
и Петата

ПУШКИ „ПАРТИЗАНКИ” 
В РЪЦЕТЕ НА ПАРТИЗА 
НИТЕ

цялата война и* 
моменти, 
ЧетвъРтата

офанзива, когато 
можеше да

бодната тсритори 
па Сърбия н на 
то партизански, политичее 
ки II ВОСПСП ЦСИТър...”

И другарят Тито много 
отдаде

а
съ-

държание в тях и осъщест 
вяване «а сдружаването 
на труда изцяло в общсс 
таеното възпроизводство и 
в стопанството и в извън

II„партизанки” 
цев от 

югославска и 
много ги цепеха 
стреляха точно.

Пушките 
имаха по-дълга 
познатата 
бойците

твърде трудно 
се даде една заповед, от 
кодто да зависят 
те на хиляди 
ра. Струва ми се,

ми е било по-теж 
както 

трябваше

признание 
които оргаггизи 

и работеха в първата 
партизанска оръжей 

на фабрика. Организирана 
на поробена Ев 

момента когато 
беше в

пъти 
на хората, 
раха 
наша

животи
и хилят хо стопанските дейности.защото

Те се намираха далече от 
Ужичкия окръг. За оръжи 
сто от тази фабрика и 

— на първо мя 
„Борба", която 

Ужи-

че ни-
За да може Съю3ът на 

комунистите да отговори 
на своите задачи, трябва 
да се правят по-нататък 
организирани усилия кому 
пистите да издигнат своето 
идейно-политическо равни 
ще, за да могат по-добре 
да опознаят същността на 
Закона за сдружения труд 
и другите системни закони.

кога не
ко да дам заповед, 
тогава, когато 
да се реши — дали да ДъР 
жим тунелите отворени 

да ги затворим, за да 
по-голяма 

около

п сърцето
ропа в 
хитлеровата армияза печата, 

сто за в.
С7лцо се печаташе в 
це, говори и 
Чолакович 
си”.

си настъпление, 
фабрика в 

говори и за цели
на нашата Револто 

сама организи

пълното 
Оръжейната 
Ужице 
чисто

или
предотвратим от 
катастрофа. И чак 
11,30 часа (на утре 
след избухване на експло 
зията), когато бях сигурен, 
че вече няма живи, заповя 

да бъдат затворени ту

другарят 
в своите „Запи и обществени 

по отношеден ЦИЯ, КОЯТО 
ра съпротивата срещу оку 

и домашните преда
Ужице има- 
зиачепие за 
Източна Бос 

от него

„Наистина 
ше огромно патора

тели.ввъстанието
Всекидневнона.дах СТРАНИЦА 3
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осс В ДИМИТРОВГРАДТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
БОСИЛЕГРАД

В инициативата на другаря Тито е 

оъщноотта на вамоуправлениато
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИМЕР

бяха приети с пъод 
от Кюстендил- 

зрители. Представя 
нето на естрадния състав 
за народна и забавна музи 
ка с оркестъра „Темац иа 
градския стадион^ в Кюстен 
дил края иа май 
коло 12 хиляди 
ли потвърждава това. 
шо така « спектакъла на 

народен теа 
особено

Крайграничното сътрудничс 
между Босилеград (СФ 

РЮ) и Кюстендил (НРБ) осо 
бетю на плана на културна 
та обмяна тази година бе 
лежи добри резултати. Въз 
основа ат постигнатото спо 
разумение измежду Центъра 
за култура в Босилеград и 
Градския 
ра от Кюстендил в настоя 
щата година бяха размене 

по три културно-худо 
жествени програми.

лици 
ушевлоние 
ските

ство

синдикални дсйчиНагради и призиа1шя за изтъкнати
лен С7>вет в Димитровград 
даде признания и награди 
с книги от другаря Едвард 
Кардел първите председа
тели на работническите съ 
вети в общината на: Ва
сил Иванов — „Циле", Нов 
ко Стоев — „Градня" 
гел Гогов — „Услуга", 
поя Томов — „Братство", 
Александър Димитров — 
„Димитровград" и Данко 
Костов

пред о- 
посеггите работа и от 

е в центъра на
за колективнак>ии — ДеПо повод 27

яа иа самоуправителя в 
Димитровград се 
тържествено
седаиие на Общинския сВ11 

съвет и Клуба

говориост, 
вниманието «ъв всички ча- 

общество, 
както много

съвет за култу състоя 
съвместно за иа нашетостилесковашкия понеже тя, 

пъ'ги е вече казано, 
ставлява 
моуправлеиието. 
касае за Съюза

предизвика
внимание между 

на театрално
тъР 
голямо 
любителите 
то изкуство в Кюстендил.

майсторско из

пред-
съш вестта на са 

Когато се 
на синди

ни
днкален
на самоуправителите. 
клад за развитието иа са 
моуправлеиието в община 
та изнесе Рашсо Ставров, 

ла Общинския 
съвет в Димит

До , Ан 
СтаВ сътрудничество е Цен- 

Босиза култура от 
пред зрителите на

търа 
леград
Кюстендил се представиха: 
културно — художествено 
дружество „Борисав Стан 
кович" от Враня с ду
ховния оркестър на Бакия 
Бакич, Народния театър 
от Лесковац с комедията 
„Опечалена фамилия’’ от 
Б. Нушич « естрадният съ 
став за народна и забавна 
музика с оркестър „Темац" 
от Ниш.

Високото 
пълиение бе посрещнато с 
овации и дълготрайни апло

становище е, че 
работа и от 

най-добрия 
цялата организация да 

успешно 
ролята иа моби 

и организатор на

катите, 
колективнатапредседател

синдикален говориост са 
път
бъде оспосоона 
да върши 
лизатор 
дейността на трудещия се 
в развитието на социалисти 

самоуправителни

„Свобода".дисменгги.
ровград.

СледЗа отбелязване е, че и 
всички програми на 
стендилчаии изпълнени в 
Босилеград бяха сърдечно 
приети от зрителите.

като говори за ис 
торическия зародиш

ша самоуправлението
страна, Ставров,

На Тържественото засе
дание бяха връчени и

кю и ро
ляга иаргади иа ученици от ос 

повните училища в общи
ната, които писаха съчине 
ния иа тема „Червено зна 
ме на самоуправлението". 
Първа награда, в сума от 
1000 динара, получи Зори 
ца Николова, ученичка 
в основното училище в Тръ 
нски Одоровци. Втора на
града, в сума от 600 дина 

получи Сретенка То-

в нашата 
изтъкна, чс със самоуправи 
тел мото ческите 

отношения и в решаване 
то на всички проблеми, 
намиращи се пред нашето 
общество.

След доклада ла Став 
ров бе даден отчет за ус 
петното приключване ра 
ботата иа Школата иа само 
управителите, а сетне бяха 
връчени награди и приз
нания-

успехи 
че за едно бога

организиране и 
сдружения 

основа Конститу 
и Закона за сдруже 

труд и все по-успешно 
то функциониране иа де 
легатската система, се ост, 
ществяват 
тати във 
на обществения 
труд, а с това се създават 

за доминиращо 
на работническа-

От досегашните
насвързване 

труд, въз 
цията 
иия

се вижда, 
то сътрудничество постоят 
всички нужни условия. На 
скоро предстоят разгово 
ри между Центъра на 
културата от Босилеград и 
Градския- народен 
от Кюстендил, на 
ще бъде обсъден 
шният опит, а също 
и ще се подпише нов дого
вор за по-нататъшно сътру 
дничество. Центърът за 
култура от Босилеград е 
особено заинтересуван за

Кюстендилчани пред зри 
телите също така се пред 
ставиха 
в които
самбълът за народни пе 
сни и хора при Окръжния 
народен съвет, Драматич 
ният театър от Кюстендил 
с драмата „Майстори" от 
Рачо Стоянов и смесеният 
ансамбъл за народни ^ ес 
традни песни и танци от 
Кюстендил.

Програмите, с които се 
представиха нашите участ

с три програми, 
взеха участие: ан съвет

който
досега

крупни резул- 
всички области 

живот и ра,
така дорова, ученичка в основ 

ното училище в Димитров 
град, а трета награда, в су 
ма от 300 динара. Драга 
на Стоянова, ученичка в 
същото училище.

условия 
влияние 
та класа.

Спирайки
иеждането

Грамота със сребърна 
значка, присъдена от Оью 

синдикатите ,на ОьР 
получи Милорад Зла 

а бронзова значка

се върху про 
инициативата 

на другаря Тито в живота, 
Ставров каза:

— Оживотворяването ини 
циативата на другаря Тито

за на 
бия, 
танов,
Еленко Тодоров.

сътрудничеството и в 
бъдеще да продължи с още 
по-богата и по-плодотворна 
дейност.

В името на наградените 
благодари Милорад Злата 
нов.

В. Б. За успешното развитие на 
самоуправитслните отноше 
ния в трудовите организа
ции Общинският синдика1ШЕД0ВАТЕЯИА РЕАЛИЗАЦИЯ ЙА ТИТОВАТА 

ИНИЦИАТИВА ЗА НОЛЕНТИВНА РАБ8ТЙ
А. Д.

!БОСИЛЕГРАД
проблемите кументите на местните кон

ференции на ССРН. Отговор 
на тези въпроси ще даде 

мандата на председатели- публичното обсъждане и о-
кончателното приемане на 
споменатите документи, ко 
ето ще последва след не

Междуобщинските конфе 
ренции на ССРН в Нишки 
и Южноморавски регион 
дадоха на публично обсъж 
дане през юли т.г. по ме 
сините организации и по- 
дружницит-е на ССРН пре 
дложенията за изменение 
и допълнение Устава на 
ССРН на Сърбия, Решени 
ето за състава и начина 
на избиране на органите 
«а Републиканската конфе 
ренция на ССРН и Решени 
ето За организиране 
органите и трудовите обли 
ци при Републиканската 
конференция на ССРН, 
както и предложенията за 
изменение

глеждането на 
и приемането на съответ 
ни решения- След това за Из дейността на 

борческата организация
те на органите и трудови 
те облици на ССРН съ
ществува мнение в МОК 
на ССРН на двата регио- го. 
на — той да остане 4 го
дини или 1-2 години с пра 
вото отново да се избират. 
Преодолява мнението те 
да се избират на 1-2 годи 
ни и да имат възможност 
отново

Разискването върху спо 
менатите материали, спо 
ред програмите на МОК 
на ССРН в Нишки и Южно 
моравски 
дължи до края 
т.г. До каря на септември 
т.г. в местните и общински 
те организации на ССРН 
ще се приемат необходими 
те изменения и допълне
ния на съответните доку
менти и ще се конституи

На неотдавна състояло 
то се заседание на Пред 
седателството на общинска 
та организация на СУБНОР 
в Босилеград бе прието ре 
шение на пострадалото от 

население

регион ще про 
на юли

да се държи сметка за 
морлано - професионалните 
качества на лицето за та
зи длъжност.

Председателството поло
жително оцени активно 
стта на делегатите и деле
гациите в обществено-поли 
тическите организации, ка 
то подчерта необходимо
стта от по-всестранното им 
ангажиране в бъдеще.

да се избират, за 
щото по такъв начин се 
създава възможност 
по-къс срок да се дава 
оценка на

на

за

тяхната работа 
и ако са били активни да 

отново, или 
пък ако не са били дейни 
да се сменяват, 
датът на

земетресението 
в СР Черна гора да се да
де помощ от 1000 динара. 

Председателството

и допълнение 
на Правилата на МОК на 
ССРН, решенията 
то и структурата на МОК 
на ССРН

избератсе
за число рат председателствата им 

и изберат първите предсе 
датели с едногодишен ман 
дат в общинските конфе 
ренции на ССРН, 
с 1-2 годишен — 
те конференции на ССРН, 
в зависимост от утвърдено 
то становище. Приемане 
то на документите и изби 
рането

прие
и програма за дейността на 
организацията 
дане

Или ман
и решенията за председателите 

на МОК на ССРН и на об 
Ш ниските конференции
та ССРН — 1 година и да 
не съществуват функции
те подпредседатели 
ма дилеми. Обаче 
вуват дилеми 
с начина 
тези председатели. Дали те 
да се избират от между 
общинските и общинските 
конференции и заедно с ос

по провеж 
ДРУ

за колективна
организиране 
и трудовите облици 
МОК на ССРН

на органите -инициативата на 
гаря Тито 
работа и

на относно 
в местни По предложение на ко

за въпроси 
Председателство 

то ще потърси от Общин 
скупщина да прие 

решение за допълни- 
материално обезпе

в двата ре отговорност, 
дей- 

организа-

мисията
бойците.

гиона. наВ по-нататъшната
мост
цията

ня-И двете МОК 
приеха

нана ССРН 
някои неща. На

пример, дали секретарят 
на МОК ,на ССРН и секре 
тарите на общинските кон 
ференции на ССРН да бъ 
дат избирани от предсе 
дателствата ка МОК и ОК 
на ССРН в срок от 2 или 
4 години и по функция Да 
бъдат членове на предсе 

или те да бъ 
от пред 

в срок от 
и правото отяо- 

назначавани. 
мнение има 

привърженици, за-

същест 
във връзка 

на избирането иа

инициативата
другаря Тито ще доприне 
се колективната и 
отговорност 
Същинското си Място и зна 
чение в

скатана
ме

на председателства 
и първите председатели с 
едногодишен мандат 
междуобщинските 
ренции на ССРН в

телнолична
да получават чаване

НОБ. В Босилеградска об 
щина 
сло

на участниците вв
конфе- 

двата
региона ще се проведе до- 
края на месец октомври 
т.г. След тази активност

целокупната рабо
та на организацията. Изби има известно чи- 

бивши бойци, които 
трудоспособни или 

са болни и пряко се нуж 
даят от по-голяма грижа 
и помощ на общество.

таналите членове на пред рането на председател, 
носно на

от-седателствата да отговарят 
на конференциите, или да 
ги избират председател
ствата? Мандатът на предсе 
дателите н местните конфе 
ренции на ССРН, 
органи
се предвиждат 
1-2 години,

не сапредседателству 
на общинскатаващ

иизация
инициативата на 
Тито

другаря 
веднага ще се про

веде и в общинските и 
междуобщински

оргадателствата 
дат назначавани 
седателствата 
2 години 
во да бъдат 
Последното 
повече

ще се извършва 
водка година. Преобладава 
мнението.дружест 

ва и сдружения. Паралел 
но с преминаването 
ногодишен

че секретарят, 
административно-тех

техните 
и трудови облици

Председателството избра 
делегати в общинските ко 
мисии за уреждане и защи 
та на паметници и за от 
личия 
дани.

като 
нически 
провеждане на

на ед 
председателски 

ще се държи смет 
и за развитието на ко 

лективна работа и отговор 
ност

организатор
решенията

вв срок от 
като при това 

имат правото да се изби

мандатщото в този 
съществува боязън секре 
тарят да се намесва и да 
държи монопол при раз

случай не ка
и заключенията 
зацията

на органи 
и Председателство 

то да бъде избирала на 
четири години.

на заслужни гражсъщността иа ини 
циативата на другаря Тито.

М. Величков
Но товарат отново. 

бва да се
тря

разреши с до
При това Стефан Стойков

СТРАНИЦА 4

БРАТСТВО ★ 13 ЮЛИ 1979
V--



СТРАНИ, съединели* „

Комунист Бр 1167
Год XXXVII 

13 юли 
1879

Белград

★★★

В ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО 
рНА ЧЕРНОГОРСКИЯ НА

ПРЕД
ЛИЦЕТО НА 

БЪДЕЩЕТО
Пред Тринадесети юли 

черногорецът стои гологлав 
като пред паметник, пред 
историята. Пред него се 
оглежда във времето. С 
него се изявява.

Денят на въстанието, 13 
юли 1941 година, 
символ на съвкупните теж- 
нени* 
род
кръстопът в новата му ис 
тория- Затова все по-мал 
ко е историческа дата, а 
все повече насърчение за 
нови крачки в бъдещето

Дълбоки са корените на 
Юли. Допират те до да
лечното минало, до начи

стана

на черногорския 
и най-значителнидт

на-

на на живот на Черногор 
човек. Подтиснатскидт

от горчевините на сирома- 
шеството и опит от гордо
стта на воина, 
ве носи горчивата си съдба

дина, — създадоха в Черна 
гора една съвсем нова 
политическа реалност и мо 
билизираха всички слое 
ве на населението. В отпо 
ра срещу фашизацията 
на страната, режима и хе
гемонията на великосръб- 
ската буржоазия, кодто 
тъпчеше националните и 
социални права на всички 
народи в Югославия, се из 
граждаше широко движе 
ние, решено коренно да 
скъса с миналото.

Но дойде — окупацията.
Единствената сила, коя 

то бе способна да освободи 
огромната енергия на патри 
отизма, на вековните тежне 

към свобода, социал 
и националния гнев, 

вра
Югославската кому 

нистическа партия- Тя оп 
ределя смисъла и целите 
на освободителната борба.

В това се състои величи 
ето на Тринадесети юли-

А всички усилия, всички 
изпитания и всички успе
хи, които дойдоха след 
това, представляват само 
обоготяване на неговата 
идея, зареждане със съвре 
менни модерни и нови ви
дове на борба и усилия, с 
нови издънки — постоянно 
отстояване с величието на 
тази идея.

дере по повод затваряне 
то на испанските доброво 
лци, забележителното уча 
стие на черногорските сту 
денти в революционния 
живот на Белградския и 
другите 
чките на средношколци
те, движението на селяни 
те чрез „Селяческата са- 
мопомощ" и „Селяческото 
братство" 
и постоянна дейност на 
ЮКП особено след 1937 го

той с веко

и упорито 
вото

защищава пра 
си на свобода и съ ния

НИя
и да я насочи срещу 
га бе

ществуване.
Моряшкият бунт в Бока 

Которска, създаването на 
комунистически 
ции, победата на изборите 
на комунистическия лидер 
Йован Томашевич, стачки 
те на обущарите, масови
те демонстрации на Белве

университети, ста

организа-

при умелата На снимката: Група първо 
борци и организатори 
въстанието в Черна гора

на

ПО-БЪРЗО ДОГОВАРЯНЕПОДТИК ЗА
ра на капиталовложенията. Но срещаме го 
и при политиката на цените, разпределението 
на дохода и други важни въпроси на иконо
мическата политика. Ако сме се принципи- 
елно изяснили за определена политика, не 
можем конкретно да постъпваме всеки спо
ред своя интерес, а противно на онова, което 
е съвместно утвърдено. А тъкмо това се слу- 
чава.

