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Издатвлпм „Крагеггвв’' в удв
стоек^ с Орден
йрзт
СТЖФ
едяшетв© «ъс
сребърен веяод за осо
б-аям
заслуги в ©@двстга ва инф&рдеатхтхата
и графическа
дейност
и за пртаоса ■ развити
®то на братството
в»
единството между наг^и
те народи и народности.

ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО НА ЛЕГЕНДАРНА КАДИНЯЧА

ВЯХМЕ И ОСТАНАХМЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ!! I 0СМ|ЕСТ8ЯВАНЕТ0
НА НАШАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ
— КАЗА ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО, ОТКРИВАЙКИ ПАМЕТНИКА НА КАДИНЯЧА
Легендарната Каднняча имаше на 23 септември величава
картина: кад 100 хиляди души от Титовоужнщки регион, СР Сърби<* и от всички краища на страната, изпълниха хребетите, седловините я падините на Кадиняча и околните хълмове. Те дойдоха
да прись^твуват на голямото тържество при откриването па па
метника „Кадиняча”, на мястото където безстрашните бойци на
славния Работнически батальон не щадиха животите си, на 29 но
ември 1941 година даде възможност за изтегляне на главните части
на партизанските сили и Върховния щаб от Ужица към Златибор
и Санджак.
Точно в 10 часа и 54 минути Кадиняча огласиха мощни
аплодисменти и възгласи. Народът привествуваше своя най-скъп
син — президента Йосип Броз Тято, който откри паметника ^„Ка
диняча”. И точно по тоЕа време на платото на паметника „Ка дн
____ др. Тито
Няча”---^----------излезе в синя
ст
маршалска униформа. С него бяха
добривое Видич, д-р Тихомир Влашкалич и Никола Любичич. На
платото пред др. Тито рапортува ген .-полковник Петър Грачанин, а
лпваха го Балша Говедарица,
секретар на ОК па СКС в Ти
привествуваха
...
тово Уж»ще, Драголюб Петрович — Раде, председател на Републи
канския отбор на Съюза на бойните и Милое Миловановнч; пред
седател на Общинската скупщина в Ти-рово Ужице, ведно с авто
рите на паметника скулптора Миодраг Живкович и арх. Александър
Джокич.
С твърда и достойнствена
крачка другарят Тито през
амфитеатъра на Ужишката
република се отправи къ-М пирамйдата, в южната част на
която беше поставен пиеде
стал с Орден народен ге
рой, с който президентът ка
Републиката отличи леген
дарния Работнически бата
льон. На това място др. Ти
то положи венец и се покло
ни пред светлата памет на
падналите бойни. На венеца
са изписа:ги думите: „На ге
роите на Кадиняча — Йосип Броз Тито”.
Другарят Тито след това
мина по алеята на Работни
ческия батальон, привеству
ван от четата по териториална отбрана, символизираш3
батальон.
Работническия
След това излезе на трибу
ната, където го приветствуваха Лазар Колишевски, ТТе-

тър Стамболич, Фадил Ходжа,
Драгослав Маркович,
Милош
Еранко Микулич,
Душан Шкребич,
Минич,
Иво Марган, Иван Стамбо
лич и Пепца Кардел. Дру
гарят Тито привествува и
делегации от всички наши
републики и покрайнини.
От тържествено украсена
та трибуна към другаря Ти
то и всички присъствуващи
се обърна председателят на
Председателството на Соци
алистическа република Сър
бия Добривое Видич. Речта
МУ прекъсваха с бурни аплодисменти и възклицания
при всяко обръщане към
другаря Тито. В края на рс
чта си Добривое Видич помоли др. Тито да вземе ду
мата. А когато др. Тито сс
показа на трубаната — Кадипяча отпово отекна от бу
рни аплодисменти и възкли

ствено-полигически събития, нициите винаги им бяха в
създаване на народоосвобо
непосредствена близост, задителните отбори и така на шото всеки час можеше да
им дотрябват. Всичко това
татък.
От Ужице по това време имаше огромно значение за
Върховният
щаб
ръководе
воденето на освободителна
!
В нашите действия в Сър ше с въстанието, което се та борба и революцията в
бия през 1941 година дей разпламтяваше навред из цялата страна.
Следователно, по времето
ствуваха 26 отряди с около Югославия- Още през първа
30 000 бойди. От значение е та въстаничеока година в когато фашистката солдатеи това, че сръбоките парти нашите отряди имаше «ад ска беше завлядала почти
цяла Европа и напираше
запи оше първите изстрели 80 000 въоръжени бойпи.
С идването на Върховния към Москва, германските,
насочиха както против фабългарските
1пистките завоеватели, така щаб и Централния комитет италианск ите,
пар и унгарските фашистки за
и против домашните преда на Комунистическата
тели които позорно влязоха тия на Югославия в освобо воеватели неочаквано бяха
ч служба на окупаторите. дения град Ужице, се създа принудени да водят истин
Това беше решителна раз ваха зародишите на наши ска война в окупирана Юго
славияплата на сръбския народ с те регионални военни части,
както и органите на револю
вс л икос ръбс к ата
пол итнк а
*
УЖИШКАТА РЕПУБЛИКА”
циоииата
народна
власт
и
ма старата централаютична
— ЕДИНСТВЕН ФЕНОМЕН
НароДържава, която така бързо други институции на двпжеОТ ЮГОСЛАВСКО И
доосвобод
11ТСЛ1
юто
ЦЯ’НИЯ.
се разпадна, именно затуй
МЕЖДУНАРОДНО
ние. В Ужишки край и око
защото се основаваше въР- лността бяха нанесени на
ЗНАЧЕНИЕ
ху системата па пол птиче- врага крупни военни удари.
ско безправие, класова ек- Тук вътрешните врагове по
Създаването на Ужищка
смлолтация
11 национален
казаха истинското сн лице. република представлява един
гнет. Този факт беше от Тук Комунистическата пар ствеи феномен и първият
голямо значение за по-пататия за пръв път в своята оазис на свободата в така
чъ нпгото разпалване па И а история действуваше насво наречената Хитлерова Ев
лай"Дълбока признателност родоосвободителната борба бода. Тук. под ней по Ръко ропейска крепост. Това има
вес ше не само югославско но
водство сс развиваха
ма ония, които дадоха живо » Югославия, а особено за
тите си за свободата и «с- укрепване па братството и страшни обществено-полити и международно значение.
зависимостта, за братството единството между нашите чески, стопански, 'културни Даде подтик за укрепването
и други дейности. Създадоха на съпротивителното движе
народи и народности.
и единството на нашите па
„Ужишката република”, ка се нови обществени отноше ние и нарастването на -анти
роди и народности, за пра
мия, а в освободените места фашисткото настроение в
символично
се
но
своя
воля
и
«То
тогава
вото сами,
собствен избор да строим> .„армчшпе пространната ос- започна нов живот. С едно света. Забелязвайки целокуп
по-хубаво и по-шастливо бъ- пободена територия в Запа- дума, за пръв път на прак «ата опасност от въоръже
дна Оьрбия ,и Шумадия, въз тика се конкретизира прел ното въстание в Югославия,
а отделно в Сърбия, герман
Д°МакаV че от тези словни никна в резултат ата успе- етната за бъдещето общест ского
главно командване «з
дпи -изтекоха 38 години, ла шио осъшествяваие * щлите вено устройство. На народа даде нареждане
въстанието
военно-политическата беше открита перспектива,
мен тези събития, а вярвам ла
в
СъРбия
да бъ,де потушено
„Няма
връпгане
към
стагтреживе стратегия иа Комунистиче че
и иа всички други
с
пай-драстични
мерки.
ТТокъм
онова,
което
берото
ли участници и днес е най- ската партия па Югославия
в единния процес на нашата ше в бпвша Югославия. По- радн това германците прид
жив спомен, Величието иа
вижиха изви съединения от
рали
това
работниците
и
ос
с-1Р- революционна борба. Над
Източния фронт. От Ф1рянборбата в тази част
два месеца тази освободена тапалите граждани, които ЦНЯ
II Гърция* Приобщи им
ме се намираха в частите,
бия, както и нашата освооп територия имаше изключисс и едни български окупапо
собствено
решение
всеот
дателната борба изцяло, с телно значение и като воегорски корпус.
нио-икоиомическа база и ка- дайно денонощно работеха
(На 2,ра стр.)
течение ■па времето получа
то средище ма важим обще- за фронта. А пушките и му
по-голям°
значение.
па все

ТИТО: Кадиняча • пример и
вдъхновение иа младите поколения
Другарки и другари,
Разрешете ми от теша мя
сто, «а което през 1941 го
дина е изписал »а една от най
-светлите страници от наша
та Народоосвободителна бор
ба и социалистическа революпия, и където днес откри
ваме този внушителен мемо
риален паметник, да привет
ствувам преживелите учас
тници и ВСИЧКИ Други, до
шли от всички (краища на
страната, да увеличат, това
наистина велико събрание.
Присъствието на вас. бойците, и младежта в толкова
голям брой, и а попрището
ш легендарната битка иа Ка
дипяча, прсдставлява израз
и а дължимо признание и