правителите в регулирането на взаимните им 
отношения и създаването на условия за по- 
икопомично развитие. Всички имат полза 
от такива договори; по правило те представл
яват силен подтик към по-бързо развитие 
на всички участници.

Различните интереси не могат да се съ-
местии- 

поставят

Изминаха повече от три години преговаря- 
не от време на време и на погаждане докато 

бе подписан договорът на пред- 
ре публиките и автономните оо 

основите на обществения план на 
развитието на производството 

от 1976 до 
обекти. До

към

окончателно не 
ставителите «а 
ласти за
Югославия по _ 
и преработката на нефта и газа 
1980 година сьпътствуващите го 
говорът е сключен, така Да се каже, 
края на текущия план, което значително на- 

ефекта му. Трябваше ли толкова да

ако отделните, гурповите, 
частичните интереси се

и общ интерес, ако се ис- 
познция,

гласуват 
чеежи или

Бавността в договарянето както и неза
читането на договореното съдържа в себе си 
крупни негативни обществежиикономически 
последици. Те подхранват консервативните | 
сили п схващания, които на самоуправлението | 
възразяват, че е неефикасно и неспособно ус- | 
пешно да решава текущите икономически про 
блемпл и като алтернатива предлагат админи- 
стратл IВ1 ю-държавтг 
по-ефикасен метод. Бавното договаряне и не
зачитане на съвместните решения ражда не
доверие и несигурност и при самите самоуи- 
равштсли, защото внася безредие и стихия в 
пкопом1Нчекнте и другите отношения.

Изовдът се налага сам по себе: да се де
мократизира системата на договарянето, по
вече да стане публична и да се открият ши
роки възможности за влияние на онези в чи- 
ето име се преговаря и да се изостри отговор
ността на договарящите се. И това в две на
правления: за ефикасност в договарянето и 

съдържание на договорите. Съюзът на ко
мунистите също така е отговорен за навре
менно, качествено и съдържателно договаря
не, да насърчава всичко, което е прогресив
но в този процес, което ще ускорява обще
ственото и икономическото развитие и ще 
укрепва самоуправителпата позиция а1 основ
ните интереси на трудовия човек.

над съвместния
ка да сс осигури привилегирована

за сметка «а другите, ако не се ува- 
поникоиомичиото, по-про- 

спомага излизане от изо-

малява 
се чака? полза

жава интересът, че 
дуктишюто, което 
стаиалостта па неразвитите, което осигурява 
ио-ускорспо съ‘В,<Уги,о развитие, кое го е ре 
ално и възможно, защото с в унисон с това 
1КОСТО сс може.

Резултанта па съвместния интерес в ус
па единния югославски пазар и 

стопанисване, обективно 
Без оглед па обективните

догово^^с^ю^: 23?*-^ ^
даЖЖйГ
™ята “гл^ТаТЛолетикаУнГриви°тиЦ с

кжгаж“« бавност и в договарянето във вси- 

по-актуален, защото практиката до-

боти с аргументи и Ф ’ е и съвместните 
обективно се зячи™* Интереси където има
и общите стога ски ^зяимно уважвапс,
достатъчно З'“ ия опио простудираяи и 

потвърждава като мощно оръжие

решения като много

ловията
единната система па
трудности'да сеУутвъРДИ, всс пък тя най-мно
го зависи от способността на онези които се
договарят.

, ^Пи°аС™се съ^Гдосегашиата прак- 
слабосг,_ стига до принципни спора-
Т"‘™Гма ар че и това не първи без тру-

вдаавям?
Този дуализъМ между принципното съгласие 
.. неговото конкретно нарушаване бе тема на 

„„исквапето на последния оратор на зоседа 
нисто на ЦК на СЮК Янко Смояе, за приме-

е толкова обективна

за
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14©л)ит© на ДОХОДЪТ — ОСНОВЕН МО 
ТИВ НА СГОПАНИСВАНЕ-Изпълняване задачите св?, 

подготовките и из-ството. Кои са централните 
точки на борбата за стаби-

стоианстпото I
рзаии с 
работката на срсдносрочии- 
те развойни планове за пе- 

от 1981 до 1985 година 
ошова на сключените 

договори и самоуправителни 
споразумения.

ТОполовина годиниПрез изтеклите три и 
осъществяването на текущия средносрочен 

развоен план в СР Сърбия са осъществени 
почти всички цели и задачи установени с 
този план. Укрепнала е материалната осно
ва на
капацитети са разширени и модернизирани, 
а построяват се и повече нови обекти, по* 
добрен е жизненият стандарт и увеличена 
материалната и социална сигурност на труде
щите се и гражданите.

лизиране на
Изграждането на доходно- 

отношения е един <Уг
в Централните точки иа бор риод

въз стните
стратегическите в^,проси в 
развитието на социалистиче- 

самоуправление. До 
доходностните 

сТават действи-

бата за стабилизиране на 
стопанството, както това 
началото иа юни тази годи
на установиха делегатите в 
заключенията на Скупщина 

СР Сърбия, се свеждат

в

сдружения труд* много съществуващи ското
коя степен 
отношения 
телнОст и как по-скоро да 
се дойде до тях?

В СР Сърбия са постигна
ти договори за рсстрикция 
на шшестициите за някои 
обекти. Кажете ни кои са 
положителните, а кои отри
цателни последствия от тези 
рестрикции върху развоя?

та иа 
към следното:

Трябва да се намали ръ
ста на всички видове потре
бление, а същевременно да 
се обезпечи по-рационалиото 
ползване иа средствата за 
обществено 

ство. След това необходимо 
е да се осигури увеличение
то па цепите да се задържи 
в договорените рамки, отио 
спо нужните корекции на

В по-нататъшното изграж- 
социалистическитедане на 

самоуправителни обществе
но-икономически отношения, 
чиито основи са залегнали в 
Конституцията, Закона за 
сдружени * труд и върху от 
тях изгардените 
решения, се изхожда от съз 
нанието, че доходът на ос
новната организация пред
ставяна икономическо съДъ 
ржание и изява на общест
веното имущество и самоуп 
павлението. Доходът все по

та в производството и нис
ката продуктивност на тру
да, недостатъчната организи 
раност н други известни фа 
ктори, се запазва висок де
фицит в стокооборота с чу
жбина, растат дълговете в 
чужбина ш отслабва общата 
способност на стопанството 
за равноправно включване 
в международното разделе
ние на труда. Към това до
принасят и неблагоприятни 
те тенденции в развитието 
на световното 
намаляване на търсенето на 
световния пазар, особено в 
развитите страни на Запада, 
разни протекциоини и дру
ги мерки за защита на до
машните производства и др.

Председателят на Скупщи 
ната на СР Сърбия Душан 
Чкребич се отзова на молба 

редакция „Комунист”, 
СР Сърбия, и от

Не става дума за рестрик 
ции иа инвестиции, а за уси 

инвестиционната дей-

пъзпроизвод-

лията
пост да се сведе в рамките 
иа разполагаемите сродства. 
След твърде широките кон

та на 
издание за 
гвоори на няколко въпроса 
от областта на обществено- 
икономическото развитие на 
Републиката.

системни

РЕШИТЕЛНА РОЛЯ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД

вече става основен мотив на 
стопанисването и сдружава
нето на труда и средствата 
и материална основа на пра 
вото на работниците да ре
шават за условията и резул 
татите на своя труд, като 
извор на средствата за раз 
вой и разширяване на мате 
риалната основа на труда и 
за създаване на резерви и 
за всички обществени дей
ности. В това е основният 
смисъл на общественото оп 
ределение за основните орга 
низации на сдружения труд 
и тяхното доходносто свър- 
ване, защото по тоя начин 
се осъществяват условията 
за подтикване на по-голям 
интерес и мотивировка у ра 
ботниците в основните и 
други организации на сдру
жения труд за постоянно у- 
величение на дохода, сдру 
жаване на труда и средства 
та. ускорен Ръст на продук 
тивността на труда и за раз 
решаването на въпросите за 
жизненото и трудово поло
жение на работника в зави 
симост от негови а текущ и 
изтекъл труд и резултатит 
от общи* сдружен труд.

Вече добре навлязохме 
във втората половина на о- 
съществяването на текущия 
средносрочен развоен план. 
Оценките, които чухме през 
изтеклите дни показват, че 
и стопанството се развива в 
рамките на плана. В този 
смисъл, как оценявате сега
шното стопанско положение 
в СР Сърбия?

стопанство,

Душан

ЧкребичОбщите тенденции «а от
носително динамичното раз 
витие на материалното про
изводство и услугите продъ 
лжиха и през първата поло 
вина на тази година. Имай 
ки това пред вид, както и 
предприетите мерки и дей
ностите в Републиката и Фе 
дерацията за отстраняване 
на разни проблеми и слабо
сти, с които икономическо
то развитие на СР Сърбия 
се среща, е реално да се о- 
чаква през тази година осъ 
итествяването на оценения 
размер на увеличение «а об 
цтествения продукт от 6,5 на 
сто. Да би се постигнало то 
ва необходимо е по-бързото 
превъзмогване на някои съ 
ществени проблеми, особено 
на „прегряното” търсене на 
домашния пазар и намаля
ване иа личното, общо съв
местното 
потребление, - 
то съгласуване 
материални 
Необходим0 
намаляване на 
та дейност 
Флани<г и

През изтеклите три годи
ни в много сектори на обще 
ственото 
успешно са осъществени це 
лите и задачите установени 
с Обществения план на Ре
публиката. Анализите и от
четите, които разглеждахме 
към края на миналата

възпроизводство султации, Републиката се оп 
редели по отношение на сво 
ите задължения, които прин 
ципно превзе със своя об
ществен план. Всъщност, 
всеки инвеститор поотделно 
прилагайки 
за финансиране на инвести
ции и имайки пред вид оп
ределенията на равнището 
на Републиката сам да оце-

цените да се вършат единст 
вено там, където това е пре 
дизвикано от външни факто 
ри и където действително 
няма друг изход. Покрай то 
ва, трябва да се създават ус 
ловия за увеличение на по- 
отделната, съвместната и об 
ща продуктивност на труда, 
с укрепване на други фак
тори на стопанисване, да се 
подобри материалното поло
жение на сдружения труд, 
особено да се обезпечи по- 
голяма степен на акумулати 
вната и възпроизводствена 
способност

и предписаниятапрез първото полугодие на 
тази година, показват че се 
осъществява динамичен 

Ръст на .материалното про
изводство и услугите, че ук
репва материалната основа 
на сдружениа труд. Общест 
веният продукт в цялата Ре
публика през това време ра
стеше средно годишно с раз 
мер от 5,7 на сто, а на тери 
торията на Сърбия без пок 
равнините с 6,3 на сто. Про 
мишленото производство ра 
стеше със 7,5 на сто, а в Съ 
рбия без покрайнините с 8,2 
на сто, заетостта с 4,3, а фи 
налното потребление с 
на сто. Динамичен ръст, 
ттто така, се осъществява в 
строителството, съобщения
та, оборота, а имайки пред 
вид състоянието на времето 
и други условия значителни 
са резултатите и в селско- и увеличението иа общата 
стопанското производство. степен на мобилността 

Тези резултати са осъще- материалните и други фак- 
ствявани в твърде сложни тог'и тта стопанисване и раз- 
външни и вътрешни иконо- в°й, както .и подтикването 
мическн условия. Нашето на Рационалността, й и ефи- 
стопанство още д0 голяма касността в стопанисването, 
степен е екстензивно, него- Преди всичко 
вото развитие следи експан- гто е влиянието и ролята на 
зиег на инвестиционно, въз- сдружени^ труд, защото 
производствено и общо лот никакви административни 
реблекие. Изостана очаква- мерки «е могат успешно да 
ното действие на качестве- 02 отстранят трудностите и 
ни фактори на развитие, а проблемите 
преди всичко, производител и да Укрепне 
ността на труда, рационал
ността и ефикасността 
изписването. Участието 
производителността 
да в увеличението на . 
ствения продукт изнася ед 
вам нещо над 40 на
значително по-малко от зап- Главната дейност на сдру 
ланчваното. Като резултат жения труд, общественото 
на възпроизводството на не оптическите организации и 
благоприятната стопанска обтностите е насочена към 
структура, нерационалност- стабилизирането на стопан

ин кои инвестици ще продъ 
лжи, а кои ще отложи вре 
менно или за по-дълъг срок. 
Така, и Скупщината и Из
пълнителният съвет не отло 
жгиха построяването на бел
градския 
зел, построяването на захар 
пи фабрики, построяването 
иа обекти по 
ство или някои други обек
ти. Напротив, определение
то в Републиката

на организации
те на сдружеиия труд и да 
се подобри стопанската 
ктура с осъществяването на 
установеното развитие 
дейностите от особено зна
чение в този развоен период;

Увеличение 
способност

железопътен въ-стру
и инвестиционно

относно Тяхно на водно стопан
В Републиката на тези въ 

пгюси се обръща гол-тмо 
внимание и главната дей
ност е именно в оживотво- 
рението на Закона за сдру
жени^ труд, в неговото про 
вежлане и в разглеждането 
на въпроси и проблеми, ко' 
ито се появяват в езмоуттра 
витедната практика, както 
и даване принос за изграж
дането на отделни решения, 
тшииираие и подтикване на 
общественото договаряне и 
самоуправително споразумя
ване по въпросите от заед- 
нически интерес и пр. За 
т.телта е създадена комиоия 
в Скупщината на СР СъР- 
бия в по-широк състав за 
следене на осъществяване
то на Закона за сдружения 
труд.

с реалните 
възможности, 

е, покрай това.
отрицателна- 

на внесената ин- 
натисците за 

вишениз ги а цените, 
ване на сложните' 
ни проблеми в

8,8 на износната 
на стопанството 

и намаляване на платежния 
дефицит във

е да се за
съ- пази динамизмът на инвес- 

тираието, но и да се увели
чи отговорността за рацио
налността и ефикасността 
на инвестициите и инвести
циите да се сведат в рамки 
те на реално разполагаеми
те средства. Най-големмят 
добив, който донася 
Рът на равнището на СР Съ 
рбия, е общото съзнание, че 
ме можем да инвестираме 
над своите материални въз
можности и че трябва 
рационално да инвестираме. 
В този смисъл от така наре
чените рестрикции :на инве
стициите няма никакви 
рицателни

външнотъргов
ската размяиа, което 
збира допълнителни

по-
подра 

усилия
във всичките организации 
иа сдружения труд и 
та увеличена г 
ност за изпълняване

разреша 
материал 

стопанството
тяхна 

оргаиизира-
, на вън-
шнотърговскнте дейности; 

Влагане

па
догово

уоилия за ускоря 
ване процеса на сдружава
нето на труда и средствата 
между организациите 
сДРУжения труд в производ
ството и оборота, банките и 
други организации в област 
та на общественото 
изводство;

това решител ма по-
с

възпро-. от-
последствия. На

против, големи щети биха 
настанали, ако бихме ~ 
лжшли да инвестираме 
своите

в стопанството 
действуване

на качествените фактори 
стопанисването и

Обезпечаване 
то в условия, кои 

следващия период ще 
създадат предпоставки 
континуиран развой в пре
хода от сегашния в следва
щи а петгодишен развоен пе риод.

продъ 
над

възможности. Не 
смеем да доведем банките в 
състояние на неликвидност. 
Напротив,

в
в сто заразвитие-

Изхождайки 
та и задачите, а особено от 
укрепването на материална
та основа на сдружения 
ТРУД, установени с Резощо-

иа то- от политика-

Шобше- НА СТОПАНСТВОТО ТРЯБ 
ВА ДА ОСТАВА ПОВЕЧЕ за който 

че ше означава 
ние на

оценяваме, 
продълже- 

динамичния стопан- 
Ръст отбелязан с по-дъЛ 

боки качествени промени в 
смисъл на увеличението на 
общата ефикасност 
нтевото;

витален е интере 
сът на всички организации 
на сдружения труд техните 
банки да бъдат ликвидни, от 

Да бъдат най-напред 
способни за финансиране на 
текущото възпроизводство.

сто.
ски

цията за политиката на осъ 
ществяването на Обществе
ния план на

носно
СР Сърбияв стопа

(Следва на 3-та стр.)



Комунист 3през 1979. год., - 
на чисти* доход в 
циите на

планирането
оргаииза

гации. Тук е източникът на 
делегатската ь на
тук той черпае

ср Сърбия днес и утреи
сдружени* труд 

на част за лични доходи и 
съвместно потребление 
част за

система и

“гр^кдГ”- «1 гражданите и техните де
легации зд ;да- станат дейст- 
вителноI субект в решаване 
ТО, необходимо е обществе
но-политическите организа
ции да бъдат в центъра на 
всекидневната борба за но
ви обществени отношения и 
Да действуват като вътреш 
на насочваща сила в деле- 
гатската система.

Становищата трябва да станат
от-и нагг—гагг

за създаване и възобновя
ване на резерви: за стопан-
84^16°° Н3 РепУбликата

ЖИВОТ
тивите°В^“ С3 пеРспек ^ъДеще ще бъдат първосте- 
СР СъРбия, коиИсТаИесредищ В сто—
ните точки на стопанското 
и и обществено развитие, 
как ше „изглежда” през дат 
следващите десетилети 
водихме разговор с 
ЛОШ СИНДЖИЧ, дирек
тор на Републиканския ин 
ститут за обществено пла 
ниране.

Върху
ват перспективите 
тието на СР Сърбия?

-сложните. Фактът, че в рам 
ките на СР Сърбия се нами 
ра неразвитата САО Косо- 

Пя „ в К - во' СА0 Ройводина с пар-Да, и в бъдеще те ще бъ- ливите точки в развитието 
в центъра на нашето централната част на

МИ Г6ГГаНИе' Н° 11116 Тряб‘ с«48 ^Достатъчно разитш МИ- ва да вървим към по-каче- общини, 
ствено осъществяване на те 
зи задачи. Следователно ако 
създадем повече 
трябва да създаваме 
технолога* за тяхната пре- 

на разви работка. За десетина година 
ние би трябвало около 80 
на сто от съществуващата 
технология и стоки да заме
ним
то, техническите системи, ин 
форматиката би трябвало 
предстоящия период да ста 
нат онази квалитативна над 
стройка на базични* сектор 
и в промяната на съществу 
ващата стопанска структу-

и за обществените дей 
ности на Републиката — 96:

Досега формираните 
шения в разпределението на 
чистия доход на

отно

организаци 
нте на сдружени* труд ос
тавят малко пространство 
за акумулация, вследствие 
на което постоянно се изо
стря проблемът на акумула 
тивната способност 
панството и проблемът 
самофинансирането на въз
производство. Дейността е 
насочена Към свеждане на 
видовете потребление 
лни рамки.