ПЪРВИТЕ ИЗСТРЕЛИ НА
СРЪБСКИТЕ ПАРТИЗАНИ
СРЕЩУ ФАШИСТКИТЕ
ЗАВОЕВАТЕЛИ И
ПРЕДАТЕЛИТЕ ....^

(От Ьаа етр.)
ироа лдтото и есета па
1>-П годт»а, ю извършиха
редица офсипзншш децешщ
срещу отделил въстапнчееки
огнища, при това над наро
да навършиха маошш, шииоруталли репресии. само в
крогуевац одха разстрелваш
/ ииЧ, а в Кральово з иш ду
ши.
Когато германските ВОИски к*ьм края на ноември
1941 година с концетричшо
нападение започнаха да на
хлуват към Ужице, благода
реиие предателството на четннците, аз дойдех до заклю
чонието, че отбраната на
всяка цена, не би била целе
съобразна. Настоявах ков
кото се може да запазим
жива сила. Поради това ре
пи IX частите да не влизат в
съдбовни боеве против понадмощните германски, чет
на шески и другите предател
ски сили. Свободната тернто
рия трябваше да защищава
ме до границите на възмож
ностите с цел загубеното бъ
рзо да се навакса с нова и
още по-голяма свободна те
риторияКогато вече стана ясно,
че Ужице не може да се
защищава със сили, с които
тогава разполагахме, заповя
дах от града да се изтеглят
учрежденията и болниците
СТОТИНА СТРАНИ В

м 72 - Ниш
Адрес иа Иадател29 декемството:

Тук, на Кадиидча, се ра
зигра драматична и тежка
борба, срещу много по-си
лен враг. Бойците от Рабогническия батальон не ша"
деха животите си, бяха решеаш да спрат врага на вся
ка дена. Редки са примерите
в историята на воюваш ети
на толкова но-надмощем и
до зъби въоръжен враг, да
се противопостави една малка чета герои с безприме
рна храброст и упоритост.
Па един партизанин 1 лапада
ха 15 германци.
Но без оглед из това, вра
гът беше спрян. Ние имах
ме време да изтеглим наши
те сили на Златибор и про
дължихме по-лататък през
Увац за Самджак. И докато
офанзивата на германските
сили в Сърбия още не беше
завършена, ние на съседна
та територия, с ангажиране
то на силното боево яДР°
от частите, конто се изтегли
ха от Сърбия и партизански
те части в Санджак, Изто

СВЕТА ВИЖДАТ ОПОРА В
НЕОБВЪРЗАНОСТ

Скъпи другарки и другари,
. В моментите, когато в ми
елите и чувствата сме объР
нати към първите дни на
нашата Народоосвободителна война, към нашата бо
рба за свобода, независимост и нови социалистиче
ски обществени отношения,
искам да кажа няколко ду
ми и за нашата външна по
литика. Понеже това е по
литика, която именно служи на свободата, напредъка
и независимостта яе само на
нашите, но и на всички на
роди, правото на всяка стра
на на свободно и всестранно
развитие в мира и сигурно
стта.
Както знаете, аз неотдав
на се завързах от Хавана,
където заедно с членовете
на югославската делегация
участвувах в работата на
Шестата конференция на
шефовете на страните или
правителствата
необвър
Това
заните страни. ^
— беше
една от най-значителните ме
ждународни срещи На нея
бяха представителите на две
трети от страните в света
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па ЗлашОор. В същото ирс
Л10 1Щ гиоошпческия оатал1>ои па * Ж1 пикня партпзапекн огряД льзлоЖпХ за
дачата а 1а хчадпищча да спрат
арата, колкого се може но
задълго, з.1 да имаме време
Да изтеглим ранените и ооеприпасите, н след това да
отстъпват към кремие.

и голям брой освободител
ни движения и .междунаро
дни организации.
Това показва, че днес огромното мнозинство на ст
раните, над стотина, виждат
опора на своята иезависимост и успешно и безпрепяствено развитие именно в
политиката за необвързаност. Каквото и да било в
света да се предприема и
какъвто и да било натиск
да се упражнява срещу от
делни необвързани страни,
неоспорим е фактът, че бло
ковете днес стагнират, дока
то движението за необвързаността расте. С това простран
ството на блоковото действу
ване и надпревара сс сте
снява, което има огромно
значение за понататъшното
развитие на международни
те отношения и бъдещето
на човечеството.
В Хавана приехме и твъР
де добри декларации. Още
веднаж силно се потвърдиха
коренните принципи на необвързаността, формулирани
преди 18 години в Белград.
Заздравени са единството и
дееспособността на движе
нието, като независим, извънблоков и все по-влияте
лен фактор иа световните
съ бития.
Днес и онези, които не
принадлежат на нашето дви
жение, гледат на необвърза
ността, като на важен фа
ктор в международните от
ношения. Гледано цялост
но, може да кажем, че кон
ференцията обективно е оце
йена в света и че й е отде
лено голямо внимание. За
това свидетелствуват много
изявления иа отговорни ли
чности, както и писането тю
световнисг печат. Наистина,
нейните резултати понякъде
се тълкуват т>азлично, едностоанчиво и в изкривена
светлина. Едни в него виждат преди всичко осъда
на политиката на -някои
страни, губейки от предвид
цялостта онова, което е съ
ществено за съвкупните ме
ждународни отношения- Дру
ги това представят така, какт0 те самите биха желали
да 67,де. Има ги, следовател
но, такива, които още не мо
гат да схванат, че необвърза
ността не е резерв или тран
емисия. По овоята същност,

Бойна, Херцеговина н
чиа
гора, |>аоипхл1с 04>‘»п
черна оосип доистоия. /V тоЗИШШ
ва наскоро съдеистиува ва
с РООШ.О-—чес^Ц^.
тъР в'ьи беШо сформиран
ох* работници «а ужшпката
оръжейна фабрика, желез
ничари, обущари, Ш1ша|и,
тъкачи, хлебопекари и АР*
работници от Ужице. Но съ
става си това беше и стилски пролетарски батальон.
В безпримериия героизъм
бойците му силно се изяви
класовото съзнание, което
достатъчно говори за хара
ктера гга пашата борба. 1о
и а съзнание се закалява^ле
в дългогодишните кървави
стълкновения и-а работницибуржоазния режим.
те с
Изминаха почти четири ДС
сетилетия от битката па 'ха
дмняча По ти, геакто и АРУ
ште спомен ща нашата бор
ба, живее и днес в спомени
те и съзнанието иа милиопито напий трудещи сс. Жи*
вее и като завет — велики
те завоевания от пашата леиволюЦИя Да пазим от
чки огшти да бъдат угрозе
ни. Тя е пример и вдъхно
вение за младите поколения
как се спечелва и защища
ва овободата и пезавионмостта на своята страна.
ПОЛИТИКАТА ЗА
тя не може и никога не ще
бъде това.
Имаше понякъде и очаква
над, че >ще се дойде до на
рушаване на единството на
шашето движение. Разбира
се, на конференцията имаше и различни погледи въР‘
ху отделни въпроси. Обаче
онова, което е в интерес на
всички и което ни обединя
ва бе далеч по-силно от тези различия- А това е съ*
ществено. Разлика! ше има
и в бъдеще, както навсякъде ги има в международ
иите отношения- Гова е и
всяка
естествено, понеже
страна има своя история.
свои особености, своя посоВпрочем
на развитие,
ка
никога разликите не са оно
ва, което предизвиква про
блемите, но начина на който
те се преодоляват.
НЕОБВЪРЗАНОСТТА
ТРЯБВА НА ДЕЛО ДА
ПОКАЗВА СВОЯТА
СПОСОБНОСТ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА ПО ДОБЪР

свят

Затова аз и на конференцията в Хавана отделно по
сочих значението на демократизаци51та иа -нашето дви
жекше във всички облици и
области -на неговото действу
ваше. Именно с поддържане на демократичния диа
лог, в който всяко мнение
трябва да се уважава, ще
укрепва кохезията и дееспо
собността на движението м
неговата притежателна сила
за другите страни и прогре
сипни партии. Демокрацията
е израз -на същността на на
шето движение. Без това то
не би могло с успех да вър
ши своята историческа ми
сия
Другарки и другари,
Желая в случая да кажа
и -няколко думи за някои
въпроси на нашето вътреш
но, преди всичко икономии е
ско, развитие, и -по някои
задачи, които ни предстоят.
Ние живеем и работим в
мир и свобода почти три
и половина десетилетия- За
това време наистина е осъ
ществено огромно обществе
но и икономическо преобра
зование на нашата страна.
Югославия
промени своя
лик. Вижте само как изгле