—- където живее 
милиона 

— достатъчно го
вори за сложността на про 
блема. Две са основни насо 
ки в преодоляване на тези 
несъгласувания в развитие
то: сдружаването на труд и 
средства на организациите 
на сдружения труд от раз
витите области с неразвити
те чрез откриване на нови 
капацитети, и насърчаваща
та помощ “
ския Фонд за 
развитие.

един и половина 
населениеУспешното 

не на делегатската
функционира- 

„ система
представлява и постоянно
то усъвършенствуване 
Да на работа на 
те, които с начина на 
та работа трябва да 
възможност становищата на 
трудещите се и гражданите 
и техните делегации по най- 
добър взъможен :: 
бъдат пресъздадени

суровини, 
и нована сто-

какво се основана мето
скупщини- 

своя- 
дадат Както и Югославия 

пяло и СР
като

Сърбия има- 
един от най-високите 

проценти на стопански ръст 
в света. От войната до днес 
икономическата мощ на 
Републиката се увеличи пет 
пъти, а промишленото про 
изводство — двадесет пъти. 
Подобно е и с останалите 
дейности. Аграрната 
таналост г
Наредихме се в кръга на 
средно развитите индустри 
ални страни. Значителни 
резултати постигнахме и в 
урбанизацията 
ството:

в реа
с нови. Машиностроенеше

Осъществените вотношения 
в разпределението през пър 
вото тримесечие на тази го 
дина указват, че предвидени 
те мерки започнат да се ре 
ализират и че осъществена
та пропорция на разпреде
лението в стопанството се 
движи приблизително 
лануваните рамки (84,6:15,4).

начин 
в скуп- 

нгински решения. Скупщи
ната на СР Сърбия постоян 
н0 влага усили* в тази на
сока, което ще се изрази в 
измененията и допълнения
та на Правилника, които са 
в течение.

да
от Републикан-

недостатъчно

Как ще се развиват лич
ният и общественият 
дарт?

Целокупното 
Републиката
да за сметка на „стягане 
ремъка”, то ест тежнението 
потреблението да се сведе в 
реални рамки не значи ог
раничаване на жизнения 
стандарт. Най-просто каза
но, стандартът трябва да ра 
сте в границите на целокуп
ното стопанско развитие 
Републиката. Или, ако по- 
конкретно надникнем над 
сведенията за стандарта, ид 
ваме до следния извод: в 
предстоящия период пробле 
мът на безработните ще се 
изявява в несъгласуването 
между суфицитните и дефи 
цитните специалности; по 
отношение на решаване на 
жилищния проблем се пред 
вижда до 1985 година сегаш 
ните нерешени жилищни 
проблеми двойно да се на
малят, а до края на този век 

Производството на цареви изцяло да бъдат решени; 
ца има същото, ако не и здравните услуги трябва ма 
по-голдмо значение от про- коимално да се обезпечат, 
изводството на нефт. Много депата напълно обхванат в 

^ кратното прилагане на царе- образованието, а и задоволя 
,а вината все повече идва до нането на другите човешки 

пзява. В СР Сърби * извън потребности ще бъде 
автономните области се про 
извеждат 2,5 милиона тона 
царевица, до 1985 година пла 
нираме увеличение на 3,2 
милиона, а действителните 
възможности са около пет 
милиона. Обаче, увеличение 
то па производството подра 
збнра н построяване на ра
финерии за преработването 
й, а с това тя би станала и 
твърде важен износен арти
кул. Затова и в бъдеще 
сме убедени, че царевицата 
в сравнение с нефта няма 
по-малка стойност и значе
ние.

ра.
изос

е далече зад нас.
стан-

в зап-
развитие на 

не се пред вижКажете ни, накрая, кои би 
били основните 
стратегията
Развой на СР Сърбия?

В по-нататъшното изграж- 
на доходните

наелементи на 
на съвкупния на обще- 

селскостопанското
дане
шения е необходимо 
на ориентировка към сдру
жаване на средствата за съ 
вместни влагания, коит0 над 
минават рамките на трудо
вата, относно сложната ор
ганизация 
труд, и към възстановяване 
на по-широки възпроизвод- 
стветш връзки върху прин- 
пипнте на щастието в об- 
щиа доход. Същевременно, 
необходимо е по-пълно 
-бързо свързване на произ
водствените 
организации на сдружения 
труд въз основа на по-траен 
общ интерес, общи планове 
и развойни програми, уста-

отно-
по-сил

население е намалено от 
на 35 на сто, а про

центът на урбанизацията 
всяка година се увелича
ва с 6-7 на сто. Това, раз 
бира се, довежда и до оп 
ределени 
последици, пък и до диехар 
мония в развитието. Защо 
то, когато само пети жи
тел живее в мястото на 
раждането си, тогава се 
явяват проблемите на нас 
таняването, квартирите и 
редица други. Имаме го
леми постижения в здрав 
ната защита, образование 
то и други области, а от 
делно трябва да изтъкнем 
крупните промени в общес
твеното битие на работни
ческата класа. Тя е най- 
числената образована част 
на обществото, която в 
условията на социалистиче 
ското самоуправле1ше 
делегатското решаване ста 
ва водеща сила в общество-

80Намираме се към края на 
осъществяването на Общест 
вения план на Републиката 
за периода от 1976 до 1980 
година. Вече навлязохме в 
подготовките 
на нов средносрочен план. 
Това значи, че стратегията 
за по-нататъшно развитие, 
особено за по-дълъг срок, 
тепърва трябва да изгра
дим. изхождайки от интере
сите на работниците в сдру 
жени«т труд и на всички тру 
лещи се, създаването на ма 
териалните условия за по
нататъшно освобождение на 
труда и материалните рам
ки. които създадохме 
своето досегашно развитие. 
Ние и като страна и като 
Република се наредихме в 
редицата на средно развити 
те страни. На тази развой
на степен особено внимание 
трдбва да обърнем на по- 
бързите качествени промени 
в стопанисването и развоя, 
на постоянното и по-бързо 
увеличение на продуктивно 
стта на труда и уто-голяма- 
та икономия па средствата. 
Трябва да продължим бор- 
бая-» зя. структурни промени

нана сдружения неблагоприятниза приемане

М. СинджичII ПО

На едно място вие заявих 
те, че производството 
царевица ще има същото 
стратегическо стопанско зна 
чение, както и производство 
то на нефт...

и оборотните
на

новяването стандарта на ра 
зногките и мерилата за уча
стието в общиприход 
поднасянето на общи* риск.

със
и

В състояние сме въз осно
ва на повече опит да оценя 
ваме работата на делегат
ската система. Според Ваше 
мнение, как можем по-бъР 
зо да идваме до по пълно де 
легатско решаване?

много
ПО-ПъЛНО.то.

ПО ОРГАНИЗИРАНО НА 
ЧУЖДИЯ ПАЗАР

СУРОВИНИТЕ И НОВАТА 
ТЕХНОЛОГИЯ

По-пататъшиото усъвъР- 
тттенствуване на делегатска
та система е есетшиален въ 
пппг на развитието на наша 
та съвкупна обществено-по
литическа система. Делегат
ската система все по-добре 
Функционира и изцяло с то 
вя можем да 67,яем довол
ни. Но, ся.що такя и недо
волни. имайки предвид мпо 
гоб рой ните слабости, които 
отг.-с съществуват, а на кои

Как предвиждате по-ната
тъшното развитие на обще
ствените отношения?

Кои са основните насоки 
на СР Сърбия в стопанско 
то развитие?

Намираме се към 
па пъзпроизводствения Ш* 

който се характери- 
с скстензивност. С 

създадохме соли 
материална основа, 

въз-

краяп стопанството, които имат 
траон характер. В центъра 
па нашето внимание ще сс 
намира и по-бързото и ико 
помически

Навлизаме в етапа на раз 
вито социалистическо само- 
управнтелно развитие, кога
то носителите на самоупра- 
вителното договаряне и ре
шаване не делят властта с 
държавата или с някои дру 
ги субекти. След нас остана 
тридесетгодишен самоупра- 
вителен опит, формирано съ 
знание за предимствата на 
социалистическото самоуп
равление, създадеш! са ма
териалните предпоставки на 

идеоло-

К'1,Л.
лира
това пие

по-рационалното 
увеличение тгп производство 
го па храна, ко«то с значи 
теле» фактор па пашата и- 
коопмическа и социална ста 
билност. Укрепването на из 
носната способност па на
шето топанство също така 
трябва да бъде маша п-ьрио 
степенна и постоянна гри
жа. Всичко това са слсмеи-

дна
игото п предстоящия 
пропзводствсн пик'ьл да по 

МПОГо повече в инстигнем
па развмтне- 

със съществуващи
те! 1.зипира не 
тото
то п попи мощности да по 

по-голяма произ- 
ефсктивност, 

нова

особено посочено па РАЗВИТИЕ БЕЗ „СТЯГАНЕ 
ИД РЕМЪКА”

т0 е
мартовското заседание па 
Централни* комитет ма СК стигнем 

водител пост, 
и сами да С7,здапамс

От какво на»-много ще за 
виси осъществяването на 
тези стопански начертания? самоуправлението,

могла гическите становища станат 
ха конституционни, а зако
нът е норма. Всичко това 
сега трябва още повече да 
стане живот. Това подраз
бира самоуправлтелио орга- 
низнпане на всички части 
на обществото и по вертика 
лна посока, повече последо
вателност в споразумяване
то н • договарянето, укрепва
не ма доходните отношения* 
Доходните отношения тряб
ва да подтикват труда и тво

на Сърбия.
технология...ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА 

ЕСЕ ПО-ДОБРЕ ФУНКЦИО
НИРА

От привеждане би 
да се види монгократността 
на условията и факторите 
па стопанското развитие. О- 
баче, отделно бих изтъкнал 
значението от развитието на 
науката, която в такова ди
намично общество с крупни 
промени става тв7,рде зна
чителна производителна си-

СР Сърбия през 1985 годи-
ПЯ

Според плановите пред
виждания средното увели 
чепие па обществения про 
дукт в СР Оьрбня (с авто 
помпите области) от 1981 до 
1985 година ще 67,де 6 на 
сто годишно производство- 
— 8,3 па сто, а селскостопаи 

— 4,2 на сто. Настаня

ти па стратегията па панге- 
н обществото материално 

жхиконом-ическо
По отношение па подгата- 

тт,шиото развитие на деле
гатската система ние имаме 
ястш обществени определе
ни*. Проблем е тези опреде 
лени* гю-бързо Да реализи
раме в практиката.

развитие, 
от които трябва да тгзхож-

и всички Организациидат
сдружения труд като не 

посредствени субекти в 
написването, планирането и 

всички обще- 
общтю-

иа
ла.сто

ското
валето па работа ще се у- 

3,6 на сто, ;
на тру

Как да се предоляват ре- 
в тоналните разлики в стопа 

нското и обществено разви- 
на Републиката?

Н*ма съмнение, че това е 
един от най-важните въпро 
си в развитието, но и от най

величава с 
производителността 
да с—- 2,8 па сто.

развитието и
рчеетвото на човека, морал 
но п матсрналиЪ да го сти-

стве г го-пол ити чесюи
включително и Ропубли 

в изготвянето на сво-

Особено бих желал Да из 
битката за афир- тиести, 

ката,
ите разйойия планове 
предстоящи* период.

Т7,кпа, че 
мирайе 
тема се 
в ООСТ и месните общно-

чс енер 
н про

МуЛПрПТ.
Подготвил: Ж. Джорджевич

Значи лн това, 
готиката, суровините

;&го на храна и в
на делегатската сио 
води преди всичко за

изводств



' ТШИЩЕ НА ИЕЙНОСТТА I в ОБЩЕСТВЕНАТА БАЗА..
л^шо и в тези основни 
клетки «а обществото по- 
1,-ьлио И организирано да се

РаБсГоглед на постигнатите 
резултати в развитието и 
оспособявансто на граждан 
ската защита и обстоятелст 
вото, че Тя вече такава как 
вато е днес в нашата стра- 

представляда реална си 
може

на СЮК |МИЛЕ МАНДИЧ, генерал
майор

Единадесетия конгрес
клетки на обществотозащита след 

се развива в основнитеСистемата на гражданската 
по-пълно и по-оргаиизираиокомпоКато стратегическа

обществената от 
обществена

в качестве-нента на

цмта, гражданската 
представлява «ай-шнрок 
пик на подготовка И Учас 
™е „аатрудовп ™ра н граж 
даните, организациите на 
едруж^ния ТРУД. местете и
обществено - политическите 
общности и другите органи 
зации и общности в защн . 
и спасяването «а населен,!- 

И материалните блага от 
военни действия и вр"Р°^ 
ни бедствия, в това отпош

гражданската защита 
изтеклите години в пра 

смисъл на думата все 
изяви като твъР- 
и всеобхватна 011 

защитата и 
като се почне от сисамозащитата

и взаимна по- 
части

чествсно така и
отношение в развитието 

и оопособяваието на граж- 
защита. Такъв ин- 
и всестранен ход

да в Будва и около 4000 жи 
тели от старата част на Ко 
тор. Почти и няма задача 

събитие, които са ста- 
, рамките на местни

те общности и оргаиизаци- 
иа сдружения труд, а в 

като

самоза
Така широко поставената 

оргагшзацнст даде възмож
ност За твърде рационално 
и ефикасно развитие на гра 
жданската защита, която 
представлява, многомилиои- 

сила, със съдействието и 
сътрудничеството на <>стана

компоненти на общо- 
отбрана и обще

ствена самозащтита способ 
да защити трудещите се 

и техните ма 
блага 
И ПО

нозащита
об-

даиската 
тензивен

развитието ца гражданс- 
защита отделно подтик 

и задачи
СЮК.

или 
вали в на,

ла, която успешно 
ла извъРшава запхитата и 

на трудовите 
и техните

на
ката

ите
тяхното изпълняване

главните носители
иаха становищата 
те на XI конгрес на 
В Резолюцията на XI кон
грес за задачите на СЮК в

спасяването
хора, гражданите 
материални 
действия и 
вия, — трябва да се вложат 

усилия в бъ- 
и ос

на
един от 
да не е участвувала граж
данската защита.

блага от военни 
природни бедст-лите

народната
развитието и укрепването 
.... общонародната отбрана 
и обществена самозащита 
сс подчертава: „Съюзът 1,а 

значе-

ето по-нататъшни 
де игото и съоръжаване 
пособяване за успешно дей 
ствуване във война. В това 
отношение, активностите би 
трябвало да се насочат пре 

към оспособяване на 
трудовите хора и граждани
те тото в рамките на само

Цялостно погледнато, нас
тоящето състояние на граж 
дамската защита в машата 
страна характеризират 'не
големите усилия на всички 
обществени фактори в про
цеса ла нейното организира 
не и оспособяване за въз
можно още по-пълиа защи 
та от военни действия и тгри 
родим бедствия- Отделно из 
пъква стремежът съществу 
ващите организации ца сдру 
женист труд в комуналните 
дейности и другите да се 
приспособят и цялостно ос- 
пособят за задачите по за
щита и спасяване н да укре 
пне отговорността на всич
ки субективни сили и ръко- 
водящи фактори в общест
вото към тази дейност на 
самозащитно и отбранител
но организиране и подготов 
ка за война. Не по-малко 
са значителни увеличените 
усилии по съоръжаването 
и още по-голямото омасовя 
ване и оспособяване на на
селението, щабовете и поде 
ленията на гражданската 
защита за успешно действу 
ване във война на плана на 
по-нататъшното нормативио- 
доктринерно доизграждане 
на системата.

на па
и гражданите 
термални и културни 
от военни разрушения 
следствия на природните бе 

С такава сво„ орга

мие, 
през 
вия
повече се 
де широка 
стема на 
ването, 
стемата на 
(самопомощ _ 
мош) многоброиияте

'гражданската защита к 
то интервентни сили, ш™°-° професнонално-опе-

с акци-

комунистите изтъква 
нисто на гражданската

, нейната самозащит- 
и отбранителна роля в 

спояването и защитата 
населението, материалните, 
културните и другите блага

за-
ДСТВИя-
иизация и способност за 
пълняване на задачите 
премахване .. 
от военни действия и при
родни бедствия, гражданска 
та защита решително влияе 
върху намаляването (на чо
вешките загуби като най-го 
ляма ценност на нащето об 
щество, с което дава съще
ствен принос към ефикасно 
стта на обществената само-

шита.из- на димнопо наспася
на последиците

на

вете за
ративно ръководене 
,гге по защита и спасяване, 
до разнообразните мсРк" х 

са: евакуиране, гВЛ 
пъРва медицинска

защита.каквито 
защита, 
помощ и др- Степента на собствената 

си способност и рационално 
стта на съществуващите ре
шения в изпълнение на за
дачите гражданската защи
та в пълен смисъл потвър
ди при премахването на по 
следилите от катастрофално 
то земетресение в Черногор 
ското крайбрежие от 15 ап
рил тази година. Фактът, че 
общинските щабове на гра
жданската защита се акти
визираха бързо и за някол 
к0 часа след земетресение
то възпоставиха пълна орга 
низация и осигуриха функ
циониране на оистемата на 
защитата и спасяването, свъ 
рзана с действуването на 
останалите компоненти, по
каза способността и значе
нието на гражданската за
щита в изпълняването на 
сложните задачи.