;Ш0С Ужице. Няко,аМ1

чко, което може да забал%
развитие.
ОЪДеШО
За стопанското 1ЮЛОЖОШЩ
например бе доста ш&оре
по напоследък, Посочвано
с, че стопанските процеси,
лъпреки положителните хей
дехщии, ис са винаги и съз
вучие с приетата политик з,
и че мнозина «с се придър
жат към договореното. За
това неотдавна са предпри
ети редица мерки, чиято
цел е преди всичко да сс
забави растежа 1*а цените,
да се съгласуват тишсети
ци-мте с реалните възмож
ности, да стихнат всички
останали облици потребле
ние, увеличаване па износа
и намаляване на вноса и та
ка нататък.
]ШШС1Ч>

л«м, модерен ‘Р^Д. л
с а.авсядсьдс, -'"™ “
се тръгне иаврсд из «аш81а
мл/^^п^пя Ш

Аз често изтъквам, че тра
се подсещаме, осоос
Ова да
но лшодото, поколение, на
кое го започнахме,
“тГ КОЙТО тр.*и
““ ЖеРзГ?ояа,и<“ -тоПдаес
сохме
имаме. Добре е да се запо
знаят и условията на живо
та и труда па хората в др.
ште страни и всичко онова
действа
което нрави тяхната това
да
телиост Ие поради
изтъкваме стандарта на на
шите граждани По отношение „а ДРУт страни с нодо
бнн исторически оостоятслстна. Ние -на всекиго жела
ем добри. Радва ни мапредъка и<а псяка страна в све
та. В границите и а своите
възможности оказваме и по
мощ па мнозина, на които
тя с необходима. Но факт
е, чс щатите хора, когато
отидат щавън и видят как
там се живее, още повече
ценят нашите постижения и
всичко онова, което представлява съдържание на па
шия живот.
Крупни резултати, които
постигнахме и които пости
та ме ВъВ всички области, са
най-яркото потвърждение на
правилността на нашия път,
на нашето социалистическо
развитие
самоуправителио
Това е и основата на висо
ката политическа стабилно
ст в пашата страна и поло
жителното политическо настроенне на трудовите хора
и гражданите.
Дотолкова повече сме длъ
пени интензивно да работим
върху премахването на вси-

Но и в случая трябва да
посоча, чс ангажираността
и отговорността за приема
нето и провеждането на ме
рките на стабилизация още
ие са достатъчни. Понякъде
това се схваща кампанийно,
а те като трайна задача и
па Съюза на комунистите, и
на органите на властта, и
па всички организации на
сдружения труд. В отделни
среди все още се настоява
икономическите проблеми и
бремето на стабилизацията
да се прехвърли на други,
да се изразходва повече, <>тколкото се произвежда. За
това тРябва да се засили от
говорността на всички ме
ста за провеждане на догоОсобено трябва
кореното,
значително повече и по-енергично да работим работни
ците в основните организа
ции на сдружения труд нам
етна да завладеят с дохо
да, който създават с труда
си. Това ще ускори процеса
на сдружаване на труда и
средствата и ще подтикне
осъществяване пелите и за
дачите на икономическото и
съвкупно обществено разви
те.

ГОРДИ СМЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА
ЖИВОТА В НАШАТА САМОУПРАВИТЕЛНА
ОБЩНОСТ
Желая да изтъкна, че ние
и тази година, макар че ико
комическите условия в света
са твърдо сложни, постига
ме ценни резултати. Ръстът
на промишленото производ
ство е по-голям от предви
дения- Има и признаци, че
се увеличава и производителната реколта на селско
стопанските култури. Подо
брени са резултатите
на
стопанисване на съвкупно
то стопанство в първото по
лугодие. Поведението в раз
иределението на дохода ста
ва по-рационално. Повече се
отделя в полза на материал
ните основи на труда.
Доколкото се касае до ка
питалните влагания, добре
е, че се изявяват тенденции
за тяхното забавяне. Обаче
трябва да изтъкна, че фро
нтът на инвестициите е поиататък твърде широк, а
има и икономически -напъл
но неоснователни инвесгаЦ1Ш. Затова крайно време е
да се пресече пътя иа това.
Също така трябва да оси
гурим износът да расте побързо, а вноса да не мина
ва приемливите граници.
Сега трябва ла засилим
активността към по-иататъш
но, последователно и творче
ско приложение на систем
ните решения- Предстои ни
и приемането на следващия
средносрочен план.
Пред
нас е и значителната задача
на своевременно утвържда
ване развойната политика
—за идущата година и подготовката на мероггриятия за
■нейното осъществяване. В
реализацията на това голяма
е отговорността на организа
циите и Ръководствата па
У-ъюза иа комунистите, на

останалите обществено-поли
тически и обществени орга
низации и органите на об
ществено-политическите об
щностн, на всички наши тру
дови хора.
Другарки и другари,
Аз нямам намерение днес
тук по-обширно да говоря
за нашите резултати и про
блеми. с които се срещаме.
Доста за всичко това гово
рих и напоследък.
Ние още как съзнаваме
величието на своите пости
жения- Това ние не губим
предвид, както знаем, че за
народ, какъвто е нашият,
няма изкушения, на които
не ще отстои, нито трудно
ст, които не ще надделее.
С основание може да бъ
дем горди на всичко онова,
което постигнахме и на въ
трешен и «а външнополити
чески план. Горди сме на
стойностите на живота в
нашата самоуправителна об
пгност на свободни хора и
братски народи, както и на
онова, -което социалистиче
ска необвързана Югославия
днес представлява в света.
Пътя. по който вървяхме до
сега, -ние ще продължим ре
шителио и непоколебимо.
Желая на -народа от този
край, на всички ви, другар
ки и другари, много успе
хи в по-нататъшната творче
ска работа, в усилията жи
вота ,на нашите хора да ста
ва все по-богат и по-красив.
Речта на президента Тито
повече пъти бе прекъсван?
с аплодисменти. На края на
речта всички присъствува •
пти с дълготрайни аплоди
смент приветствуваха др\ггаря Тито.
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ЗАСЕДАНИЕ НА
-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИИ ш
ЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЕЛГРАД

ИНТЕРЕСЪТ НА ЧОВЕКА - ОПОРА НА АКТИВНОСТТА

Председателството на Съюзната конференция на
Социалистическия Съюз на заседанието си от 20 септем
ври т. г. обсъди актуални въпроси от политическата
акция на Социалистическия съюз и УтвъРДи Програма
за действие на Съюзната конференция и нейните обли
ци на действуване до края на настоящата година. Уво
дно изложение по тези въпроси направи ИЩВАН РАЙЧАН, секретар на Съюзната конференция.
Бяха обсъдени и някои актуални въпроси от обла
стта на селското стопанство, за което говори в уводно
то си изложение инженер ИВО КУЩРАК, председател
на Секцията на Съюзната конференция на Социалисти
ческия съюз за обществено-икономически отношения в
селското стопанство и на село.
В уводното си изложение
Ищван Райча* говори за
най-актуалнит& общественоикономически и политиче
ски въпроси, които са от
особено значение за действу
ването на Социалистическия
съюз в настоящия и по-нататъшния период. Той под
черта задачите на ССРНЮ,
произтичащи от решенията
,на Шестата конференция на
необвързаните страни в Ха
вана, а след това се спря въ
рху най-актуалните въпроси
и задачи в осъществяване
то «а стабилизационната по
лилика, в развитието на по
литическата система, къдетс
тежището на работа е вър
ху претворяването в живота
инициативата на другаря Ти
то за колективна работа и
отговорност и върху изява
та на делегатската система
като цяло.
В л/водното изложехте бе
ше казано много и за въпро
сите, които за отношението
на Социалистическия съюз
към тези инициативи и пре
дложения повдигат всеки
дневно тРУДешите се и граж
даните.
Ето някои акценти от не
говото изложение.
НЕОБВЪРЗВАНЕТО
Огромното интересование
за подготовката на Шестия
форум на необвързаните в
Хавана, според различни под
ходи, опити за разединение и
отклоняване на движението,
на стълкновенията между
необвързаните страни и т. и.,
създадоха крупни задълже
ния пред организациите на
Социалистическия съюз. Са
мата работа на Шестата
конференция и нейните ре
зултати, след това по-нататънгаото развитие на движе
нието на необвърза1ште изи
еква да бъдем постоянно ан
гажирани, навременно и до
бре подготвени при обсъжда
нето на такива въпроси.
изготвяме
Именно затова
Програма за нашата актив
ност, активност на Съюзна
та конференция за по-ната
тъшния период.
Това обаче трябва да на
правят и организациите на
Социалистическия съюз във
всяка среда; Програмата тря
бва да има траен характер,
и да отразява интересованието на трудовите хора. Накрая трябва и на това поле
да преодолеем сектанството,
което се изразява в ограни
чаването правата на членовете на Социалистическия
С7>Ю3 понякога до чисто ин
формиране за международни
те въпроси.
Всеобщата, публична и еди
иодушна подкрепа на предло
жеиието на другаря Тито и
становищата на нашата стра
на именно показват, че нашият човек е заинтсресо
вай, готов и способен да
оценява и подкрепя принци
пите, за които в международните отношения и в сво-