ефикасност на
СИСТЕМАТА

Системата на гражданска
та защита до най-голяма въ 

степен се базира и 
на приспособяването на съ- 
ществ\тващите 
строителни и още някои °Р- 

ганизации на сдружения 
труд и определени общест
вени организации към пот
ребите на защитата и спася 
ването от военни действия 
и природни бедствия, което 
от аспект на организиране
то, съоръжаването и оспосо 
бяването за действуването 
във война и За премахване 
на природни бедствия, пра
ви системата твърде рацио- 

способна за бързо

зможна
комунални,

ПО НАТАТЪШНОТО ОСПО 
СОБЯВАНЕ НА ТРУДЕЩИ
ТЕ СЕ — ПЪРВОСТЕПЕН

НА ЗАДАЧА

Резултатите на всеобщата 
на обществотонална и 

преминаване към изпълнява 
не на задачите. От това про 
изтича, че покрай частите 
и щабовете, както и мерки 
те на гражданската защита, 
в системата на гражданска- 
защита влизат и комунални 
те трудови организации, за 

работилници,

подготовка 
за защита и спасяването от 
военни действия и природ
ни бедствия са все

Имо много примери за ефи 
касно действуване на граж
данската защита в премах
ване на последиците от зе
метресението в СР Черна 
гора. Да споменем няколко. 
Спасяването на болните в 
которската, бареката и риса 
нската болница е извърше
но добре. За по-малко от 
два часа болните бяха ева
куирани на сигурни места. 
Само за два часа след земе 
тресението също така бяха 
евакуирани около 3000 граж 
дани от старата част ка гра

по-голе-
коетоми и по-значителни, 

се вижда в по-равномерно- 
то развитие на гражданска
та защита по отношение на 
останалите компоненти 
общонародната отбрана и 
обществена самозащита, 
по-пълно схващане на мяс
тото и ролята на граждан- 
ската защита от страна с::. 
всички фактори в общество 
то. В резултат на този стре 
меж, постигнат е същест
вен напредък както в коли

нанаятчииските 
част от оперативата на сгро 
ителството и определени об

защитата на мястото, къде 
то живеят и работят да мо 

успешно да решават 
множество задачи от само- 
помощта и взаимната по
мощ в рамките на семейст
вото, жилищната сграда, у- 
лицата, населеното място и 
организациите на сдруже- 
нист труд; развитието и съ-

във всички ситуации в мир 
и война. Нейното по-нататъ 
шно оспособяване и съоръ
жаване изисква по-голяма 
грижа на всички обществе
ни субекти, отделно в орга
низациите на сдружения 
ТРУД. местните общности и 
общините".

Посоченото 
новище

в
ществени организации, как
вито са Червения кръст със 
своите екипи, пожарникар
ските организации и други 
и професионалните и науч
ни институции.

гат
ма

конгресно ста 
означи основната 

насока на действуване на 
организациитеКомунист оръжаването на превантив

ните мерки по защита, как 
вито са изграждането на 
скривалища, градоустрой
ствените мерки, решаването 
на комунални проблеми, 
предприемане на мерки по 
РБХ

и органите 
на Съюза на комунистите, 
обществено-политическите

организации и всички дру
ги субекти в социалистичес 
кото самоуправително обще 
ство в областта на защита
та на хората, материалните 
и културните блага от 
ни действия и природни бед 
ствия. Тежището на дейст
вуването по защитата на хо 
рата и имуществото — 
ред споменатото становище 
на конгреса преди всичко е 
в обществената база — 
стната общност, основната' 
организация на сдружения 
труд и общината, следова- 

където трудови
те хора и гражданите жи
веят и работят, което доп
ринесе щото системата на

Председател на Издателска» 
всички извяния на 
д-р Антон Вратуюа.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбид: Мария Тоцорович.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Комунист": 
Велко Миладине ви ч

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс а Енгелс 11, телефони: цен- 

Секретариат 330-184, НОВИ БЕЛГРАД, Булевард Ленин 
627-783,

ши 1РУД°”а °ргавим'
Печата се на сърбохърватски 

■а хърватскосръбски (кирилица '
*а), на словенски, македонски и албански 
- а съкратени издани* на български, ун 
език СЛО,аш''"' Румънски . русенски

съвет за 
вестник „Комунист“:

защита от страна на 
населението, в жилищните 
и делови сгради, ОСТ и дру 
ги мерки; организационно
то, кадрово и професионал
но оспособяване на щабове 
те на гражданската защита 
като съществени предусло- 
вист за успешното действу
ване на гражданската защи 
та; по-нататъшното съоръ
жаване и Оспособяването на 
поделенията на гражданска 
та защита, като интервент-

6. телефон

воен

относно
и латиии

Редакция на изданието на „Комунист” 
■“* СР Сърбия: Саво Кършажац (главен н 
отговорен редактор), Живорад Дж 
веч, Велимир Филипович, Расгко 
тич, Сдободан Ктмшч, Мииайло Ковач. 
Оврад Кокзч, Иово Марковнч, Бранисляя 
Милоше ви ч, Зорица Стани ми рович и Ми 
лентите Вукеаионкч.

спо
оооже

Иове- Излиза ■ петък.
С указ яз президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Коиуиист- 
отличен С Орден иародво освобождение, 

а с указ от 22 декемзрн 1874 с Орден 
Третстке ■ единство —--------

ме-

Секретар ща редакцията Воала Лагу ни сили за защита и спася
ване, както и в решаването 
на многобройки други зада

мик%
чи.



»яТсъ^схвЕНдоговор зд
ЗАЕМАНЕ НА РАБОТНАЯСНИ КРИТЕРИЙ

Неотдавна ГГг,„
Мото р ^СеДател 
шк «а ССРН 

Ирие пре 
обществе

„ Ръка в с? гаНе и реши „ " '-'г А-ър
на ССРН п=“ет°

•йу?®""за заемането т,- Договор
Ръка, който т!„ Работна 
Сърбия. Първият Р ?Ма СР 
чен през 1975 ,

РЪКА В СР
НИШкГоБЩИн! ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В БАБУШ

И мЬГ " к*ш,м
информиране иство

В знак на юбилеитеството на 
в Нишки 
дложението На
нияг Договор 
на работна 
бия 
МОК

регион ако
ние
ченик

има основно образова 
и ако не е редовен у- 

или студент. Също 
така, не се счита незаето 
и лицето, което след завър 
шено училище не иска да 
постъпи на работа, 
пендирано или кредитира
но и макар, че самоуправи 
телната общност — 
не на работна ръка му пред 
ложила

'За
^ времеи^аТабоТ?^™
бина идр.). Р ота в чуж

Тържествата по случай Деня на боеца — 4 
юли и Деня на въстанието — 7 юли минаха в знак 

на бО-годлпшината от създаването 
ЮКП-СГОК, СКОЮ и револционните синдикати 

Денят на боеца — 4 юли 
и Денят на въстанието - 
Сърбия — 7 юли бяха тър 
жествено чествувани в Ба 
бушнишка община. В на
вечерието на ДеНя на бо 
еца в Бабушница се състоя 
тържествено заседание на

на
вич.

а е сти•на за?л?анеПР°наТОп^ГОВОра

в СР Съобм Ра®°™а Ръка

ПоддъТяГГ бяРГ“
Решения бе изтък

части от3аппое^Т°' а три отношение, 
привлякоха ^а?°™ВОра Предимството при заема 

палиг™ ЯМ° Не На работа се Установява 
критериите з-, аа”ето' ??3 основа на следните кри 

кои лвда са !™'° ™РИИ: незаетостта, време 
незаети межди в штат откога чака за настан

Тъпеят “Ч“™’ яване на работа, материал
” Работа, крите ното положение, Р

НОВяваяе пре- в Училище за лица 
при заемането и за първ път

на самоуправи- иа работа
общности за зае вото

на работна ръка в 
на заемането.

ГОЛЕМИ УСПЕХИ В ШАМ 
в ПИОНАТА „ТИТОРЕВОЛ 

ЮЦИЯ МИР”

вора.
ред

за
по по заема

Да участвува на 
относно обявле- 

за стъпване в
На тържественото засе 

дание на участниците в шам 
пионата „Тито-револючия-
мир” бяха връчени похва 
лни грамоти. А тази годи 
на учащите се от Бабуш- 
нишка община постигнаха 
в тази акция наистина им 
позантни резултати, като 
се тръгне от регионалните 
състезания. ДО съюзното, 
на което Мимица Павло- 
вич от осн. у-ще „Младост" 
във В. Бонинци спечели пър 
во място за показани зна 
ния на тема „От СКОЮ до 
ССМ". Освен Мимица Пав 

грамоти на 
ка бойците в Ба 

бушнишка община получи 
Горан Миленкович от 

училище „Младост" 
във В. Бонинци, Оливера 
Живкович, от осн. училище 
„Добринка Богданович" в 
Стрелъц, Бисерка

Образователния 
тъР „Вук Караджич" в Ба 
бушница, Оливера Милоше 
вич, Ясмина Йованович и 
Гордана Пейчич

негови 
нато на

конкурс, 
ниебе СКЛю

. година. Въз 
и основи в СР^031?^6 начала 

б>
договори 

не на работна

Републикански* ДобпГрШН:ИяТ
договор ИКИ общ®™веи 
договори за заемаде ботна - _ е
общините" 
положителна 
пуснали

трудовооснова

внимание 
и то: 
вя.ване

вреги 
обще 

за заема- 
Ръка.

ствени
за
които - 
Риите за 
Димство 
участието 
телните 
мане

успехът
които

постъпват 
и ползване пра 

на парично обезще 
през

ите
на ра 

регионите иРъка в
тение 
заетостта. време на не- 

Незаето
постъпкатапокрай

роля,
своята 
са до

и някои слабости
^ иЪпП™И КЪМ подго™"-’ 
ка и приемане на нови об 
шествени договори в 
област. Нуждата за

лице 
при зае 

Ръка, 
останалите

има предимство 
мането на работна 
в отношение сГкг ~ - &

лучи работа 
ето, според

новия

лович похвални 
Съюза

участници 
носно

в конкурса, от 
обявлението. Меж 

се счита неза ДУ незаетите лица, 
предложение за първ път 

обществен работа

ха:тази 
тях 

1976 и 
по нов начин 
Уредени

търси да но осн.
е^ш-тгш, че през които

постъпват на 
•и ползване право- 

на парично обезщете- 
през време на незае 

Незаето лице има

година 
бяха законно 
довите 
нето

то на
договор
ботна ттру- 

_ и заема 
на работна ръка (За- 

за сдружения трVд, 
за трудовите от 

ношения. Законът 
мането 
Законът за

за заемане то Потична ра
РъКа в СР Сърбия,

бностМа °°ша здрачна спосо Оност за работа, приеме
предложената работа, коя

отношения ние 
тостта.

от цен-С. Митичконът
Законът предимство 

на работна 
шение

при заемането 
Ръка,

с останалите участ 
ници в конкурса, 
обявлението. Между 
етите лица, 
работа 3 или

Председателството на Об
щинския отбор на Съюза 
на бойците, Председател
ството на Общинската кон 
ференция на Съюза на со 
циалистическата 
За значението 
празници говори 
телят на Общинската 
ференци* на Съюза на 
дежта Слободан Митич, ко 
йто между другото изтък-

в отно
за зае то отговаря 

трудови 
способности

от осн.
чилище „Иво Лола Рибар” 
в Бабушница, а преходното 
знаме за изключителна ак 

беше връчено на 
на бойците в Сту 

Братишевац и Богда

на неговите 
и професионални 

и семейни ус 
ако няма възмож- 

труд да обе 
на себе си л семей

на работна Ръка, 
евидешхия в об 

ластта на труда), както и 
период бя*а ск 

лючени значителни обще 
ствени договори и самоуп 
равителни 
във Федерацията п Репу 
бликата (Общественият до

относно
неза

които търсят 
повече годи- 

при зае 
се установява са- 
основа на време

на незаетостта, 
пък, които чакат 

предим
ство 'при заемане се устано 
вява въз 
метраенето 
и на материалното положе 
ние на кандидата.

ловня, 
ност с личен 
зпечи

младеж, 
на юлските 

председа- 
кон- 
мла

тивност
Съюза
дена, 
новац.

От тържественото събра 
ние беше

че в този
ни, предимство 
манетоството средства за живот, 

приеме професионално ос 
пособяване или преквали
фициране най-малко до 
степента на предишното 
си образование, под усло 
вие да не е на Възраст над 
40 години и че лгу е осигу 
рено заемането, относно

мо въз 
траенето 
За ония 
работа до 3 години,

споразумения
изпратена при 

телеграма до др. 
с пожелания 

да ни води от побе 
в победа в изграждане 
на социалистическо,

и необвър

ветствена 
Тито 
Дълго

говор за основите 
вместната

на съ 
политика в зае 

работна ръка в 
Общественият до 

на мал 
Споразу 

за евидентиране,

на: още— Събрали 
Днес да чествуваме 
те празници, но и да 
припомним

сме се тук 
юлски

основа на вре- 
на незаетостта

мането на 
СФРЮ, да

тоси саговор за развитие 
кото стопанство, 
мението

за ония славни 
създаването на на 

и СКОЮ и

моуправително 
зано общество.дни от 

щата Партия 
революционните 
ти. Да си

М. Величков
синдикаКОМЕНТАР ПОКЛОН 

НИЦИТЕ 
ТЕ БОЙЦИ

ПРЕД ПАМЕТ
НА ПАДНАЛИ-

припомним за
ония паметни 
дни,
ТИЯ,

и славни 
когато нашата Пар 

начело с другаря Ти 
то поведе нашите народи 
н народности по път към 
свобода и независимост, ко 
вейки в тази борба брат
ството и единството.

За разпределение - на всекиго според труда
Тазгодишните 

жества бяха 
за почитане паметта на па 
дналите в

юлски тър- 
използвани

числява и пр. Но и покрай 
това няма работа, която 
бъде измерена. В 
на съответни модели явява се съ
протива спрямо разпределението 
в 7,3 основа на резултатите от 
труда. Заплатите „живеят" благодаре
ние на голям брой работници, които 
се страхуват от слабите си резултати, 
които показват, или пък не са лич
ният доход да им бъде в зависимост 
оТ резултатите на личиия труд. Те са 
повече доволни и сигурни ако лич
ният им доход 67,де загарантован. Ед
на част от тези работници своите ре
зултати уеднаквяват с дипломите, ко
ито имат и с годините па трудовото 
изкуство. Дз,ржат па това да се за
плаща работното място, но не да се 
заплащат и резултатите от С7,щото.

Докаго самоуправитсл1Штс органи 
донасят иесамоуправнтелни решения, 
а същите не менят и усьвършават, син
дикалните организации в училищни
те трудови колективи недостатъчно 
реагират на лошите явления. Голям 
брой работници остават по страна, не 
искат да се омразват, считайки, че 
им е ио-добре да „плуват по мирни 
води". Ако някой от трудещите се 
вдигне глас против такова разпредс- 

против заплатите, най-често 
спречаван. Случаят тогава се 

на дневен ред в общинския 
съвет, пред обществения

Трудещият се все още недостатъ 
решава за съдбата на своя доход.

от стопанските, в извън- 
дейности такива примери 

На Пт,рво
нужна свободна размяна

и не изработват се крите
рии по които да се измерват резулта
тите от труда, а с това съответно и да 
се награждават. Приетото 
на всекиго според труда и резулта

тите от труда а с това съответно и да 
а Законът на сдружени* труд изця- 

не се прилага. Такъв пример 
отношения _ "

в Босилеградска оо-

всичко
не може да 

изнамиране начно 
За разлика 
стопанските 
са много.

Народоосвободи 
телната борба бойци. На 
всички
плочи бяха положени 
ци и букети 
доспи беше

място В тях ня 
на труд Юлските празници възпоменателни 

вен
цветя, а в Ра 

открит паме 
тник на Синадин Милено- 
вич.

нав
ред нз нашата страна и в 
нашата община използваме 
да си дадем отчет за по

ма
и средства,

стигнатото през изтекли
те 35 свободни години, до 
къде сме стигнали в изгра 
ждането на социалистиче 
ско самоуправление, 
условията за по-добър и 
по-щастлив живот.

Юлските празници са 
също момент, когато пра 
вим равносметка на пости 
гиатото в таченето и разви 
тпето на светлите традиции 

Народоосвободителна- 
та борба. А в това отноше 
шие — подчерта Митич — 
Бабушнишка община е по 
стигнала наистина завидни 
резултати, както и в разви 
тпето и укрепването 
всенародната отбрана и 
обществената самозащита.

Една 
дачи
мие днес е да се учи от 
светлите традиции на бойци 
те от НОБ, да следва при 
мера им, като се 
ежедневно 
и развитието на братството 
и единството межу всички 
наши народи и народности 
— подчерта между другото 
Митич.

правило

На традиционното тър
жество на 4 юди 
постта ..Церичйе", 
през 1943 година 
от вражески 
боата скоевка 
Жаркович, и 
беше изнесен

в мест
на където 

паднала 
куршум хра 

Драгица 
тази година 

ученически

лостно
на доходните 
ва и в училищата

съществу-

тнина. тях има самоулра- 
по които даВъ» всички от

споразумения,
дохода в своето въ- 

В споразу- 
критерии за ра- 

доход са:
отговорността.

час и положени 
на семейството

венци 
на Драги 

на Жаркович от Прищи 
на н на Общинската
низация
ците
жизнения 
та смърт на Драгица Жар 
ковнч пред учениците и 

С7,бралня се народ на 
„Церичйе" говори препода
вателката по история в ос 
иовното училище, носещо 
нейното име в с. СтрелъИ- 
Светлаиа Станкович.

На 7 юли, Деня 
танието в Сърбия, 
тържество се състоя в с. 
Стол, 
иика
беше устроен митинг.