ето поведение се застъпва
ме.
За тази готовност е необ
ходимо да се създадат и ор
ганизационии предпоставкиСТАБИЛИЗАЦИЯТА
Организациите на сдруже
ния труд, органите на об
ществено-политическите об
щности и обществено-поли
тическите организации тези
дни отчитат първите резул
тати от стабилизационните
програми. Според първите
сведения, намален е ръстът
на индустриалното производ
ство, а увеличава се произ
водителността на труда. По
степенно се увеличава дохо
да на сдружения труд, пре
дназначен за разширяване
на материалната основа. От
делянето на средства за об
що и съвместно потребление
по-бавно растат, отколкото
в предишния период. Такова
е състоянието и с личните
доходи по отношение на до
хода. Обаче и покрай първи
те резултати, за самодовол
ство няма място. . .
Делегациите в сдружения
труд не са достатъчно под
готвени да контролират она
зи част от дохода, която се
изразходва за развойни, об
щи II съвместни потреби.
Често решават поднатиска
местни,
те
на
лични,
хнократически амбиции. Де
легатската база няма доста
тъчно подкрепа <>т оргапизи
раните социалистически си
ли, или пък тази подкрепа
е само обща и с това — не
достатъчна.
Показателен пример за то
ва отношение са самоулрави
телните общности на пнтере
сите, в които не се чувегву
ва достатъчно влиянието на
сдружените производители,
а противоположно на това
— силен е натискът на бюРо
кратическата логика и бю
джетното финансиране. За
това делегациите и делега
тите трябва да съдействуват в нашите акции, акции
те ца Социалистическия съ
юз. Нашата роля върху ■найширока политическа основа
на делегатската система тря
бва да се осъществява пре
ди всичко конкретно, тря
бва да укрепва съзнанието
и да мобилизира обществе
ното мнение за по-добъР и
по-производителен труд и
изразходване само ща зара
ботеното и осъщественото.
ОТВОРЕНОСТ НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
СЪЮЗ
Голямо болшинство орга
низации на Социалистическия съюз-, особено с дейно
стга иа своите секции все
повече обсъждат въпроси
от пряк интерес за граждапипа като основа и опора
па собствената му активягост.

именно тук гражданите и
ьи,кдат основаха
своето
оусд.шЯванк, договаряне . в
своите вкции. ч_. това с-ицим.'шсшчс^кмяТ
сгаоа
съюз
привлекателна, иолишчес^
АйЪРДе чувствителна
орга

низация, готова, ако се на
ложи, всекидневно да реаги
ра върху непосредствените
проблеми, потребности и ин
тереси на гражданите.
иричшш за такава актив
ност има много, особено то
гава, когато организирано
трябва да се оказва влия
хте върху работата на орга
ните, организациите и служ
бите, които са въ» функция
на потребите на човека.
Обществените служби, ор
ганизациите, чиито услуги
са необходими във всеки
дневния живот и работа на
трудовите хора, често са
единни в определена среда
— в известен смисъл имат
монопол в определена обла
ст на услугите „комунални,
транспортни, съобщителни,
дистрибуторски, понякога и
ТЪРГОВСКИ услуги”.
Затова се случва, че са за
коректни отношения с ползвателите ща техните услуги
само тогава, когато трябва
да получат съгласието на
Социалистическия съюз за
повишение ма цените, а
инак се държат невнимател
но, по-някога и безотговорно.
Не бих казал, че тези слу
жби мито са по-лоши, откол
кото по-рало. Касае се -обаче
за това. че значително нара
стнаха потребите на гражда
вина, но и тяхното съзнание
за своите права и потребно
сти, пък и тяхгната готовно

ст да не се примиряват с
безотговорна работа и неко
ректни отношенияС такова желание и готов
ност Социалистическият съ
юз със своята отвореност,
публичност, критика, предложенид много може да до
принася към преодоляване
то на такива отношения.
ПРОВЕЖДАНЕ НА
ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВА
Имаме богат опит от действуването на фронта на со
циалистическитс сили <уг фе
дерацията до общината. Ма
кар че и в това отношение
трябва да видим колко и
по какъв начин се включ
ват организациите на Съюза
на социалистическата мла
деж в Югославия в акции
те на Социалистическия съ-.
юз. В това отношение в по
нататъшния период трябва
много повече да направим,
защото това е особено акту
ално.
Съвместните акции, с еди
нен подход, сигурно все по
вече ще имат място. Обаче
нямаме достатъчно опит или
•не сме го натрупали, за то
ва как фронтът действува
в базата, в местната общ но
ст, как се обединява около
основните акции, в какви
политическо-организационни
форми. Документът, който
е пуснал на обсъждане е на
сочен именно към тези въ
проси от непосредствената
активност на ССРНЮ.
При готовленията за осъще
ствявале инициативата на
другаря Тито за колективна

раоота и колективна отгоъориюсг ьървяг в с-ъюзнага
конференция на ^оцпалшатическня съюз ог пролетта на
тази година. Те излязоха от
рамките на раоотни групи,
продължиха в ръ-ковдетвата
на фрсхнтовските организации и репуолшсанските и
конференпокра-йнинохште
ции на Социалистическия
съюз. Общото настроение,
подкрепата на цялата орга
низация «а ССРШО, заклю
ченията на ЦК на СЮК и
прилагането в ЦК на СЮК,
в Съвета на синдикатите на
Югославия и в Конференци
ята на Съюза на социалист
чеаката младеж на Югосла
вия, допринасят да се върви
организирано и решително
в реализирането на инициа
тивата във всички организа
ции на Социалистическия
съюз. Разискванията които
се провеждат по повод не
посредствените задачи осо
бено откриваха обсъждане
на отделните условия, при
които колективната работа
ще се осъществява в Соци
алистическия съюз.
Творческият подход към
реализиране инициативата е
голяма необходимост, за да
стигнем до решения з по-на
татъшния
период,
които
най-добре съответствуват на
потребите на Социалистиче
ския съюз, и отделно на Съ
юзната конференция и ней
ните органи. За предложени
ята във връзка с конкретни
те мероприятия ще се реша
ва яа заседание на Съюзна
та конференция до края на
настоящата година — подчер
та Ищван Райчан.

МИРКО попович

тито и

УЖИШКАТА РЕПУБЛИКА
Ужишката република има югославско и лошироко значение преди всичко, че в един истори
чески решаващ момент стана военен и политиче
ски център на Освободителната борба и революция
на всички народи и народности. — Под ръковод
ството на другаря Тито и Политбюрото на ЦК
на ЮКП тук бяха създадеш! първите облици на
народната власт и зародиште на създаване на ЮНА
. Г1 рез иърв! 1те месеци
па въоръженото В'ьстаиие,
през юли и август на 1941
година, Народоосвободителлата борба във всички кра
ища на Югославия е в пъл
ен замах, така че бяха осъ
ществени крупни успехи. 'Го
гатза вече другарят Тито раз
ммеляшо за
преместваме
па центъра ща ръководство
то па Народоосвободителпа
та борба от Белград на сво
бодна територия. Въз основа
па всестранната оценка ига
воеашште, политически, ико
номически м всички други
условия и ОКОЛНОСТИ, той
заключи, че най-подходящо
е да се обезпечи по-широка
свободна територия в запа
дна Сърбия. Тази негова ми
съл и решение предаде в
ОкръжиИд комитет та ЮКП
за окръг Ужишки и на ТЦ'а
ба на ужншкия партизански
мародоосвободителеи отряД»
в началото (IIа септември,
другарят Родолюуб ЧолаКОВИЧ, член пга Главния щаб
на НОП отряди иа Сърбия*
През средата на септем при
след освобождението ща Кру

пай, другарят Тито отива в
Столице, а през първата по
ловина на месец октомври
седалището на Върховния
щаб н Политбюрото на ЦК
на ЮКП премества в Ужице, която ужишкпят отряд
освободи на 24 септември.
По този повод другарят Ти
то па 24 септември 1951 годнна коза: „ . . .Ние не сме
случайно избрали този град,
не сме избрали случайно тоя
край, но това игаправчхме
поради това, че бяхме дъл
боко убедени че сме дошли
в революционна среда, в
среда в която народът чевърсто стои иа беита ил
своята независимост н сво
ята свобода".
РЕВОЛЮЦИОНЕРИ
Другарят Тито повече т>тн е обясняваше и подчер
таваше от какво се ръково
деше да донесе такова реше
ние за създаване иа свободна
територия в Западна Сърбия*
Поради всичко, като една
от най-значителните причи
ни, той изтъква революии-

онните традиции на ужишкия край, понеже, както
той казва, „Ужица и околно
стта и в миналото дадоха
изтъкнати борци и творци
на съвременното работниче
Радован
ско движение
Драговнч, Димитрия Туцовнч, Душан Попович и дру
ги, които като революцио
нери н марксисти, дадоха
значителен принос върху ра
заптието на революционно
то движение не само в Сър
бия но и в Югославия, а рол
ята на някои от тдх имаше
и по-ншроко значение”.
По този случай другарят
Тито подчерта, че „тази те
бе
географичеритория
ски удобна”. Всякак не тря
бва да се губи от вид, че
Западна Сърбия се намира
ше на тримеждието от оку
паторнте разделена Югосла
вия, на тримеждието на не
дпчева Сърбия, павелзгчева
независима държава ХъРватскои италианската окупаторска зона, която се про
тягаше към Черна гора и
Санджак. От този решон в
това време можеше да се
поддържа връзка с някои
части на народоосвободнтел
ното движение на Югосла
вия(Следва)
СТРАНИЦА 3
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Т1РЕД ИЗБОРИТЕ В МОК НА СКС В НИШКИ

БАБУШНИЦА; ПРЕД
КЛТИТЕ

РЕГИОН

на преден план
* 1ь видени

предложения

ни хи изоорл-ш долулАСИА*»,
и АШШ и\С
хили а«»»-/АЪ

оосъДН хх приеме иа злссд»»1И1С ь начилого иа и»\юмир»«
а юдготошште за пзоорпю
ь ир1си1ПЗ»аихяГс» аха ч-ьюза
йЛ АчОЛАухиАСГИАС в ААИШАМГА ре
л иип тлвппзах Ь зиЮ1Ю'т1С
лпа фс»^>а И се .чарик.!срили
лаг с-ьс замйДиа дииалшка и
у,Б[ЛЮОСЦ подход. оаключите
лмата фаза всъшноса’ започ
па преа ТаЗИ седлнЩа, кога
ю се проведе заседание на
председателството иа
иа
в ппш, иа което ое
утвърдено предложение 1 о па
^еооходимпАе изоорни докуАгенти. А\аюх) ое изтъкнато
иа заседанието тези докумеи
ти тряова да оъдат основа
за успе1шхо провеждане на
изоорната активност в иъР
на
алчните организации
т.е. да окажат помощ
на секретарите и секретари
атите в първичните органи
зацшх при изготвяне па от
чети за досегашната работа
и утеснят техниката на нзоо
рите.
Докулхентите предлагат
общ технически модел на
изборите в .първичните ор
ганизащш с цел те да бъ
проведени,
дат ефш<.аоно
по-лесно да се следят и коор
изборните активдшшрат
ности и дз се даде възмож
ност за обстойно обсъждане
на съществените въпроси.
При това документите
не
трябва да бъдат калъп, а
основа, върху която всяка
ПО ще си изготви собстве
ни документи.
В предложените докумен
ти се намира и приложение
за изготвяне ва отчети за
работата през изтеклия- пе
риод, който е твърде съДъР
жателен и има за цел, не
да
програмира отчетите,
но да даде конкретна помощ
на секретариатите за качес
твено и бързо изготвяне на
същите. Това не се прави
без основание, понеже в
досегашната практика се е
случвало отчета за работата
да прави <някой друг, а не

секретариатът или пък иелокуипото внимание се ио
свещава аха този, а на втор
план останат останалите сь
щеотвели въпроси. Това е в
съгласие с документа за
идейно-политическите зада
чи иха комунистите в пзборито, в който се подчерта
па че изборите са изключи
'
важно политическо
телххо
звено в по-нагатьшното кла
сово-политическо оргашиза1ХИОННО, .кадрово «и укрепва
не на СЮ1С. Затова те тряб
ва вниманието на комунис
тите още повече да насоча г

ЬЪ'
към .най съш сствсчште
проси в развитието II ш само
управителната сиц,11|а^ис,А1с'1.
чсска демокрация °ьв вся
ка конкретна среда.
Па заседание насрочено в
началото на октомври МОК.
иа СКС в Ниш ще обсъди иРе‘
дложепието «иа документи хе,
а след това ще ги изпрати
до всички общински коифс
рсшцпи, първични О ргамиза
цип и членовете па иолшпчсоките активи, задължени
да оказват помощ в прове
ждането ма изборите.
К. Георгиев

ИДЕЙНО-ПОЛИГИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ НА КОМУ И ИС
ТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН

Политическата школа
започва на 4 октомври
посветено
С тържество,
на юбилеите на СЮК, С1С0Ю
и Синдикатите, ша 4 окто-мври ще започне с работа
през учебната 1979/80 г. по'
лнтпческата
школа ага МОК
на СКС в Ниш, която тази годиша ще посещават 82 членове на СЮК от целия регион.
По отношение ша предпшнпте учебшн годишх числото на курсантите е увеличе
но с 2, с което е дадена въз
можност на общинските кон
ференции на СК от Димит
ровград и Пирот да имат
по един курсант повече.
курсантите
Изборът на
приключи, а заедно с кому

общини
писти от Другите
п региона ще се намерят и:
“ ц^ГпстронкГхрй

Осъществяване задачите
на икономическата стабияи-

Към средата па септември
и Бабушница се проведе сьвешш4ю с председателите
па синдикалните организа
ции иа което бяха обевдец някои
'
иш
от• май-актуалиитс
въпроси във връзка с орга
1 шзираихето на предстояЩИтс избори.
Председателят ша Общ ни
па синдикатите
ския съвет
и Бабушница запозна
егиуващите е тази отговор
на и важна политическа за
дача. В провеждането ша
новите избори ще трябва
да дойде До пълен изРаз^'<
лапаното ща Титовата иии
ниатива за колективно Ръ
ководене, зачитане «а реше
л и ята иа Осмия конгрес и?,
синдикатите в Сърбия и кон
ституциога.ите постаиовле!1Ъп връзка С прилага
"'сто на Закона за сдруже-

■ш&ш.
(Таламбас),
Станко Митнч
Славолюб Радепкович (осн.
уч. „Иво Дола Рибар") и Ми
рослав Станкович („Комуна
лац") от Бабушшхшка об
щииа.
К. Г.

Ед:-га от съществените за
дачи, която ш е бъде в целп
тъРЗ па вниманието на син
организации в
дикалшхте
предстоящия период е об
съждането и оценяването
и прилагането на правилни-

цше по създаване, разпореж
данс и разпределение «а до
хода и чистия доход. Поло
жителите резултати от та
зи практика ще трябва да
се изтъквах1 и изнасят
пример, докато отрицателните — Да се подлагат на об
съждане и критика.
Изборите в Съюза на син
минатите те б-ьдат удобен
момент и за набелязването
па нови мерки за повишение
производителността на тру
да.
На събранията ша синдика
тите, също така ще се об
съдят и досегашните резул
на
тати от действувашето
делегатската система.
орга
Пред синдикалните
чизации занапред още пове
че се налага да разработва
и внедрява положителния
опит от прилагането на За
.копа на сдружения труд, ка
то ония трудови организации, които не го прилагат
цялостно, набелязат съответни мероприятия за ускоря
ване за по бързото и по-пъл
ното му прилагане, Именно
организации
синдикалните
основни
трябва да станат
и
носители
на
двигатели
борбата за пълно възнагра
за
ждаване според труда,
по-нататъшното развитие и
внедряване на социалистиче
ското самоуправление.
М. А.

БАБУШНИЦА

Сеем на $6 в Бабушница
На 27 септември в Бабуш
ница се проведе съвместна
на
сесия на трите съвета
Общинската скупщина.
Всред по-актуалнмте въп
роси, които бяха обсъден н
са и анализът за успеха на
учениците през
изтеклата
1978/79 учебна година, ин
формация по
състоянието
•на охраната по труда.
Делегатите обсъдиха и

някои въпроси ог дейност
та на основната селскостопан
ска професионална служба
в общината.
Делегатите на Общинска
и
та скупщина гласуваха
някои решения и измене
ния на обществения договор на цените и провеждане
то политиката на цените
те в СР Сърбия в 1979 го
дина и др.

Приети документите за

Тези документи, между
които календара за изготвя
не отчет за работата на пър
вичиите организации през
изминалия период, който
между другото трябва да
обхваща идейно -политичес
кото, акционко и кадрово
укрепване на
първичните
синдикални организации. Са
моуправителното
организи
райе и развитието на самоуправителните общественоикономически
отношения '
и прилагането Закона за
сдружения труд.

Сериозни
задачи

&"А='

ДИМИТРОВГРАД

Комисиите за организациизгражонно-политическо
дане и кадрови въпроси и
за политическа система и
самоуправление към Общшх
скид синдикален съвет
в
Димитровград проведоха съв
местно заседаиие, на което
обсъдиха и приеха докумен
тите за предстоящите избо
ри в първичните синдикал
ни организации в общината.