вителнги 
бъде регулиран 
трешно
менията, като главни

на личния

разпределение. ( I г

орга
на Съюза на бой 

Бабушница. За 
път и геройска

зпределеиие
качеството! ра^.Гмясто и изминал 
качеството^ Р^ и тези мерки какви та

докрай и прилагат. Качество 
значително условие 

ЛИЧНИЯ ДОХОД 
от страна на учи- 

. Ва-

в

трудов 
кива не се 
то в работата, като
при разпределението

спазва, даже <ж_„пл
е съвсем и неприемливо

част от личните доходи, 
е незначителна и на- 

всички без да се 
Всъш- 
и йо

на
на

на
от постоянните за 

на младото поколе-не се
леиие, 
бива 
намира 
синдикален 
правозащитиик на самоуправлението, 
пред съда на сдружения труд. А вси
чко тойа разваля човешките и колеги
ални отношения, намалява стимули
рането

лищата 
риабилната 
която оставят

я разпределят 
в предвид резултатите

* в училищата
заплати, 
в училищата 

изработени критерии по 
* в разпределе

на просветните 
се измерва, из-

на въс 
главнокрая 

имат
ност трудещите се 
нататък получават 

Трудещите се 
ват, че няма 
които да се ръководя 
нието и, че работата 
работници е труд»10 Ла

бори 
за укрепването

където пред памет 
на загиналите бойциИЗТъК-

в работата.
М. А.В. Б.
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ПОЛИТИКА В СР СЪРБИЯ В НАСТОКРЕДИТНАТА 
ЯЩАТА ГОДИНА

Яо-уравновесенх стоково 

кредитни отношения
— Според 

тровградска 
дна

Обсъждайки адтуалнитс 
идейно-политически въпР° 
си в осъществяването на

по развитие и 
стабилиза 

Общин- 
на Съюза

в региона
капаци-

тетива по-добро техниче 
технологическо ооза

задачите 
икономическата

в общината, 
комитетция

на комунистите в Димитров 
град, па неотдавна състоя 
лото со разширено заседа 

констатира, че 
дашгнте деловите рсзул 

ша об

веждаие, ще могат в тече 
ние на тази и идващите 
години да подобрят домя 0то заседание Об
къде положението, но ня На съШ комитет обсъди 
ма да бъдат достатъчни. За щинския* та за лични 
това трябва да се тъРСЯ1- и Ф Р“ 1 „ общината, в
и изиамират и редица ДРУ те * 1978 и пъРво
ги текущи и дългосрочни течение нанай )979 го 

У за интензивиране то тримесечна КОнстати 
уВели диначе

несъгласуваност, понеже
за°еднакви категории рабо 
тници в отделни органи 
зации на сдружения труд 
особено в ония, в които 
все още не е заживяло

Об разпределението според
трудовите резултати, лич 
ните доходи са високи, а 
в други, особено онези

са по-низки, 
обаче не говори, че 

са резултат на 
пости

паричните 
обществентонаизползванекоиПринципите, върху

се основава проекторе 
за кредитната по

Социалистическа
в нас

средства на 
литическите общности, пре 
ведени ата депозита в ма 
радиата банка на съР 
бия- Както е известно, в 
Сърбия е гласуван отеде 
лен закон, според който 
тези средства са преведе 
ни, а според сведения от 
21 януари 1979 година те 
са възлизали на 4 256,5 мат- 

динара. От това

то
щението спо-тнте 

ред 
тати в

влитика
република Сърбия

година са осъШе 
на предвиде

на про 
уравновесяла

стоково-парични 
забавянето ра 

и укреп

стопанството 
постигнати в тече 

и начало
тоящата 
ствяването 
ното 
изводството, 
нето на 
отношения, 
стежа
ването

щииата, 
мис на миналатаувеличение решениянастоящата година, 

слаби. По съв 
ефекти стопапет- 

Димитровградска об
на много

то па производството,
производителността

труда (чрез по-добра оРга 
по-рационално 

на производстве- 
мощпости, работното

наса твъРДе 
ку пийте 
вото па
щииа се намира

равнище, ако се иа- 
сравпемие с остана 

региона.

чемие
на

на цените
на икономическата 
с чужбина. 7

низация, 
ползваме 
ните 
време) и т.н.

лион а
банката одобри на основ
ните банки във вид на кре 

24 на сто от общата
Тези низко 

прави 
лите 
както
низациите от 
труд в общината със сро 

организации в регио

размяна
цели на кредитната 
ка произлизат 
на общата 
политика в Югославия и в 
Републиката в настоящата 
година.

Те също така 
рат по-нататък 
не към премахване на кре 

отношение и пъл

полити 
от целите общини в 

и сравнение на орга 
сдружения

дитн на 
преведена сума. Междувре
менно се стигна до известно 
несъгласуване на преведе 
ните средства и одобрени 
кредити.

С деловата и кредитната 
политика на банките и са 
моуправителните
мения
сочване на кредитите като 
част от кредитния потен 
циал ще се насочва за 
производството и кредити 
ране на запаси от опре 
делени 
произведения 
фасул, сливи, 
зеленчукови
мик за бира, ягодови про 
изведения) след това капи

икономическа поради това, 
комитет на Съ-

Точно
щИЧЮКИяТ

комунистите приеюза на 
и акциопиа програма, спо- 

органи 
труд

вдни
подразби
настоява

стопанството, 
Това

на. ред която всички 
зации на сдружения

трябва да изготвят 
програми за ин 

на производ- 
про-

А данните говорят след- 
по увеличение наното

общия доход от 116 на сто 
в миналата, в сравнение 
с по-миналата година. Ди
митровградска община е 
на 14 място, от петнаде
сетте общини в Нишки 
регион; по увеличение на 
дохода и чистият доход 
от 108,7 на сто, относно 
112,2 на сто , общината е

доходите
по-успешна работа и 
гнати трудови резултати, 

на обстоятел

споразу 
за селективното на

ше
конкретни 
■тензивиране 
ството, увеличение 
изводителността и а труда,
икономичността и рентабил зации осъществяват

да си при по-благопрятни

дитното 
ното
моуправително 
не на средства, 
монетизация на 
чните ценни книжа.

Всред задачите в настоя 
щата
и продължаването в насоч 

на средствата за 
на гражданите 
и пощенските 

спестявания, след това про 
веждането на Закона за 
задължителното сдружаване 
на средства от обществено
то възпроизводство и прие 
мането на съответни пред 
Писания , с които да се у- 
реди използването на на
сочените парични средст
ва, преведени в депозита 
на Народната банка на СР 
Сърбия- Трябва също та

му заместване със са 
сдружава- 
както II с 
креткосро

но предимно 
ството, че някои органи

дохо-
ггостта.

Във всички организа
ции трябва да се оцени ра 
ботата и активността на 
Ръководните и квалифици 
рани кадри, върху провеж 
дането на задачите от раз 
войната политика и иконо 
мическата стабилизация и 
да се изостри личната 
отговорност.

В а кц йонната програма 
на Общинския комитет се 
предвижда най-малко вед 
наж в три месеца в орга 
низациите на сдружения 
труд да се анализира осъ 
ществяването на развойни 
те програми. Общинската 
скупщина ще има за зада 
ча, до края -на септември 
настоящата година, 
направи цялостен анализ 
и оценка по осъществява 
не средносрочната прог
рама за стопанското и об 
ществено развитие на об

условия-селскостопански 
(картофи, 

кромид лук, 
изделия, ече-

година се изтъкват
се премахнат до 

сегашните слабости 
зи област, Комитетът за 
ключи, че е необходимо 
на отделни категории рабо 
тници във всички органи 
зации на сдружения труд, 
в които личните доходи 

рав-

За да
ването 
спестяване 
в банките

в тана последно място в реги 
она; по увеличение на ли 
чните доходи от 116 на 
сто общината е на предпо 
следно
това пък с увеличение 
на загубите от 927,9 на сто, 
колкото през 
година 
внение 
година,
община е на първо място 
в Нишки регион.

товложения на частните 
стопанства, издателска дей 
кост, за прозводство на 
филми, домашен туризъм, 
продажба и набавка на 
съоръжения ка кредит, 
продажба на трактори и 
други селскостопански ма 
шини в частния сектор и 
под.

Самоуправително 
зумение за провеждане на 
селективна 
тика банките ще 
чат в същия 
то според 
писания, 
заключат

14 място; н0 за-

определеното 
да не се увеличават 

ка 1979 година.

са над 
нище, 
в течение 
Ако пък

миналата
са увеличени в сра 
със загубите в 1977 

Димитровградска вече са увеличе 
ни да се върнат на равни 
щето от декември 1978

спора или евентуалното 
1979 година

година, 
увеличение в
да бъде на равнището на 
средни я личен доход за 

да определена категория 
ботници в общината

ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА ПО
ЛОЖЕНИЕТО НЕОБХОДИ 
МИ ТЕКУЩИ И ДЪЛГО 
СРОЧНИ РЕШЕНИЯ

ка да се продължи с по 
литиката на отпускане на 
лихви с отстъпки за опре 
делени дейности, според 
динамиката, 
съответни 
разпоредби.

В решението отделно се 
утвърждава начинът

кредитна поли 
склю- 

срок, в кой 
съюзните пред 

са длъжни
ра-

утвърдена със 
републикански да

и самоуправител 
споразумение за креди 

•на основи селекти
Мерките, 

са предприети за реконстру 
кция и модернизация

Необходимо е да се из
тъкне, че най-трудно е по 
ложението за неквалифи
цираните работници, чий- 
то среден личен доход 

на около 2600 ди 
С оглед на това ну 

във връз 
доходи на 

категория работници 
да се обсъди и да 

мерки за 
на положение-

конто досега•но
тиране

на вни влагания. на

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА възлиза 
нара. 
жно е въпросът 
ка с личнитеАячялте доходи увеличавани - фондовете без средство тази 
отделноКакви са 

когато 
низацис

последствията, 
една трудова орга 

извърши превише 
но изплащане на личните 
доходи, беше

шено заплатени лични до 
ходи. Посочените органи 
зации не са спазвали опре 
делените съотношения на 
разпределението 
доход

ходи. са дошли след това не са се поедприемат 
в състояние да върщат то- подобрение 
ва което не са взели.

В тези организации е ну 
жно да се утвърдят при 
чините за такова държане 
в разпределението 
те да не се повтарят.

— За такова трудово ДъР 
жание няма и не може да 
има

За отбелязваме е, че 
според изказванията на 
представителите

то.
от Здрав 

състоянието не 
Да бъде доведено

тема на нео 
давна проведения разго
вор в Босилеград. В същия 
участвуваха
скидт обществен правоза 
щитник ка самоуправлени 
ето, председателят на Об 
щинскиа синдикален 
вет, представители на орга 
низациите на сдружения 
труд които са изплащали 
увеличени лични доходи 
на обществено-политически 
те организации и Общин
ската скупщина.

на чистия 
съгласно своите са 

споразуме 
Именно, личните до 
са изплащани за сме 

и на фондовете. По 
начин във фондове 

ООСТ „Изградил” 
има по-малко 84.627 
ра, в „Напредък” 233.756 ди 
нара, в „Слога” 113.840 
нара, в А 
организация 48.741 
в Горската 
динара и в Здравния 
347.700 - 

Според 
тези 
шено 
доходи

Също така са твърде не- 
съгласувани личните дохо- 

и същи ди на ръководните кадри 
в организациите на сдруже 
ния труд и други ръковод 
ни работни места в общи 

Поради това, Об- 
комитет счита, 

мерило трябва да 
ООСТ „Димит- 
като най-голя 

ма трудова организация в 
изтъкна общината, и личните 

председа-

НИя дом 
може
в съгласие със съществува 
щите им споразумения,
защото тук сега има мно 
го повече лекари, откол

моуправителни 
иия. 
ходи

междуобщин

тка 
тоя 

те на кото по-рано, 
има 
на др. 
тоянието

толеранция, защото 
вид, атак на 

средства. Не 
Да се разделя то 

В тоя слу 
да се взима

а средства 
Както изтък 

Денча Динчов, със 
не дгоже да се 

поправи, все 
вното

ната. 
тттинският 
че като

съ- малко. това е един 
общественитедина
може се приеме 

тровград”,
ди ва което няма. 

чай не може 
незаработеното
Вене

докато здра 
дело не започне да 

действува, съгласно свобод 
ната

втотранспортната
динара, 

секция 215.988 дохо
ди на Ръководните кадри 
да се съгласуват с личните 
доходи в тази организация- 

Комитетът

Великов, 
Общинския

размяна 
средства и все докато 
проблеми не бъдат

на труд и 
тези

дом тел на 
кален съвет.

По всичко личи, 
ложението

синдидинара.ПРИЧИНИТЕ
реше

ни и в региона и републи 
ката. За отбелязване е съ 
що така, че в ООСТ „Из 
градня” много работници, 

са взимали преви 
заплащани лични до 

ходи тук вече не работят) 
от 160

изказванията на 
организации до преви 

заплатените
В основните организации 

труд „Сло
че по 

е много по-тру 
когато 

превишените лич

задължи вси 
членове на Съюза на

на сдружения
га”, „Изградня” я „Напре
дък”, които работят в със 
тава на ОСТ, Босилеград”, 
както и в Автотранспортна 
та организация, Горската 
секция и Здравния дом, то 
през първото тримесечие 
на т.г. са показали

лични
е дошло поради то 

че сезонът 
не е изгоден 

кои по-значителни 
резултати и, че

чки
комунистите, 

случая ако зи, които 
трудови организации 

средствата, ко 
няма да бъ- 

въвеждане
администоати- заключенията.

В. Б.

дно от онова, 
взимани са

особено оне 
са членове на

ва, януари- 
на ня 

делови 
състояние- 

Ше бъде поправено до 
шестмесечния период чрез 

преви намаляване на личните до

ни доходи. Вмарт които
шено тези

самоуправителните 
ОСТ, 
лагат

тела, в 
енергично да се за- 
за провеждането на

не върнат 
ето сигурно 
Де, предстои 
на временни 
вни мерки.

към края на март 
останали са едвам 30 рабо 
тници), а новите. които

А. Д.
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Лошо организирано снабдявано 

със зеленчук и овощни
Старите проблеми на 

караманчанн
Караманица е едно от 

най-отдалечените села от 
Босилеград, а неговата мес 
тна

пунктове, а за подобрение 
на земеделието липсва и 
професионална помощ. Най-вероятно и тази годи 

на частните матрапази ще 
— Преди интеграцията бъдат главни снабдители 

на земеделските коопера на жителите от Босилеград 
ции в с. Голеш съществу ско с-ьс зеленчукови и ово 
ваше изкупвателен пункт, Щ**и продукти, тъй като 
който сега не работи. Жи- Комбинатът има малки ма 
вотновъдите са принудени териални възможности за 
своите произведения да качествено снабдяване, 
продават в Крива паланка.
Селскостопанските произво 
дители не виждат агроном 
в селото, а всичко това за-

доверено на ООСТ „Слога", 
вия и смесените 
заварихме следната 
Когато през миналата сед
мица посетихме 
новка: има достатъчно бра 
шно, ориз, захар, олио 
консервирани месни и дру 
ги изделия- Но липсват лре 
сен зеленчук, овощия, 
чни и сухомесни 
Уведомиха
знени продукти имала 
преди някой ден, но били 
продадени и на скоро пак 
ще има. В момента месо- 
продавницата задоволява по 
требите на жителите, но са 
мо на Босилеград.

По селата обстановката е 
много по-неблагоприятна.

продавачи с нелоялна кон 
куренция- Когато са отво
рени нашите магазини те 
продават на по-низки цени, 
а веднага ги покачват щом 
като завърши работното 
време.

общност се числи 
<най-неразвитите в ко

магазини, 
обетакъм

муната. Освен, че то е свър 
зано с Босилеград, 

все още
в село- 

много
зеленчукото не е

за подобрение 
условия, 

домакинства, 
има в селото, са пръ 

по синорите на Бела

сторено на ижизнените Към 
колкото50 МНОГОКРАТНО ВАЖЕН 

ВЪПРОСсега 
снати 
вода и Жеравинска

мле
За населението от босиле- 

градските села лятото по 
традиция е сезон на усиле 

труднява още повече и та- на полска работа. И тази 
ка лошото материално по година съвместно с него

пристигна актуалният жи
знен въпрос: как ще се сна 
бдяват жителите по селата 
с хранителни продукти в 
разгара на ускореното при 
биране на реколтата?

изделия- 
ни, че тези жи Снабдяването с хранител 

ни стоки, а особено с ме
со, зеленчук и овощия през 
летния сезон е многократ
но важен въпрос. Той е 
основното условие за раз 
нообразност в храненето, 
особено необходимо по вре 
ме на продължителна фи 
зическа работа. По този на 
чин снабдяването оказва 
влияние 
на населението. Ако е неза 
доволяващо, каквото е 
Босилеградско, то 
трудности и в 
ването, което и инак не е 
на нужното равнище.

— Населението в нашите 
краища през летния сезон 
най-много работи, а се хра 
ни с еднообразна храна. В 
менюто главно място зае 
ма млякото и млечните про 
изведения. От зеленчук мо 
гат да произведат лук и са 
лата, останалите зеленчуци 
пристигат по-късно. Заради 
това има много случаи на 
малокръвност (анемия) и 
хиповитаминози (болести по 
ради недостатък на витами
ни). Освен това, еднообраз 
ното хранене отслабва иму 
нитета на организма към 
други болести — обясняват 
във връзка този въпрос ле 
карите в Здравния дом.

чука.
доРазвойната програ*ма на 

местната общност, 
всяка година се обсъжда, 
допълнява и повтаря не 
успява много да видоизме 
ни условията на селския 
бит. Нуждите са големи 
средствата 
Освен 
нова

която

недостатъчни, 
изграждането 

училищна сграда от 
на СИО за основ

на
Практиката от няколко го 

дини назад показва, че на 
този твърде важен въпрос 
не се отделя необходимото 
внимание. Селскостопански 
те производители, претру 
пани с работа, не могат да 
се стараят за разнообраз 
ността на храната, а особе 
но ако са принудени за пре 
сен зеленчук, овощия и ме 
сни изделия да отиват в 
Босилеград и така губят цял 
трудов ден. Затова най-чес 
то проблема решават неор 
ганизирано, очаквайки да 
пристигне някой частник 
или пък удобен момент да 
се отиде на пазара. В обще 
ствения сектор досега мал 
ко е направено 
те от селата бързо и на 
време да имат храна, бога 
та с витамини, белтъчини, 
въглехидрати... А тъкмо та 
кава храна може да ком
пенсира голямата енергия, 
която се изразходва в сил
ната кърска работа.

върху здраветострана
но образование от Босиле 
град и на
край
ена чрез 
гане,

Дали и през това 
населението не ще може да 
разчита на по-редовно снаб 
Дяване от обществения се
ктор? Отговор 
от Димитър Василев, завеж 
дащ снабдяване в Комбина

Лято
ведна сграда 

гробищата, постро 
местно самообла

създава
здравеопаз-

поискахмекакто и довеждане
то на вода в 90 на сто от 

в изминалия че 
период тези 

други

домовете, 
тиригодишен 
усърдни планинци 
постижения нямат.

та.

— Ние сме принудени да 
докарваме пресен зеленчук, 
овощия и сухомесни изде-' 
лия в много по-малки коли 
чества от необходимите, по 
неже не разполагаме 
складове. И

Д. Яначков
— Не е достатъчно само 

или „про
за някоя акци* в ме 

стната общност. Необхо 
Дим© в да се вложат съот 
вегни усилия и средства, 
особено последните

Дане Яначков, предсе

ложение на хората 
тъкна Яначков, подчерта
вайки при това и недоста 
тъчното снабдяване в един 
ствения магазин в селото. 
— Що се касае до сдружа 
ването на селскостопански 
те производители, 
жи Яначков 
жа, че местната 
е обсъждала 
необходимост 
иднно решение 
рение
ство. Но все още нищо не 
се предприема.