ИЗБОРИ В СЪЮЗА НА СИНДИ

зация, задачите в областта
иа образованието и из по
вишаването на общата и
трудова култура на работни
ците и осъществяване
на
обществената сигурност
и
самозащита, както и остана
лпте документи—критерии
те за избиране иа кадри, на-

чина на провеждане иа из
борите и напътствие за из
готвяне на акционна програ
ма ще обсъди ,и приема Об
щатския синдикален съвет,
иа предстоя игото си заседа
тгие, което ще се
проведе
към края на този месец.
Т. П.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОК НА СКС В БАБУШНИЦА

Четирима посетители на
Политическата школа
Кадровата комисия Щ>н
ОК на СКС в Бабушница из
бра четирима души коитб да
посещават Политическата
школа на Междуобщинската конференция на СКС в
Ниш.
За посетители на Полити
ческата школа са избрани:
Кая Антич, работничка в
, Лисца” — от Севнице ООСТ
„Бабушница”, Станко Митич, работник в „Агроком

бинат” Ниш ООСТ „Талам
бас” в Бабушница, Славолюб Стаменкович, работник
в основно училище „Иво Ло
ла Рибар” в Бабушница и
Мирослав Стаменкович, ра
ботник в „Комуналац” в Ба
бушница.
Школата ще продължи
шест месеца, а започва от
1 октомври тази година.
Д. Глигориевич

БАБУШНИЦА ПРЕЗ ИДНАТА ГОДИНА

САМООБЛАГАНЕ
ЗА ПЪТИЦА
СЕДЕМГОДИШНОТО
местно самооблагане за изграждане на местни некатегори
зираии пътища в Бабушниш
ка община, въведено през
1973 година, изтича през ид
«ата година. От запланираните 128 км пътища до края
ще
на настоящата година
бъдат завършени 95 км., ко
ето може да се счита за
задоволяващо тъй като проместното са
веждлнето на
мооблагане беше съпътствувано с редица трудности.
Преди всичко, някои ме
стнл общности не изпълня
ваха в предвидените сроко
ве своята част от задълже
нията, което затрудняваше
нзпълххенпето
на
общия
план по из1'ражда(не на пъ
тища. От друга страна, —
местните . общности
във
Велико Бонинци, СтрелъЦ.
Лшхово, Богдановац и Киевац — навреме и цялостно
изпълниха местното самооб
лагане.
От досегашния опит е ясно
че в ония местни общности,
1Съдето политичеаките орга
низацшх са действували ед
инно I! оплотено и резултати
те са по-добри. Те навреме
са получили средства от самоуправителната
общност
за ^изграждане на пътища в
Баоушиица за настилка
и
валиране на пътищата.
В Бабушниш ка
община
сериозно се обсъжда въпро
сът и през идната година да
се раздвижи
ающя за въ веждане на ново местно са
мооблагане
за
„т т_„
пътища.
В
Някои села в общината, в

които пътищата са из^раде
средствата,
събрани
пи
чрез местно
самооблагане,
ще се използват за изграж
дане на училищни сгради
като в Бабушница, а в Ра
ков дол и в Богдановац ще
се строят амбулатории, а
във Велико Бонинци — здра
вна станция.
Една от най-обелхиите бла
гоустройствени акции, ко
ито ще организира Социали
етическия съюз в Бабушнишка община през идната го
дина ще бъде довеждането
на вода в Бабушница. Про
ектът вече е одобрен. За Ба
буишица и околните села
водата ще се доведе от изво
ра в село Любераджа. От
същия извор ще ое насочи
водопроводна мрежа и към
село Велико Бсшшнци.
Подготовките за тази обемна и важна акция вече за
почват ооце от есента на та
зи година.
М. А.
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Новемлюбпто на „нектар“ Славчо
очерк
Лекарят Славчо Александров ох х орна лИоииа
понастоящем
раооти в осйонната
организация
на
'-АРVжаНИя труд иоллчНО-дп»,
лаюсерека служоа към меди
цинския център „тилентс

ххадович В оурдулица. осъ
Шносх, това представлява оанод за рехаоилитоция на оо
ЛНИ от туоеркулоза, профе
сионални,
респираторни и
други заоолдвания.
паглед този факт не гово
ри много, защото в медмцин
ския център работят
над
/б лекари, лшнозина от тЯх
са добри специалисти.
лекарят Славчо от начало
то на годината е специалистинтернист. Това беше пово
дът да се срещнем с него.
Действителната причина на
нашето посещение беше не
говото
човекол юбие. Защо
то не един ни потвърди: ако
искате да пишете за човек,
който обича работата си и
по-точно, който обича чове
ка, отидете до „доктор Слав
чо”.
— Здравеопазването е ху
манна област и това не би
ва никога да се забравя.
Възнаграждаването
трябва
да бъде според труда, но
лекарят преди всичко пред
себе си има живи хора. А
болният при това има изме
нена психология. Държи се
съвсем по-иначе от здравия.
Ето защо, от лекаря се изис
еква н „по-специален”, под
ход — заяви Славчо в едно
обобщение как вижда той
своята работа и работата
на лекаря изобщо.
Тази любов -на доктор Сла
вчо .Александров къ-Ч хора
га има корен още от гим
назиалните му дни в Боси
леград А може би и още
детски
ло-ра«о в ранните
дни, когато здравеопазване
то в селските домове е не
що далечно, недостижимо.
Житейският му път ке се
отличава особено от житей
ските пътища на децата в
Лисински район: роден през
1936 година, след завърше-

на гимназия в Босилеград,
записва медицина в Белград, като я завършва през
1965 година.
Отначало службува
на
Власина, а сетне минава в
Оурдулица. В мъчнопроходи
мите планински местности
винаги се откликва «а вся
ка покана да посети болен.
Учил се е От примера на
някогашния лекар в Боси
леград — д-р Богданович.
С този период е свързан
и най-трудният му случай в

терапия и в тази насока
Южноморавски и Нишки ре
шон могат още повече да
сътрудничат — изтъкна д-р
Славчо.
Редом с усилията, които
като
ръководител ма диспансерско-болничшата служ
ба полага (неотдавна бе за
вършен новият строеж и
предаден ма употреба), д-р
Славчо полага усилия в то
ва ведомство да заживеят
пълноценно самоуправител
Ките
отношения, възиагра

Лекарят С. Александров
лекарската практика: по
мощ на родилка на откри
то поле под светлината на
фарове на санитетски коли.
— Днес в медицинския цен
тъР „Милентие Попович” се
прилагат
най-съвременни
методи на лечение: от древ
мата акупунктура до облъч
ване. Прилагат се и класи
чески методи,
тъй
като
Сурдулица с климатично мя
сто,
естествен извор на
кислород.
Тук съществу
ват условия за детайлна „об
работка" -на болните.
Но високоефективно ле
чение може да се постигне
с още по-голямо задълбоча
ване на връзките между
регионите. В нашата ОСТ
идва прим. д-р Почек — ди
ректор на оиколошкия ин
ститут в Ниш. Болните все
още дълго чакат за химио-

на работното си място
ждаваиото според резулта
тите на труда да бъде ръко
водещо .начало, а в целия
медицински център още поефикасно да задействува ко
лективното ръководство.
За този здравен тружмик
трябва да се каже още, че
наред с медицината дейно
се занимава и с общественоняполитическа работа
колкократно е член на иайвисшите органи и тела в
общината. За тази своя дей
ност е получил Петосептемврийско лично призна
еше — най-високото приз
напие, което се присъжда
в Сурдулншка община.
За Славчо обаче шай-скъ
пи са онези призна!шя, ко
ито ежедневно му изказват
излекуваните с думите „Бла
годаря, докторе”.
Ст. Н.

ИНИЦИАТИВИ

Отново ще бъде открита
мина „Ерма“
да работи след освооожде
нието на страната през 1946
година.
Паралелно с това иродъл
жавали и
изследванията
иа каменовъглените залежи,
които
били
най-иитешивии
Тези дни отново се водят
разговора с председател на от 1955 до 1958 годиша. Не
локулната документация от
мина „Ерма” в село Ракита
в Бабушнишка община, зак . тези изследвания се намира
в архива на
Общинската
рита през 1961 година. От
скупщина в Бабушница. Ето
разговор с председателя иа
какво
във
връзка
с резул
Общинската скупщина
в
татите от ягай-иовитс изслед
Бабушница Станимир Илич,
ваши* ша залежите на каузнахме, че е раздвижена
метни въгли ща при село
инициатива за яотвор«о от
Ракита казва председателят
криваие иа мината.
ша Общинската скупщина
Въглизцата от мината в с.
Станимир Илич.
Ракита — изтъкна Илич —
— Предполага се, че съ
притежават мощност от
ществуват резерви от пад 20
7 000 калории, както с утмилиона
тона въглища А,
въРДено и с яай-ис»ите ш
Б и Ц-качество. Това зна
следваниячи, че има възможшост съ
Инак мина „Ерма' е била
щите да бъдат експлоатира
открита през 1962 година. Ра
ми за по-дълъг период от
ботила непрекъснато все До
време, при годишна експло
1938 година, когато спряла с
атация
на около 300 хиляди
работа. Наново започнала

— Съществуват резерви от 20
милиона тона камени въгли
тца
— Въглищата в с. Ракита
са висококачествени

тома. В шас гоящата епер
гийпа криза инициативата за
активизиране па мина „Ер
ма” в село Ракита идва в
правия час — казва Илич.
В тази насока вече с
за
ат I га яси раиа и реп кмгали I ата
самоуправнтелна
общи юст
за геоложки изследвания в
Ниш. Тя готви
подробен
проект и ние наскоро ще
можем е окончателния до
кумент да излезем пред де
легатите ига Общинската ску
пщима, региона, а по-късно
яце го представим и в Из
пълнителния съвет ша Соцп
алмстичеока република СъР
бия
В откриването иа магма
„Ерма” Бабушница вижда
шанс за заемаме на шемалкия брой незаети в община
та, тъй като възможностите
■ма другата промишленост
ле могат да поберат всички
търсещи работа хора.
М. й.