да се каже „за 
тив"

със
хладилниците 

са стари и малки по обем, 
така че много пъти продук 
тате се развалят. Затова до 
карваме нови количества, 
когато предходните прода- 
Дем, а това създава прекъ 
свания в снабдяването. Об 
становката трябва наскоро 
да се подобри, защото са 
обезпечени

ка
зва
дател на местната общност. жителипродъл 

мога да ка- 
общност 

тази пряка 
и това е е- 

за подоб
на селското стопан-

ЗАПЛАНУВАНОТО

Според Яначков в наето 
ящата година са заплану 
вани много акции, които 
една след друга трябва да бъ 
дат реализирани, поне най- 
необходимите. На първ 
план това са: разширява
не и поправка на махлен 
ските пътища, които да 
свържат пет от деветте 
махали, колкото има в се
лото. Запланувано е разши 
рение и поправка на пъ 
тя Караманица — Голеш — 
Жеравино, за който са заи 
нтересовани и тези местни 
общности От голямо зна 
чение е и заплануваното 
построяване на водопой в 
местността, „Подвирове" из 
граждане на водопровод 
до новата училищна сгра 
да, телефонна станция и 
пр. Но освен обзепечени 
те телефонни стълбове от 
страна на Общинската ску 
лщина, както и 40 хиляди 
динара, колко на текуща 
сметка листната общност 
има и въведеното местно 
самооблагане, местната об
щност други средства — 
няма.

средства за ку
пуване на специален ками
он за превоз на хранител
ни стоки и

Прибавим ли към това и 
факта, че несъответното 
хранене намалява ефекта 
на работата, показва колко 
е голяма ролята на добре 
организирано снабдяване.

ще се строи
АКО НЕ СТИГНЕ ОБЩЕС 
ТВЕНИЯТ СЕКТОР — НА 
МЕСВАТ СЕ МАТРАПАЗИ

съвременен склад.Караманчанн имат труд 
ности и със здравната за 
щита. Наистина, в Долно 
Тлъмино, което е на десе 
тина километра отдалече 

Караманица има 
всекидневно лекар по об 
ща медицина и медицин 
ска сестра. Но карамаича 
ни смятат, че е нужно е- 
дин път седмично да ид 
ва лекар и в тяхното се 
ло. Това е съвсем необхо
димо, като имам предвид 
големи^ брой старчески 
домакинства.

Има ли и други причини? 
— Към незадоволяваща- 

та материална основа сеЦелокупното снабдяване 
в. Босилеградска община е придружават и частните

но от

на всичкиЗа решаване 
тези трудности карамапча- 

в състояние да изни не са 
намерят 
ства.

достатъчно срсд- 
Естествеио, 

чрез акции без 
много
прави. За 
па заплануваните 
са ангажирани 
ществеио-политически сил и 
начело с членовете яа СК. 
Изхождайки 
със сдружени сили може 
много да се постигне, хора 
та от това село с оптими 

очакват успех.

само 
средства 

не може да се па-
осъидествявапе 

акции 
всички об

поминък на 
е животиовъ

Главният
караманчанн 
дството и земеделието. Но 
за развитието *тга тези дей 

имат обективни

як? . , ■*-. ■ <
поста те 
трудности и субективни ела 
бости па отговорните г

организации от Боси 
Макар че иядиви 

селскостопански 
отглеждат

от факта, четру
дови 
леград. 
дуалните 
производители
и по 40 овце, 
мелите/ши

Миналата година 
ска на земя, която се свлича, попусна.

построената при с. Държшт подпорна стена под

Затова тези дни стротелитс 
в Ниш положиха големи усилия,

пътищаот предприятието за изграждане на 
докато „укротиха” немирните пластове...

3ЪМля мат осе 
и изкупвателни В. Б.
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к осветя * изкуствончдтчюя *
насочено оЬразоНовата система на средното 

вание и сдружения труд
В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГ
йон

В провеждането иа об
щите основи на средното 
насочено образование и 
възпитание в Южноморав 
ски регион са осъществе 

предвидените стратеги 
чески цели на реформата 
на средното насочено обра 
зование, така че чрез нея 
се манифестираха очеви 
дните преимущества в сра 
внение досегашната обра 
зователна система, бе кон 
статирано на неотдавнашно 
то проведено разширено 
заседание на секретариата 
на Секцията за образова
ние, наука, култура и фи 
зическа култура при МОК 
на ССРН в Лесковац, на 
което бе извършен анализ 
върху провеждане програ 
мата за въвеждане втора
та фаза на средното насо 
чено образование и възпи 
тание на територията на 
Южноморавски регион. О 
баче необходимо е още 
по-организирано и с по- 
голяма упоритост да се 
пристъпи към разрешава 
нето на проблемите, които 
представляват спънка в 
осъществяването на програ 
мните задачи, кат0 напри 
мер: липса на отговарящ 
профил кадри за препода 
ване на основите на мар 
ксизма и основите на тех 
ликата
дефицитен

иа развойнип приемането 
и особено за установяване 
плановете на средносрочни 
те и дългосрочни нужди 
откъм кадри, зашото те 
представляват основа за 
програмиране на по-мататъ 
шиото развитие на образо 
зоваиието. Осъществяване 
решителното влияние на 
сдружения труд върху по 
литиката на насоченото 
образование е съществено 
предусловие в преобразова
нието на възпитателно-оора 
зователната дейност върху 
социалистическите самоуп 

основи.

Обществено - п?™™сс1П{ те организации (ОК, осл п,
СС, ССМ), Скупщината на 
регионалната общност 
скупщините иа общините съ 
шо така бяха дейни съУча 
стници в провеждането иа 

за въвеждане 
фаза. Те се вк

и
ни на останалите ор 

сдружения 
асоциации

помощта 
гаиизации на 
труд и техните 
в общините и региона.

Общият брой иа учени 
училища 
учебната 

възлизаше

образование в Южно 
Самоу- 

общност на 
насочено

чено
моравски регион, 
правителната 
интересите по 
образование 
в Южноморавски 
бе носител 
в подготовките за осъ'Щест 

ла втората фаза. 
от най-важните 

задачи, която бе осъществе 
споменем

програмата 
на втората
лючваха в разглеждане

докумен
иаи възпитание 

регион 
на дейностите

ците в средните 
в региона през 
1978/79 година 
на 21 937, разпределени в 

В общите 
основи на сродното насоче 
и0 образование — първи и 
втори клас се учеха 13 484 
(431 паралелка), а в трети и 
четвърти клас — 8453 уче 

(292 паралелки).

воички по-важни
подтиквайки онези ак 

водеха към при 
на ,най-важните 

помощ

ти,
ции, които 
емането
решения- Тяхната
н подкрепа и в следващия 

ще бъде от първо 
за успе

вяваие 
Като една 723 паралелки.

на, трябва да 
установяването на новата 

иа образователно- 
оргаинза- 

Просветно-педагогиче 
ските институти в Леско
вац и Враня, и покрай не 

материални 
средства и кадри, дейно се 
ангажираха в подготвяне
то на програмите и други 
документи и материали, в 
предлагането на конкретни 
решенист и даване помощ 
«а училищата в реализира 
не целите и задачите на 
реформата.

период
степенно значение

провеждане реформа 
насоченото образова-

равителни
Необходимо е организа- 

на Социалистическия 
съвместно с други 

оциалистиче 
Съю

мрежа 
възпитателните 
ции.

шио 
та иа 
шие.

циите 
съюз,
организирани 
ски сили начело със 
за на комунистите, упорито 

все

лика
Новата мрежа 

.мото насочено 
ние, в сравнение с предиш 
ната, е по-рационална, по- 
ефикасна, по-приспособена 
към нуждите и интереси 
те на сдружения труд. В 
образователните центрове 
иа територията на регио
на ще се образовават кад 
ри за по-гол ям брой спе 
циалности и занятия, откол 
кото преди (8 нови специ 
алности и 43 — занятия). 
По такъв лачин на младо

на сред 
образова не не можем да 

доволни.
Макар,

бъдем напълно 
констатираха

достатъчните да се борят срещу 
още присъствуващите от 
рицателни прояви в сред 

насочено образова- 
особено против под 

на общите и 
на от

присъствува- 
на заседанието, от 

ангажирането 
иа организациите на сдру
жения 
циации, все

щите 
степента на

ното 
ние,
чиняването 
съвместни интереси 
делиите, бе констатирано 
на разширеното заседание 
на секретариата «а Секди 
ята за образование, наука 
култура и физкултура при 
МОК на ССРН в Южномо

труд и техните асо 
пак можем с 

удоволствие да изтъкнем, 
че сдруженият труд проя 
ви значителен интерес 

осъществяването кон 
на втората фаза 

на средното насочено об 
разование и възпитание. 
Пред организациите на 
сдружения труд се поста
вят крупни задачи, които 
се състоят преди всичко

Средните училища носе 
ха най-голямото бреме в 
досегашните подготовки за 
въвеждане на втората фа 
за на средното насочено 
образование. Те обърнаха 
внимание върху своето 
салсоуправително и професи 
онално организиране, за 
информирането на ученици 
те и родителите, подготов 
ка на отговарящи програ 
ми и документи, материал 
ни и кадрови условия, за 
усъвършенствуване на под 
готвено пристъпване към 
записването на ученици в 
трети клас на насоченото 
образование, за обезпечава 
не на сътрудничеството и

към 
цепцията

то поколение са дадени
значително по-големи въз 
можности за професионал 
но определение и съгласу 
ване избора «а занятието 
с личните склонности и ин 
тереои. Изразена е и по
ложителната тенденция в о 
риентиране към 
отвените

и производството, 
преподавател

ски кадър по математика и 
физика (липсват 
подаватели), 
чилищни 
магала,

равски регион.

М. Величков80 пре 
липса на у- 

помещения, по 
закъснение на ня 

кои учебници в издателска 
дейност и т.н.

ИЗ ПОЕТИЧНИЯ АЛБУМпроизвод 
занятия. Според 

заплануваните места за за
писване СТОЙНЕ ЯНКОВ

ХИЛЯДИ поколения са изчезнали от тазиСъщо така, бе конста
тирано на заседанието, че 
можем да бъдем доволни 
и от извършените подготов 

за въвеждане на втора 
та фаза на средното насо

на ученици в тре 
учебната 

година, около 60
ти клас на
1979/80 
на сто са предвидени 
производствени занятия 
занятия
ности.

животворна планета!...
Радвали са се, любили се и страдали са по нея

навред...
Днес за час трептят звездите и грее слънцето 
От всичко по нещо вкусете!... Сега е нашият ред!... 
Сега е нашият ред по тайните на света да

заки и
за услужни дей-

Преглед на ровим!...„Мост“ ннижна 56 Да бъдем и добри, и лоши, като този век
закипял!...

Да се напием земни радости и земни отрови, 
и да се питаме: защо ни е светът създал!... 

Този свят е бил без нас и без нас ще остане!... 
Че ние отново ще се обърнем на прах, на трева

56-та книжка 
ние „Мост" 
тазгодишните

на списа 
е посветена на 

юбилеи: 60- 
основаване

„Обединяванеча: на юго 
работническо на Първата световна вой 

на война дославското !...приемането 
на Оознаиата и Закона за

движение"
Публикуван е и текстът 

на Саво Кържавац: „След 
военните конгреси на Съю 
за на югославските кому 
нисти".

на вода
Ще угаснат всички наши радости и всички рани, 
но И всеки ще остави върху земята някавка своя

следа!...

годишнината от 
то на ЮКП-СЮК, СКОЮ, 
революционните 
и революционното 
ние

защита на държавата; 
Обзнаната

от
синдикати 

движе
до въвеждане

то на шестояну ар ската дик 
ту тара; и периода яа по-за 

на ЮКП

И безброй други след нас ще се вкусват от
земния път нанагорен!... 

Ще се раждат и ще умират, а животът ще върви 
II напред!...
Ловешката ръка ще долавя нови времена и

простори, 
нашият ред!...

на жените.
Текстът

Тито: на Йосип Броз 
„Социал етическото 

дава въз
можност на нашия човек 
всестранно да се развива 
като свободна, творческа 
личност", КОЙТО ВСЪЩНОСТ
представлява извод от не 
говия доклад „Шестдесет 
години революционна бор 
ба на СЮК", изнесен по 

юби 
развитие 

то на социалистическото 
самоуправление в Югосла 
вия — извървяния път от 
въвеждането му до днес; 
изтъква настоящите зада
чи в развитието 
правлението, 
пред Съюза

силена дейност 
в мобилизирането на ма
сите за борба против на
стъпващия фашизъм.

Поместено е и продълже 
ние от книжка 55-та на 
текста на Миодраг Митро 
вич: „Отношенията между 
ЮКП и БРП (к) по време 
на НОБ".

Д-р Станислав 
вич пише 
и смисълът 
та политика на необвърза 
ността", като посочва че, 
„корените на югославската 
концепция на полита::? та 
на необвързаността требва 
Да търсим още в между 
народното положение иа 
нова Югославия по време 
и непосредствено след Вто 
рата световна война”.

Публикуван е и текстът 
на Драголюб Ж. Мирчетич: 
„Югославската комунисти 
ческа партия на територи 
ята на Нишкия 
комитет 1919-1941 
който осветлява 
нето и развитието 
ЮКП в Нишки 

Текстът 
А. Ракич:

Стояно- 
за „Корените 

на югославска
самоуправление

ни никога не ще се върне отново1

АЛЕКСАНДЪР ДЪНКОВ

ЕЛЕГИЯ 3 А ТЕБЕВ раздела „Литература и 
изкуство" с.а публикувани 
творби от изтъкнати лите

повод тазгодишните 
леи, осветлява ЗЕМЯ — развълнувано море 

огряно от пролетни л*ъчи, 
земя, на която се живее 
и песен пастирска ечи.
ЗЕМЯ на мъка и стремежи, 
майка на внуци и деди 
ти беше и зов и копнежи, 
и утро на желани бъднини. 
по ЧЕРНИТЕ ниви и долини 
бащите ни засяваха ръж 
и тъй със стотици години 
заместваше се

ратурни творци с тема от 
НОБ и мре

и революцията: сти
хотворение „На Вучево" 
от Владимир Назор, про
зей текст „Не само в ор'ъ 
жието е силата" от Миле 
Николов-Присойски, 
хотворение „Отред в нощ 
та" от Душал Костич, 
хотворение „Другари" от 
Тоне Селишкар, стихотво
рение „Червени слънчеви 
зари” от Чедомир Миндеро 
вич, прозей текст 
тта

на самоу 
намиращи се 
на комунисти 

те и останалите организи 
рани социалистически си 

подчертава „че интере 
на необвързаните не 
да се идентифици- 

с блоковите

окръжен
година",
създава стихо

на сти-окръг.
на Хранислав 

„Работническо
то движение в Лесковац и 
Враня от 1919-1941 година”
осветлява 
работническото 
в Лесковац 
то преминало 
периода: от

ли;
Мъж ОТ 1ЙЪЖ. 

пот по браздите черни, 
жените раждаха по нивите деца 
загмевахме се да ти бъдем верни 
и носихме те в грубите 
ЗЕМЯ —

сите 
могат 
рат
си", и разкрива 
онното съдържание 
политиката на необвързва 
«ето.

Текстът на Перо Мора-

И ЛЕЕШЕ
интере-

револючи „Смър-
на дядото" от Проко

па Попов, и стихотворение 
,Лагерни огньове" от 
ван Попович.

развитието нана сърца.движение 
и Враня, кое 

през четири 
свършването

развълнувано море 
от гори, ливади й жита, 
земя на която се живее 
и на печалба отива

Йо- I и мре — 
през пролетта.д. Р.
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СЕДЕМНАДЕСЕТИ СЪБОР НА ГОРАНИТЕ КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО

Крупни постижения нв гераните
^ КА НАРОДНИЯ МИТИНГ ГОВОРИ ВЕРА ПОПАДИЧ 4- ГОРАНИТЕ ОТ 

ЖЕСТВшТаДПРОГРАМАТО МЯСТО * ИЗПЪЛНЕНА БОГАТА КУЛТУРНО ХУДО

На Деня 
юли 
живописното

на боеца — 4 
— тази година край 

Власинско

но насърчение за -нови дей 
ности и усилия в изграж 
дането на нашето социали 
етическо самоуправително 
общество. Затуй тези за 
бележителни събития от 
нашето работническо 
революционно 
ознаменуваме делово и твор 
чески, свързвайки ги със 
задачите, утвърдени на пар 
тийните и младежките кон

хектара. Миналата година 
ски регион са подържали
ски регион са поддържали 
2500 хектара новозасадеии 
гори. Също така са затре 
вени 955 хектара пасища. 
С тези свои резултати те 
се нареждат между пръви 
те в Републиката.

На територията на Реги 
она най-добра е Горанската 
организация в Църна Тра 
ва, на второ Власотинци, 
а трето място зае Горан 
ската организация в Боси 
леград. Диплома получи 
^ Горанската |Ьрганизация 
от Сурдулица.

езеро се състоя 
сетият Събор

седемнаде
на горани 

от Южноморавски регион. 
Въпреки лошото 
тук бяха

време, 
надошли някол 

души от Сур 
Босилеград.

и други градо 
Сър- 

взеха учас

и
движениеко ХИЛяДИ

дулица, 
ковац, Ниш 
ве от Югоизточна 
бия. В събора 
тие
юзната залесителна

Лес

греси.
Ознаменуването 

юбилеи 
значение за Съюза на соци 
алистическата младеж и ця 

поколение.

бригадирите от съ- 
акция

„Власина — 79”. Присъству 
ваха и представители на 
Южноморавската 
на общност, общините от 
региона и частите на ЮНА.

Събора откри и привет 
•ствува присъствуващите и 
гостите Тихомир Ивано- 
вич, председател на Кон
ференцията на гораните в 
Сурдулишка община. На 
толям народен митинг про 
изнесе реч Вера Попа- 
дич, заместник - секретар 
на Републиканската конфе 
ренция на ССМ в Сърбия-

Говорейки за значение
то, което има провеждане 
то на тазгодишния Събор 
на гораните в Ден* на бо 
еца, между другото Вера 
Попадич изтъкна истори 
ческото решение на ЦК 
на ЮКП начело с другаря 
Тито, взето преди 38 го 
дини за повдигане на въор 
ъжено въстание срещу 
окупаторите. Това е било 
насърчение 
тресивни 
народи да въстанат на 
борба за свобода 
черта другарката Попадич 
и добави, че „нашите на
роди и народности с пълно 
право днес се гордеят с 
това извоювано 
дело и затова винаги най- 
остро порицават всеки о- 
пит за неговото отричане 
и потценяване.”