БАБУШНИЦА

Връзката о базата
р бъде во-тяааа
В рамките на подготовка
та на заседание на Републи
канската конференция на
Социалистическия съюз в
Сърбия, в Ьабушница на 2а
септември се проведе раз
ширено заседание ма коор
динационният комитет при
ОК на ССРН за работа па
местните общности и коми
тета, за местни общности
към Съвета на местните об
щчюеш при Общинската
скупщина. Обсъдени бяха
актуалните въпроси от действуването на делегатските
скупщини. В работата на за
седапието
участвуваха и
Драгослав Танич, председа
тел на секцията за делегат
ска система към Републи
канската конференция ма
ССРН и Миодраг Здравко
вич, член на Републиканска
та конференция на ССРНС.
На дневния ред на заседа
нието бяха актуални въпро
сите от
осъществяването
на конституционната функ
ция на Съвета на местната
общност при оОбщинската
скупщина.
Отделно беше подчертано
значението за
ангажиране
то на трудещите се и граж
даните от местната общност
в решаването на Въпроси

от жизнен интерес. Решава
нето в Съвета на местните
общности занапред трябва
още повече да се основава
върху желанията и потреби
те на трудещите се и граж
даните, л* този смисъл, как
то беше подчертано, ще е
необходимо да стане извес
тно разширяване на въпро
сите, които оа в обсег на
Съвета на местните общно
ети. Би трябвало в този об
сег да се включат и здрав
ната и социална защита на
населението,
образование
то и културата на село, ко
ито въпроси досега се обсъ
ждаха на съвместни сесии
на трите савета на Общин
ската скупщина.
В разискванията беше об
съдено и действуването на
делегациите и делегатите в
Съвета на местните общно
сти, като се изтъкна, че та
зи активност не е на зави
дно равнище. Именно, все
още се чувствува слабата
връзка между делегациите
в местните общности и ба
зата, която трябва да бъде
основен пътепоказател за
действуване на делегациите
и делегатите занапред
Т. А.

‘Ав®

Автобусната гара в Бабушница

асфалтът наближава
Бабушница
Асфалтовото платно от
Пирот към Бабушница се
строи по-ускорено. През се
ло Блато наскоро ще мине
трасето иа новия път. ПъР
вите километри вече се ас
фалтират, като ще бъде из
вършена корекция на завоя

при селото.
Строителите от „Путоград
ня” Ниш обещават, че учас
тъкът от Блато до Бабушни
ца ще бъде завършен
ДО
Деня на Републиката — 29
ноември.
М. Й.

КРКТНЧЕСНй АНАЛИЗ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
ТЕЗИ ДНИ в центъра на
вниманието в първичните ор
ганизации ша СК ша терито
рията на Димитровградска
община е осъществяването
и разпределянето ига дохода
и средствата за личиш дохо
ди. В първичните
организации ага Съюза иа •комуни
стите в основните оргатшза
цип ша сдружения труд и
трудовите общности се про
веждат заседания, иа които
се обсъждат заключенията
на Централния комитет на
Съюза на югославските ко
муписти по актуалните иде
йио-политичеоюи
въпроси г
за осъществяване и разпре
деляие на дохода и задачи
те ага комунистите и други
те социалистически оамоуп

равителни сили в тази об
ласт.
Покрай обсъждането на
тези заключения на заседа
шията във воички организа
нии на сдружения труд и
трудовите общности се рази
еква във връзка с изготвя
нето на критически анализ
върху резултатите и пробле
мите в областта осъществя
вашето и разпределянето на
дохода и средствата за лич
ни доходи както в област
та ига стопанството, така и
в пзвъистопанскнте дейно
сти.
Изготвянето ша тези вна
лизи трябва да приключи
най-късно до края на този
месец.
Т. П.
СТРАНИЦА 5
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КОМЕНТАР

Трудовите организации и по-нататък
ползват течни горива
Нефтната криза,
която
засега целия свят, не поща
ди ни нашата страна, което
ше рече ни нашата репуб
лика и общината ни.
Като решение на този про
блем е посочено, че всич
кн трудови организации, ко
ито използват течните горива и където това е възмо
жно, би трябвало да мина
ват към използуване на твъ,
рди горива.
Докъде са стигнали с та
зи реализация в димнтров
градските трудови органи I
зации? Най-късият отговор
на въпроса е: не се мени ни
що Затова че наистина е
така свидителствува и фак
тът, че в Димитровград пи
то една трудова органшзация ие е направила нищо в
това отношение.

Наистина в „Тигър” е ку
пен нов котел, но кога
той ше бъде пушат в оксплоатация
се знае. Все
пак за похвала е, че са на
за
правени! първи стъпки
плана,
осъществяваше на
който вече напълно е рсалн
зирап в много трудови орга
низацип в страната.
Но какво става с другите
предприятия. 1КОИТО използу
основно
ват мазута, като
средство, а където тпъРДПте горива могат да то замес
тят твъРДе успешно?
В трудовата организация
за обработка на кожи „Брат
ство", където ежедневно се
харчи по едни тош и поло
вина мазут, само преди ед
на година минаха от твър
ди на течни горива и проб
лема наистина е труден, за
люто сега би трябвало пак

отново да се ремонтират, по
чти, новите съ10Ръ>ке,,ия. »*
че
„Братство" се говори,
използува •
комбинира! юто
нс ще е най-доброто реше
име. защото за преработване
на
то т.е. за прссулгшсто
кожите е нужна висока тем
пература. която твърдите
горива не могат да дадат.
Поради същата причина и
в конфекция „Свобода" 'ие
сс мисли на някаква прео
рентацид в близко бъдеще.
В „Свобода" се премина па
мазут през 1974 година и
тук той се харчи около 15—
20 гонга месечно.
Обективните причини са
•налице, но трябва да се ра
боти по-перспектнвпо и в
крачка с времето, в което
живеем и се трудим.
Т. П.

ОБЗОР

НЕДОСТАТЪЧНО УПЛЪТНЯВАНЕ ПА
РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Средното работно време е около 5 часа. Заплаща се
престоя на работното м«сто, а не и работата
В настоящия момент един
от най-важннте въпроси на
трудещите се в Босилеградска община, на първо място
на членовете на СК и на
^ъюза на синдикатите,
с
как по-ефикасно да се дей
ствува върху икономическа
та стабилизация, именно, но
литиката на стабилизацията,
като постоянна задача,
и
занапред остава в центъра
н«л вниманието им.
пко имаме предвид,
че
доходната политика е важ
шо звено в стаоилизацията
и че уплътняването на раоо
тното време има огромно
значение в по-нататъшното
и осъществяване е нужно и
да поътреим
отговор за
това как се уплътнява раоотно време, колко дневно
ефективно се работи и как
»о трябва да се предприеме
работнотб време да бъде
използвано за това, за кое
то е и предназначено.
БЕЗОТГОВОРНО ОТНАСЯ
НЕ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
Във всички извънстопански дейности и администра
тивните служби работното
време не се уплътнява ця
лостно, не се работи толко
ва. колкото налагат нужди
те и
законоразписанията.
Това потвърждават и след
•ните примери.
В службите на органите
на управлението в Общин
ската скупщина, число от
трудещите се безотговорно
се отнася спрямо задълже
нията си, отнасящи се до
работното време.
Докато
клиентите зад гишето
не
са доволни от работата и
услугите някои работници
прахосват работното време из града. В случая ще
добавим, че докато в отдел
ни служби се изпие топлото
кафе и прочете дневния пе
чат добър Дял от времето
измине, Някои от началн!!
ците на тези служби казват,
че има пропуски в уплътня*
СТРАНИЦА 6

вашето на работното време,
ио не посочват и нарушите
лите.
За отбелязване е, че уплъ
тняването на работното вре
ме в тези служби «е е стн
мулирано в самоуправигел •
ните споразумения за раз
дределение «а личните до
ходи. Според думите на Ни
кола Савов, началник за оо
;що управление в ис, крите
риите за възнаграждава ие
ще оъдат доизградели,
в
които и уплътняването на
работното време ще получа
свое място, дотогава лошо
то отнасяне спрямо работ
ното време, ако не се при
ложат решенията,
взети
към края на миналата годи
на от страна на Изпълните
ушия съвет на СС, ако нс
:се превземат нужни мерки
Юх отговорните,
сигурно
ще продължи.
Не можем да бъдем довол
ни и от уплътняването на
работното време в Здрав
ния дом. Тук медицинският
персонал, особено лекарите
дохаждат на работа по-къс
но, на закуска отиват по-ра
но, а ог същата се завръ
щай понякога и с цял час
закъснение. За отбелязване
е, че често пъти в следобе
дните часове няма дежурен
лекар.
С РЕГУЛИРАНО РАБОТНО
ВРЕМЕ
В стопанските дейности
положението по тоя въпрос
е съвсем по-друго, защото
от уплътняването на работ
ното време в пряка зависи
мост е и
рентабилността
на производството. Приме
рите в ООСТ „Изградн,я" и
Горската секция посочват,
че работното време се упл-ьт
нява почти цялостно. Спо
ред думите на Драган Мицов, директор на Горската
секция, се прави сметка за
всяка минута извън работно
то място, за всяка минута
неефективно използвана. В

тези две организации точно
се знае началото ш края'<на
работното време Спазват се
н я кол ком кнутн ите почивки
и нееефективно време е ог
раничено до минимум. За
дълженията и нормите на
всяко
работно място са
регулирани — личният до
ход е в пряка зависимост
с това дали едно произведе
ние или една работа е за
вършена качествено за един
или два часа.