Изтъквайки, че горан- 
скидт събор тази година 
съвпада със забележител 
ните шестдесетгодишни ю- 
билеи на Партията, СКОЮ 
и революционните Синди 
кати, тя добави:

„Ознаменуването на тези 
юбилеи 
ние днес не е само поглед 
към миналото, но и мощ

на тези 
има изключетелно

регионал лото младо
Тези забележителни юби 
леи са особено вдъхнове
ние за всички млади хо 
ра да осъществяват още 

и по-забележи- 
телни трудови резултати 
и с още по-голямо вдъхно 
вение и ентуоиазъм актив 

включ
ват във всички обществе
ни и политически акции.

По-нататък отделно бе 
изтъкната ангажираността 
на Движението на горани 
те в залесителните акции 
и неговото обществено-ико 
номическо и възпитателно

Ст. Н.

СРЪБСКА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ГРУПА „ИЗТОК”

,ЮГ‘ (Враня) СВОБОДА' 89:86 (45:38)по-големи

но да се
Игрище на „ЮГ” във 

Враня- Зрители 400. Рефе 
ри: Бецич и Величкович
от Лесковац.

СВОБОДА: Еленков, Ба-
бич, Симеонов, Симов 9, 
Филипов, Соколов 30, Ран 
гелов 16, Йеленков, Геров

вото полувреме. В края 
на мача баскетболистите 
на „ЮГ” премахнаха пре
димството на „Свобода” и 
успяха да се наложат.

В отбора на „Свобода” 
с по-добра игра се изтъкна 
ха Соколов и Геров.

С. Манов

БУКОВ РИД
25.значение за развоя на 

младите. Резултат на това 
са 150 ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕБаскетболистите на „Сво

бода” от Димитровград за 
губиха във Враня с мини 
мален 
ни я
своя вина, понеже много 
слабо играха при края на 
първото полувреме и във 
финиша на мача.

Все до пред края на 
първата част се водеше ра 
вноправна борба, а след 
това домашните баскетбо 
листи съумяха да се въз 
ползват от неточната игра 
на гостите и на почивка о- 
тидоха с предимство от 7 
коша

хиляди хектара но 
ви гори с над 400 милио 
на фиданки и онова, което 
не се изказва в бройки —

от домашрезултат 
„ЮГ”, най-много по

в социалистиче 
Възпитание на твор 

ческата личност на младия 
човек.

участието 
кото

за всички про 
свободолюбиви

МИНАЛОГОДИШНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ 
ТЕЛНО ДОБРИ

На Събора бяха съоб 
щени и резултатите от ми 
налогодишннте 
ни акции. Общо са зале 
сени към 2000 хектара го 
лини в региона, като при 
това значителен 
даде Младежката трудова 
акция „Власина-78", в коя 
то са залесени 674 хекта
ра голи и ерозивни тере

под- изключи-

залесителвелико
45:38.

Началото на второто по
лувреме мина в надмощие 
на димитровградчани, които 
осъществиха и подържаха 
предимство от 8

принос

10 ко
ша, но за тяхно 
дойде

нещастие 
повторение от пърни.

Не по-маловажно е да 
се изтъкне, че тази годи 
на трябва да се залесят 
2300 хектара, от които през 
пролетната част на залеся 
ването са засадени 1400

По повод 4 юли — Деня 
един от 
празници 

на народите

гъстата планинска мъгла, 
ни гърмотевиците които 
отекваха по планината, тоя 
ден не можаха да попре 
чат да не пристигнат тук. 
Пионерите се разпитват, 
борците разказват за па 
дналите жертви на водо
поя на свободата...

— И на тези свободолю
биви планини, както нав 
сякъде из страната ни, се 
ковеше братството и един 
ството. Спомените, които 
носим за падналите тук 
другари представляват за
дължение за всички нас, 
а многобройните паметни 
ци из страната аги говорят 
за неотдавнашното минало 
— ни каза в разговора Ми 
лан Максич, председател 
на СУБНОР от Търговище.

Наистина
КОЙТО
колос 
планински 
шава за мъчното, но геро 
ическо време от славната 
НОБ-а.

ОПРАВДАХА
ДОВЕРИЕТО

на боеца, като 
най-значителните 
в историята 
и народностите на Югосла
вия, на Буков рид, месг 
ността където граниш! Бо 
силеградска и Търговишка 
общини се състоя тради
ционен събор.

за младото поколе

НА ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА В С. РИБАРЦИ С отлична
пионерският 
отбор „Асен 
и тази година оправ 

доверие, 
конкуренция, 
пионери-фут 

от Димитровград 
място в

игра и резул 
футбо 

Балкан-Среща на истинони приятели тат 
лен 
ски”
да даденото му 
При силна 
талантливите
болисти
спечелиха второ

клас това посещение бе и 
първата истинска среща с 
оръжието, а техните придте 
ли — граничари любезно^ 
им обясниха боевите свой 
ства и начина на употребя 
ването му. Много ги възхи 
тиха и граничарските куче 
та, които без грешка извъР 
шваха всички 
на граничарите.

За гостоприемните дома 
кини учениците изпълниха 
китка партизански песни и

На края на учебната го 
учениците от първи 

на основно училище 
„Георги Димитров” от Бо
силеград, съвместно с роди 
телите си, направиха посе- 

заста

на съществуващия паме 
тиик на бойните, паднали 
в сраженията срещу бъл 
гарската фашистка войска 
през време на Народоосво- 
бодителиата борба от стра 
на ма Съюза на борците 
от Боислеградска и Търго 
впшка общини бяха поло 
жени венци, а младежи 
те — свежи планински цве

дина
клас

което органи 
футбо-

иървемството, 
зира младежкият 
ленщение на гранична 

ва „Симо Погачаревич” в 
с. Рибар ци.
Граничарите от заставата на 
Рибарци извънредно топло 
и приятелски посрещнаха 
малките пионери от Босиле 
град и родителите им. ПъР 
вокласииците с голям инте 
рее разгледаха помещения
та ,в които учат, работят, 
хранят се и спят бдителни 
те пазачи на нашата грани 
ца, а след това внимателно 
изслушаха кратка сказка за 
дл7,жеюсггите и живота на 
граничарите. За четирдесет 
и петте ученици от първи

съюз от Пирот.
През изминалия 

пионерите 
ски” се наложиха 
ча, 2 мача играха на рав 
но и претърпяха само 2 
поражения- Спечелиха вси 
чко 26 точки при извън
редна гол-разлика — 48:8!

За постигнатите успехи 
голяма 
давателят 
ров
Джурич, 
палто и умело 
оиерския футболен отбор.

С. Манов

сезон 
па „А. Балкан- 

в 12 манареждания

тя-
По повод на тази исто

рическа дата над ШООсъбо 
Ряви се сърбаха с голям 
пиетет да отдадат почит 
на падналите • през НОБ-а 
борци и още един път да 
изкажат благодарност към 
безчет строители дали 
животите си за нашето об 
щество. На тези хора ни 
дъждовното време,

паметникът, 
тук се издига като 
в този безпътен и 

предел, съоб-

хора.
На раздяла граничарите 

подариха на пионерите гра 
ничарски значки. Направе 
на бе обща снимка за спо 
мен и дадена честна дума, 
че ще си пишат и посеща 
ват се като истински прия 
тели.

заслуга имат препо 
Пет-

и „техиикото” Синиша 
които професио 

водеха пи

Ал.

В. Б.ниВл. Михайлов
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НАУКА И МЕДИЦИНАг ВМЕСТО РЕПОРТАЖ
Ч

ГОДИНА НА 

вСМУТЕНОТО СЛЪНЦЕ«
И към Драговита 

ехти булдозер
че не само дирек 

ултравио 
повече реят 

радиация, е причи 
за наблюдавалото по- 

биотропно въздей 
яо и корпускулярна 

неотменно е 
слънчевата 

учени

вено е, 
тната слънчева

най-труден проблем за нашето село, 
— осведоми ни Глигор Иванов, сек
ретар на партийната 
селото и делегат в Скупщината на 
общността за местни и некатегоризи- 
рани пътища. Преди един месец спе

ца Геозавода от Ниш 
с изготвянето на проек- 
от Поганово до нашето

Тази година е година на 
„смутеното" слънце. Както 
е известно, нашето Слън 
це се изменя циклично и 
че максимумите на тази 
активност настъпват сред 
но през 11 години. В то 
зи период се намираме 
именно и сега -и значител 
но се усилват магнитните 
бури, полярните сияния, 
разстройват се радиовръз 
ките и под. Върху повръ 
хността и атмосферата на 
Слънцето се наблюдват 
слънчеви петна, протубе- 
ранси, хромосферни избух 
вания.

Учени от цял свят са 
насочили своите усилия 
за откриване и оползотворя 
ване на тези явления, за 
установяване яа тяхната 
връзка и влияние върху 
нашата планета, върху на 
шето здраве. В какво се 
изразява влиянието на по 
вишената слънчева актив 
ност върху земната атмо 
сфера? Какви проучвания 
са извършени досега 
тази насока?

Изследванията в послед 
ните няколко години по 
казаха, че геоактивните 
ерупции имат много по-ши 
рок кръг влияния и гол 
мо научно и практическо 
значение. Установено е, че 
по принцип повишението 
на слънчевата активност во 
ди до нарстване на случа 
ите на заболявалия от ин 

и дру
ги сърдечносъдови кризи. 
Това увеличение е свърза 
но толкова с високото ни 
во на слънчевата актив
ност, колкото с бързина
та на нейното повишава 
не. Оттук следва, че пе 
риоди с бързо показване 
на броя на слънчевите пе 
тна са причина за поява, 
негативно развитие и зло 
получен край от тези за 
болявания- Такива перио 
ди обикновено са предвест 
ници на слънчеви хромос 
ферни избухвалия, които 
водят до геомагнитни бури, 
йоносферни смущения, пол 
ярни сияния и др. Устано

!! след това през с. Су.сово, край 
Погановския манастир и с- П°ган°вО;

километрите са много по 
ако сс върви през Желюша, 

Бански дол и отново през 
До селото обаче трудно 

отк-ьдето и да сс тръгне, по- 
от Погановския

летова, а още 
генова 
ната 
силно 
ствие,
та радиация, 
свързана със 
активност. Някои 
в света са открили, че съ 
ществуват тесни връзки 
между повишената геомаг 
литна дейност и коронар 
пата атеросклероза. При 
стъпите на стенокардия п 
дни с магнитни бури са два 
пъти по-чести, отколкото 
в дните с нормална геома 
гнитиа дейност.

организация в

циалистиге
приключихаотносно 

малко 
Плалииица 
Поганово. 
сс стига

та за пътя 
село. Според проекта трябва да

и то на двесе пробие ново трасе
от дължината на пътя,

трасето ще минава

манастир донеже
Поганово пътят е все още неизгра- 

по-лошо е положението, 
се върви по другото направ-

докатотрети 
на една трета 
по стария път.

а ощеден, 
когато
лсние. Все пак, най-трудно с да се

петте километра от Поганово В момента усилено се работи на но- 
път, който пробива булдозер, а 

и десетина

минат
до Драговгита. А през зимата тук мо
же да се мине само пеша или с жи

вия
ежедневно се ангажират 
работника, които работят на обекта.

ще продължим през цялото

Затова е необходимо в 
периода на постоянно уси 
лващата се слънчева акти 
вност, чийто максимум се 
очаква тази година, да се 
взимат съответни профп 
лактични мерки, доколко 
то съвременната медици 
на разполага със специ 
фични средства за тази 
цел. Прилагането на та
кива мерки трябва да бъ 
де свързано със еъответ 
на обективна иформация 
за предстояща 
ща й°носферна, хелиофи 
зична и геомагнитна ситу 
ация, за което е необходи 
мо и създаване на подход 

Само
начин профила 

би дала практиче 
полезни резултати.

В годината на активното 
слънце, както и при рез 
ки промени на времето, 
особено внимателни тряб
ва да бъдем към своето 
здраве, преди всичко сър
дечно болните и тези с 
високо кръвно налягане. 
Те трябва да спазват стро 
го определени^ от лекаря 
режим. И не само*-те. Все 
ки от нас при утежнена 
метеорологическа обстанов 
ка не бива да се прехран 
ва и да се преуморява. То 
ва са елементарни неща, 
които не бива да забравя

вотинска тяга.
Така 
лято, каза Иванов.

— След дълги подготовки най-се
тне започнахме да разрешаваме този, А. Д.

Според разбирането на Тасе 
— никак другаяче не 
бъде. И така щеше да си остане заблу 
ден, с тая заблуда да си умре, ако Ва 
сил не му разкри, че това лредставля 
ва робуваме на чорбаджиите и че жи 
вотът може по-справедливо да се уре 
ди. Това му го каза Васил, когато той 
му се оплака от полицая Крум, че не 
го оставя на спокойствие след аресту 
ването... Като си спомняше за своето 
заслепение, срамуваше се от самия се-

тогава 
можеше и да

Около полунощ псетата на тер
зийските егреци залаяха все по-упорито 
Този начин на лаене на селяните вече 
бе познат. След такова ладне през нощ 
та сутринта хората откриваха следите 
на минали из рътлината партизани.

Егрек-ьг и колибата на Тасе Падин 
ски бяха близо до пътя. Кучето, вър
зано за егрека, първо залая, предвес 
тдвайки, че отнякъде се задават чуж 
ди хора, а по-нататък лаеше все по упо 
рито, по исоето стопанинът прецени, че

в

или теку

яща организация- 
по такъв
ктиката
ски МИЛЕ НИКОЛОВ — ПРИСОЙСКИ

фаркт на миокарда

НАПАДЕНИЕТО
се движат към егреците. Тасе добре 
познаваше кога кучето лае на хора, 
кога на добитък, кога на вълци, кога 
на друг дивеч. Щом кучето започна да 
лае към „Преслап", той си 
че някъде из нощта се движат 
тизани. И не

бе ой. Съзнаваше, че и сега не е оти 
шел бог знае колко далече, какво пред 
ставлява всъщност този социализъм, 
за който Васил му говори като на уче 
«ик в училище. Хората, които власт 
та преследва му откриха какво става 
по света, в Краището и на Тримеж- 
дието.

помисли.
пар

се спусна към падина 
та, където имаше тьрни и дол, как 
то направиха неколицина от съседите 
му. Остана спокоен, чувствувайки 
какво вълнение, че момчетата са живи 
и здрави и пак минават през Горяни. 
Макар и нощем, но всички ще разби 
рат, че те са тук, продължават да се 
оорягг. Той неусетно бе приел от Груя 
названието „момчета", защото съседът 
му така ш назоваваше. Чудеше се сам 
на себе си. Как можеше преди време 
Да е толкова неосведомен какво ста 
ва наоколо, защо се борят 
оставили и 
ки. Тогава

Този път беше любопитен«я да ви
ди накъде отиват партизаните. Няма 

да се отбият в Терзийска, 
то Зинови го вече
лиме. защо 

ня-Ма Да вдигне наК. 3. ядрото срещу ТЯХ. Искаше му се да 
ги наблюдава — да види мнозина ли 
са, истинска войска ли са. 
през ранна пролет минаха през Гор 
яни големи партизански части 
кедонски, сръбски български — той 
бе отишел на пазар и докато се вър 
«а, те бяха заминали. Сега му се ока 
зваше възможност в нощта да наблю 
дава похода на Цяла партизанска част. 
Нощта беше ясна, звездна

ИНМЕМОРИАМ Когато

Изминаха 40 дни от смъР 
тта на нашия мил и неза
бравим

ма-тези юнаци, 
дом, и спокойствие, и близ 
той виждаше себе 

рикосновен «а имота с добитъка 
лезе съвсем обратно. Раздвижиха 
го събудиха шли 
ще го властта взела

си неп
а из
го и

извън него. Да не бе 
на зъб, едвали ще 

■какво ста
. и светла,

та добре ше наблюдава. Излезе с*г 
колибата и

ше да надникне и да види 
ва от другата отраяа. Това беше 
защото според него 'единственият 
ЧИИ за Съществуване е постоянният "и 
немер труд на наследената земя 0т ба 
“а “у г изполи«ата на чорбаджийски 
имоти. С честната си и съвестна па 
бота той бе спечелил доверието

. на джамбазина Сто- 
му даваха ниви 
отношение

изполицата му изглежда 
по-изгодна, защото няма през ля 

тото да чака дали чорбаджията ще го 
повика да му работи. Не чакаха 
и двама. Наистина при изполицата 
оаджията получава 1— 
рикета ,без никакъв труд г- 
само затова, защото земята беше 
ва собственост. Цялата работа, 
грижи до гумното оставаха 
чорбаджията — 
зърно или на ливадата за

АНГЕЛ
САВОВ

отиде при ^кучето. Седна 
край егрека и му заговори 
дружески:

така,
нежно,на

— Гриве, лемой да лаеш тия 4° 
веци, това са наши човеци. Лай Раз 
бойници и стражари, та да се пази 
ме навреме, а ггия остави нека си въР 
ват спокойно. Носат добре на сирома 
щията и на честните хора като нас. 
Легии ои край мене и мълчи, не зди 
гай врева. Нека си 
минат да се позлати.

бота той бе > 
чорбаджи Андон 
йо, които всяка година 
и ливади изполица. В

«а

нааргатлъка,
«ърват и къдешеНа 15 юли 

посетим гро 
му и ще положим цве 

Тя- Каним близки и 
тели да посетят гроба 
милия НИ ПОКОЙНИК.

в 11 часа ще
ба един Кучето го погледна някак чудно

вато, видимо не разбираше желанието 
на стопанина си. Но когато Тасе го 
погали нежно и го понатисна, 
върте <с опашката и леша край 
Сочеше муцуната

прия- чор
половината от бе-на

и влагане,
него- 

семе и 
на Тасе, а 

идваше за готово, чисто 
готово сено.

то за 
него.

ои към пътя повди 
гаще се час по час и скимтеше да за 
лае, ала стопанинът го 
телски и то отново лягаше.

Опечалено семейство
САВОВИ

галеше прия-
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С афиши против 

изборите
Това сигурно е една от най-круп

ните акции, проведени от драговит- 
чани. За успешното осъществяване 
на акцията всяко от деветдесетте до
макинства ще даде по 30 трудодни. 
Освен това, въведено е самооблагане 
в размер 30 на сто от кадастралния 
доход, относно 2 на сто от личните до
ходи. От самооблагането досега са 
събрани 200 хиляди, а трябва да се 
съберат още 100 хиляди динара. Три
ста хиляди динара са получени и от 
Общността за местни и некатегоризи- 
рани пътища. Но, тези средства са 
недостатъчни...

общност е отпуснала средства според 
възможностите си, а също и драго- 
витчани. Но само да припомним при
мерите от Петърлаш, Пъртопопинци, 
Сенокос... До тези села пътищата се 
изградиха, понеже голяма помощ о- 
казаха хората, които вече не живеят 
тук.

Затова и на жителите в Драговита, 
които са около 200, разпърснати в де
сет махали, отдалечени една от дру
га и по 3 — 4 километра, е необходи
ма помощ, успешно да приключат 
започнатата акция. А те очакват парич 
на помощ която да пристигне на теку
ща сметка 62820-645-357 — Местна об
щност Драговита, за да могат догоди
на да започнат още една акция — 
електрификацията на селото.

Милорад КОЗИЧ

От следвоенния 
че непримиримите врагове в страната само временно 
притихват, като изчакват 
неприятелски действия.

Изборите за представителни тела през 1967 годи
на, поради политическия климат, създаден от либера
лизма, врагът оцени като подходящ за своята разко- 
лническа дейност.

Обаче както и много пъти дотогава, и този път

политически опит стана ясно,

удобен момент за своите

— Отправихме възвание до пресел 
шщи от селото, казва Иванов. Досе
га с по 1000 дниара се отзоваха Стоян 
Стоядинов и Борис Димитров от Ди
митровград, Райко Димитров от Бел
град и Стоян Веселинов от Жарково. 
Отзоваха се и няколко души, които 
внесоха по 500 динара. Всичко това 
обаче е недостатъчно. Ще стигнем са
мо да пробием 
пем

се излага.
А. Димитров На няколко месеца преди изборите през въпрос

ната 1967 година се появи неприятелски афиш, предна
значен за изборите.

Афишът беше озаглавен „Братя сърби” и призо
ваваше избирателите на предстоящите избори „да пред
лагат кандидати, конто не се борят за комунизъм, а 
там където това се окаже невъзможно — да абстини- 
рат на изборите”. Афишът освен това се позоваваше 
на „сърбството” и „свещеното сръбско православие, ко
ито са у грозени от комунизма”.

и частично Да наои- 
пътя с чакъл. Но най-трудното 

•е, че нямаме работна ръка, понеже 
само хора с напреднала 

които работят на пътя. В 
започват годишните почив-

са останали 
възраст, 
момента 
ки и с право 
някогашните 
с включването в акцията ще помогнат 
своите най-близки...

Афишът беше подписан от някакъв си „Главен 
отбор на демократичния фронт на Сърбия" от Белград.

Афишите бяха изпратени по поща в Ниш и Бела 
паланка, адресирани До земеделските кооперации, най- 
напред в Нишки регион, а сетне и до кооперациите в 
останалата част на Сърбия и по-нататък.

Техническият анализ говореше, че се касае за 
примитивна техника на обработка и умножаване на 
афишите: бяха изработени на обикновена стара пи
шеща машина, а умножавани под индиго.

Анализът на съдържанието на афишите сочеше, 
че авторите (или авторът), се числят към старите пред
военни политически партии, очевидно не познаващи 
добре политическото положение на терена, тъй като 
са могли да очакват такива афиши да окажат влияние 
връху изборите в страната.

Понеже афишите се отправяха до пощите в Ниш 
и Бела паланка, авторът преди всичко трябваше да 
потърсим в тези среди, макар че можеше да бъде и от

очакваме помощ от 
наши съселяни, които

Безспорно този апел не е без ос-
Обществено-политическатанование.

Из пътя мина Цяла партизанска 
единица. Бойците се движеха на раз
стояние един от друг, сякаш точно 
бяха измерили с крачки колко да са 
отдалечени. С пушки и шмайзери, а 
•неколицина носеха и картечници. Въ 
преки че нощта беше светла, Тасе не 
можа Да види други особености на 
партизанската част — нигго облекло
то, нито обувките, нито емблемите им. 
Изброи ги — бяха сто и двама. Зами 
наха по колския път, който водеше 
към реката. Направи му впечатление, 
че двама вървяха много по-напред, 
след тях други двама, а после се дви 
жеше колоната. Като ги наблюдаваше

ме защитна позиция откъм града; тре 
то— на което водач бе Бистра, зами 
на да бъде охрана откъм пътя за 
горните села. Трите отделения съще
временно имаха за задача да не пус 
нат никого Да излезе в тези посоки. 
По същото време отрядът, дебнейки 
без шум и глас, настъпваше към уча 
стъка и общинското управление, въз 
можно по-близо да се добере до тях. 
Настъпваше от две главни посоки — 
реката и откъм бунара. Нападението 
откъм бунара водеха Златан и Васил, 
вторият познаваше до тънкости вся 
ка стъпка, всеки ъгъл, всяко дърво, 
всеки камък и заслон; а откъм река 
та — емисарят Здравко и Стилиян, 
вторият като водач. Според плана 
първата стрелба трябваше да почне 
откъм бунара, където се намираше 
зид, който трябваше да служи като 
защита на бойците. Когато стражари 
те ударят към реката, оттам да ги 
посрещнат бойците, командувани от 
Здравко. Тъй като Васил и Стилиян 
до подробности познаваха обстанов-

друго място в страната.
Предвоенни политиканти, запазили неприятелско

държание, в Ниш нямаше много. Можеха на пръсти 
да се изброят.

Един
на списъка на възможните автори”. Биографията” му 

отговаряше на изнесените в афиша станови-

адвокатът В. от Ниш, се намериот тях,

напълно
ща.

Той (адвокатът В.) преди войната бил деец «а 
радикалната партия и един от ръководителите на съ
щата в Ниш. Преди започването на войната бил и под
председател на партията на Нишка околия- След осво
бождението на страната открито заема неприятелско 
становище към нова Югославия-

Каква държава е това без радикалите? — откри
то се произнасяше той в първите следвоенни години. 
Пречеше му всичко в новата държава.

Пречеха му и отношенията между черквата и 
държавата. Когато веднаж във вестник прочел за уре
ждането на отношенията измежду черквата и държа
вата, написал писмо До черковното ръководство като 
■искал да го „отлъчат” от православното вероизповеда
ние, защото „не иска да бъде във вероизповедание, ко
ето сътрудничи с комунистите".

На погребение на един предвоенен политик, бивш 
председател на радикалната партия в Нишка околия, 
адвокатът В. произнесъл прощална реч:

„Тъжни сборе, казал адвокатът В., падна ми се 
голямата чест и трудната задача да ви съобщия, че пред
седателят на нашата радикална партия почина и ос
тавам аз, неин досегашен подпредседател, да се 
товаря с тази трудна задача”.

С други думи, В. съобщил на „тъжния сбор, че 
сега той, „досегашният подпредседател”, „става предсе
дател на партията”.

Налагаше се да се провери дали адвокатът В. не 
е автор на афиша „Братя сърби”. Във всеки случай, 
някой от предвоенните политици, загубили смисъл за 
реалност, или пък никога не са я и претежавали, е 
могъл да напише такива афиши.

След направените проверки и събрани сведения, 
оказа се, че изпод звучното название „Главен отбор на 
демократичния фронт на Сърбия" стон именно той — 
адвокатът В. Той, сам-самичък, представляваше и .де
мократическия фронт" и неговия „главен отбор”, и 
членството му, в неговата глава замисления „фронт”.

Адвокатът В. беше разпитан от съДИята-следова- 
тел, но на разпита всичко упорито отричаше. Но при
знанието му изобщо и не беше необходимо. В обвини
телния материал ое намираха експертизи, което несъм- 
.нителио потвърждаваха, че афишите са написани на 
неговата пишеща машина, а умножавани на хартия, 
която той употребявал и върху която оставил следи на 
пръстите си.

На края се намираха и снимки на адвоката В. 
заснет в момент, когато куп писма с афиши пуска в 
пощенска кутия-

Така Ниш през 1967 година „остана" без „предсе
дателя на радикалната партия", а изборите минаха без 
участието на един „адвокат", който за тях се готвеше 
по правилата на предвоенните политически игри.

как се движат с ускорен ход, пожела 
.да се намери в тяхната колона. И той 
бе ходил във войнишка колона, но 
тогава край него вървеше офицер, 
който командуваше с кой крак вой 
ниците да стъпват. Тези край него се 
движеха съш° по войнишки, но ни
кой не им командуваше, сякаш все 
ки от тях беше командир на себе си 
и на другите. Не можеше да си обяс 
ни как е възможно без командуване 

постигне такава уеднаквена стъп 
човек, а

ката, партизаните се придвижиха до 
целта и заеха позиция, без да 
усетят стражарите от участъка и нощ 
ната общинска стража. Първо загър 
мяха пушки откъм бунара.

гида се
ка, сякаш стъпваше един 
стъпките му не се чуваха. И по това 
партизанската част му се видя необи 
кновена и чудновата. Мина из пътя 
и се изгуби зад чукара. Кучетата на 
егреците мълкнаха, но тези долу 
махалата продължаваха да лаят. Та
се се върна в колибата си, легна, но 
вече не заспа. Мислите му бяха с пар 
тизаните, с тяхната борба. Мислеше си 
коя ли чета мина и накъде отива. Мо 
же би ще се спусне към реката и 
нататък ще поеме нагорището К'/,м 
границата, докато се изкачи на изви 
ващия гребен-, за да прехвърли грани 
цата...

Стражарите в участъка и общин 
оката стража бяха изненадани и сму 
тени. Не можеха да разберат и да се 
ориентират какво става. Обаче стрел
бата откъм бунара ставаше все по-сил 
на и по-ожесточена. Стражарите наска 
чаха, грабнаха пушки и картечници и 
отв7,риаха с ожесточен огън. Ала от 
Към бунара и откъм реката засъска 
ха картечници та стъклото от прозор 
ците сс срина по калдърма около по 
стройните. Общинската стража гръм 
на два—три пъти, но като разбра, че 
отвсякъде идва стрелба, от която до 
линагга па реката за к ипя като в казан, 
се пром7,кна към градините, за да се 
скрие в бобанприткар. Партизаните 
пуснаха двамата селяни да стигнат до 
тях, залегнали в градините, и преди 
да влезат в борба, Огнян ги опря:

— Ръцете горе! Не М7,рдай!
Селяните повдигнаха Р7>це, разтре

перани. Двама бойчи им отнеха пушки

в

на-

Не мина кел кого половин час, от 
към Бистрово загръмяха пушки. Тасе 
излезе от колибата и се вслуша. Стрел 
бата ставаше по-силна.

— Какво стана сега?, премисли си
Тасе.

Всъщност в нощта Тасе ле можа 
да открие, нито да познае, че из рът 
лината мина отрядът на Златан, кой 
то зад чукара не продължи към река 
та, а зави към Бистрово. Движеше се 
по-далече от къщите на пръснатите 
махали, че псета и хора да не откри 
ят намерението му. Така се промъкна 
до центъра на Бистрово, без да го 
усетят и открият. Преди да започне 
нападението, командирът 
три партизански отделеиия да 
пристъпите на селото: едно 
пътя откъм Горяни; друго, водено от 
Марин, получи задача да се промъкне 
през градините под селото и да зае

те.
— Колко са в участъка?
— Тридесет пет — отвърна по-низ 

кият селянин.
— Значи не са всички тука?

— На мрак десет души заминаха ия 
къле, ама къде отидоха, не знам.

Щом узна това, Ошян пропълзя 
до Здравко и му съобщи.

— Прод7,лжавайте напред, а аз ще 
сз,обща на Златан, да има предвид то 
ва обстоятелство.

разпредели 
вардят 

вардеше

— Следва —
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РЕЦЕПТА
ли се към дадените 

за храната? — обърна се 
жена му Мария-

—'' Да, докторе, напълно се при
държа. Дори в последно време той не 
консумира храна в къщи?

— А къде?!
__ Той се храни по банкетите и

които устройва неговото

— ПридържагодинаПАВЛЕ ПОПОВ от една
иапъствияТова първо за-да дебелее.започна докторът къмтой- Всички дрехи му 

След това забеляза
беляза самия

тесни.станаха
жена му Мария:

теб. Тво-— Павле, какво става с
иадебляване и тези ма- 

заплашват.ето внезапно
които скриваш ме

за твоето здраве.знини,
Това е опасно

След като и в предприятието съ- 
констатираха Павле един 

книжка и отиде

закуските, 
предприятие.

Лекарят
днав своя пациент:

— Аз забравих 
какво вие работите?

— Аз съм ръководител в едно пред
приятие?

— И редовно 
закуски и банкети устройвани за ва
шите партньори?

— Да, докторе...
— И там си редовно хапнете?
— Да докторе, 

работа. Аз

Бусиловска аламуня сне слушалката и погле-
щото това попитам:да вивзе здравнатаден
в ординацията

— За сега мога да ти кажа
редовни разходки, да нама- 

употреба па мазнини и белтъчни 
след един месец ела отио-

при своя лекаря-
даТия дънове надрънди се та у Босилеград, 

реко си чеке да ушарим кривакът с йоще некойе 
рабушле оди тия край, додек й°ш не съм ис- 
кубал колчето . Остарейем ли нема да могу дале- 

бастунат че ми требе за подпн-

правиш
лиш посещавате всички

при мен... Кръвното ти е в грани- 
и отговаря на годините ти...

на Павле про-

ко да идем, а и 
ран>е.

во
цнте

След това съпругата 
менюто в домашната прехрана.с автобусат климиумо оди Власину 

я реши че се стурам у некойе село, оти 
у градо че ме спазе руководительете

това е в рамките 
само в къщи сла

мени
Дори на Павле се подготвяха и спсци-

изисква-
ТТТом на моята 

звам режима...
Лекарят взе молива и написа но

ва рецепта: На Павле Попов се за
бранява един месец посещение на 
банкети и закуски с партньори на 
предприятието...

надоле които според
йа медицината не влияат на за-

ални ястия, 
пето

ако отидем
и требе за две-три рейийе и йедън ручок у 
хотелат да си иступим анджарчето 
чам рабущйете. Овака на селяците уши 
не виде оди работу, та нема кой да ме замавля- 
Тика и направи. Ама тамън да пойдем низ селото 
оди Бесну кобилу се зададе страшна аламуня. До
дек да се снайдем узгрме, успуца, съсипа се 
силан дъж, обрну га на град... Йедва утрча у 
йедну маалу, а неколко парчетия оди градът уда
рите ми арне чврЬе. И ако ми йе лели съм се 
отегарил на лето. Заслъну се под стрею и гле
дам свако живо бега дома, цъкаю защо джабе 
работили, друЬи кълну и псую опалното време, 
треййи моле алуту да иде куде нищо нема. По- 
старете жене изнели пред ижете оди божичеву- 
ту сламу, запалили Ьу и моле облакът да не нищи 
садевинете и оралиюту. Успуцаше и пушЬе — 
ловджийте реши ли да плаше алтуту що се сто
вари нади ньиното село. У туя суклявину из йе
дну ижу излете йеднъ гражданин, узима оди 
градът, глънуйе га и по три пути се претръкаля- 
Дигне се и пай същото — упропасти си човек но- 
ве дрейе. На мене ми текну. Тай йе сигурно прв- 
ньо дете на маййу и некоя баба га йе научила 
тика да умилостиви времето.

що си засп
им се

тлъстяването.
Дните минаваха, а при теглото на 

Павле не настъпиха никакви проме- 
Отново жена му Мария със загри

женост даде предложение:
— Миличък, Павле, незабавно да 

при лекар с теб нещо не е

ни.

о
отидеш 
в ред!...

След като мина един месец Пав
ле отново се яви в ординацията на 
своя лекар. Новото число на вагата 
показа, че той за един месец

След един месец Попов дойде на 
контрол. Лекарят констати- 

има идеално тегло отгова-
редовен 
ра, че гой 
Ряшо на годините и височината.

е у<
теглото си с пет килограма!

вели-
Б. Волокинчил

ЕПИГРАМИ
II СТАНИСЛАВ ЙЕЖИ ЛЕЦ (1909—1966)

Човешките съдби ре разклоняват: 
един римува; други — клевети. 
Комуто двете дарби се отдават, 
римуван донбе ще ти посвети

Ама излъгал съм се. Синдракът бил пред- 
седник на общунскуту комисию що че да цени 
щетуту оди градът. И он се не молил на градо- 
биюту оди гайле за житото но да му не ствара 
работу. Малко ли лани беше. Стегну йеднъ мраз, 
па друг, а градът у нищи и това що беше оста- 
нуло. Селяците че требеше да буду лабнени оди 
порезат. И комисията уяну „фичото” па нейде гле
дала
тат, потам
кога, а комшиюту сал 
с чашку сливовицу и ручок, а они оди благодар
ност сто поето унищено и тека. Куду не могли 
с колата, не могли ни пешйи, па кико се вати.

оо Млада жена казва с укор 
на съпруга си:

— Вече нямам какво да 
облека. Комшиите знаят на 
изуст гардероба ми.

— Добре, сКъпа, 
ще се преместим в друго 
жилище. Така ще ни изле 
зе по-евтино.

Две страни има медалът, 
но е еднакъв медалът.преко джамът, нейде оди ивицуту на пу- 

одоко, на друго место попрашала не
малко, некой Ьи поканил

ЗА ДВАМА ПОКОЙНИЦИ

Единият загина като Хектор, 
а другият живя като директор.

тогава

Но, общинейите делегатйе 
Ьи провесурйе. За тия „труд” 
цу” и Ьи упутили на поправително. Не може ти
ка — требало барем да сепонесу двоглед 
„близу” да виде

испаднали стро
им писали „едини- ОЩЕ ИДИН ЮБИЛЯР

И на мен юбилей [ми се пада: 
Участвувах в хиляди парада.

★
Журнаилст 

девойка — 
плаж:

— Кога за пръв път ре 
шихте да станете нудистка?

— Нудист не се става — 
отвърща тя- — Всички се 
раждаме такива.

та оди-
щетуту — рекъл йедън делегат.

интервюира 
на нудисткия

! Изгледа
! Ш° СУ МУ лошо оценьили „работуту” па им и туя 

годин даде 
Белйи

и облакът .ньим се йе расръдил ЗА МОДАТА;
Ний сме в линия е модния тон: 
я, да видим в журнала, 
под какъв ъгъл този сезон 
да си гледаме хала.

да праве класно на 
съга искараю йедну двойЬу.

исту тему.1
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