ЗАПЛАЩА СЕ ПРЕСТОЯ НА
РАБОТНОТО МЯСТО
В Автотранспортната орга
] шза ция уплътняването 11.,
работното време е под въ
прос. С изключение на беи
зиностанцията, пътния и то
варен транспорт, в админи
стративната служба и рабо
тилницата ефективното ра
ботно време от страна на
работниците се намалява по
свое нахождение. Работници
те в работилницата избяг
ват трудовите задачи. Има
примери трети лица, която
Търсят услуги да бъдат раз
думвани, а след това на съ
щите услугите се оказват
частно. От друга страна не
превзимат мерки тези пропу
ски и да се премахват. Но
може би е трудно да тър
сим отговорен за това, за
шото и отговорните се отнасят безотговорно и ие уплътняват Цялостно работно
то си време.
— Като работници в рабо
тилницата .не работим пове
че от 5 часа дневно, ио ечи
таме, че и трудещитз се в
а дм инистративиата служба
работят по-малко 0т нас _
т<азват Асен Миланов и Иван
Евтимов,
Крайно е време в трудовите организации да бъде по
ведеиа една по-широка акция за премахване иа слабо
стите, произтичащи от нее
фективното работно време.
и още нещо: с усвояването
на Закона на сдружения
труд крайно е време и по
нататък да се заплаша престоа на работното място и
■неефективното му узлътнява
не.
В. Б.

ничии доходи
зации на сдружения

труд в Босилеградска община и
лични доходи Шест
месечните 'ба^си Т/ тГ“о“г, че превишешю е заплатено 47.982,
“з^ОЗ ;^ и '^Зд^л37.113 динара, в
пия дом 390 хиляди динара.
Услуга” соеаиият
За отбелязване е, че в ООС1 „Услуга средният
личен доход сега възлиза на 3.218 дин., докато в същия
период на миналата година е изнасял 3.387 дин. Ооаче
това не значи, че тези организаци са отделили средства за материално възпроизводство и запасите. Даже
такива средства въобще няма.
В ООСТ „Изградня" за възпроизводство и запаси,
са отделени 457 хиляди динара. И тук не са спазвани
критериите за разпределение на дохода и личните до
ходи .Средният личен доход сега възлиза на 5.021 дин.
и в отношение на миналогодишния от същият период е
в
по-голям е 28,2 на сто. Всъщност личните доходи
тази ООСТ са най-големи в босилеградските стопански
организации.
В Здравния дом, като че ли въобще не е спаз
вана пропорцията в разпределение на чистия доход. С
390 хиляди динара превишено заплатени лични доходи
трудещите се тук. държат първо място в неизграждане
на критериите за получаване на лични доходи спрямо
репването на материалната база на сдружения труд. И
на 7 505 динара и е иай-голям в общинаха. В отно
шение на миналогодишния от същият период е поголям с 20,86 на сто. Това е само средният личен доход по зает, докато средният личен доход на лекарите
от обща практика възлиза на 14.800 динара...
Превишено заплащаните лични доходи в тези
организации са от по-стара дата. Чистият доход не се
разпределя според пропорциите зачертани в самоуправителните им споразумения: личните доходи незаконно
се увеличават, а отслабва производителността на труда.
Тази „свобода" в разпределението на чистия доход,
съответно и на личните доходи, затруднява положение
то на сдружения труд. Все докато се взима незаработеното и все докато нищо не се предприема за премах
ване на тези нередности, тези трудещи са наградени
от обществото, а не и от своя личен труд.
Дали членовете в самоуправителните органи на
тези организации разбират, че е крайно време да се
премахнат слабостите. Обществените средства, които се
превърщат в лични доходи трябва да гарантират ук
репването на материалната база на сдружения тРУД. И
още нещо: такива отношения отрицателно действуват
в целокупния обществено-икономически живот на об
щината.
В. Б.
НИШКИ РЕГИОН: РАЗВИТИЕТО НА ЗАНАяТЧИИСТ
ВОТО ВСЕ ОЩЕ В ДОГОВОГИТЕ

Подкрегга гамо
на щжш
ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО или
дребното стопанство, както
се още нарича, е наистина
дребно, ако се има предвид
посветеното му внимание.
Не става дума за ■недостиг
на вербална подкрепа, поне
же за по-бързото развитие
на този клон са сключени
доста споразумения и дого
вори. Очакваните резулта
ти обаче не се отчитат вслед
ствие на бавност (някъде и
пълно отсъствие) в прове
ждането иа конкретните ак
цгш и мерки.
Това е оценката за състо
янието в занаятчийството в
региона, която чухме
■на
съвместното заседание на
председателството на Между
общинската регионална сб
щност и Изпълнителния съ
вет на регионалната стопан
ска камара, проведено през
миналата седмица в Ниш. В
разискван ията
участвуваха
и представители на общес
ствено-политичесюите
низации, съответните общ
ности иа интересите и тру
дови колективи от региона.
ПОДГОТВС! ГИяТ
материал
и встъпителното изложение

дадоха цялостен преглед
на състоянието в този сто
пански клон и предупреди
ха, че приетата политика за
развитието на занаятчийство
то в републиката и региона
ке се провежда. В разисква
нията пък бяха посочени и
проблемите,
които спъват
успешното развитие. Това
са преди всичко липсата на
помещения, несполучливото
кредитиране, неравномерна
та разпределеност на занаят
чийските работилници,
ви
соките данъчни облагания и
пр. Затова
стопанисването
в тази област е непостоян
но и пречи разширяването
на занаятчийската дейност
в частна или
обществена
собственост.
Последициите на това със
тояние се проявяват в недо
стиг на качествени услуги
и занаятчийски
произведе
ния. Загубват се и възмож
ностите за откриване на но
ви работни места. А те не
са малки, понеже със съот
ветни стимули дребното сто
панство може да приеме 4.5
хиляди работници
К. Г.
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Президентът на Републиката Йо
сип Броз Тито откри на 23 септември Вспоменатслиия монумент
на Кадиняча, на мястото където преди
38 години с
геройската си борба и
смърт бойците на легендарния Работнически батальон създадоха възможност за изтегляне на главните партизан
ски сили и Върховния щаб от Титово
Ужице, изписвайки по този начин ед
на от най-славните страници на нашата
революцияПред паметта на своите съратници
от Ужишка република другарят Тито
се поклони в нов величествен амбиент
под познатата пирамида, обкръжена с
вспоменателния монумент, съставен от
множество
каменни,
монументални
скулпторскн обликовани стени, които
символизират отпора и отбраната, живо
та и свободата. Венец в славата на падпалите на Кадиняча другарят Тито поло
жи край постамента с Орден народен
герой, с който няколко дни преди то
ва отличи Работническия баталион. ВъР
ху лентата на венеца беше написано:
„На героите от Кадиняча — Йосил
Броз Тито”.
Това беше най-хубавият и най-впечатлителният момент от великото тър
жество на легендарна Кадиняча; кра
ят на повечедневното чествуване, в кое
то градът и регион Титово Ужице бя
ха домакини на президента Тито, найвисшите държавни ръководители, оце
лелите бойци от Ужишката република,
делегациите на всички републики и ав
тономни области, трудещите се и гра
жданите от този край и от цялата стра
на. В тържеството взеха участие око
ло сто хиляди души.

Непрегледни колони автобуси, от
рано утро се движеха към Кадиняча.
Пристигането на другаря Тито на то
ва историческото място бе посрещна
то с песен и поздрави от събралия се
народ, с топовски залпове. На Кадиня
ча с другаря Тито пристигнаха Добривое Видич, Тихомир Влашкалич и Ни
кола Любичич. Най-скъпия гост посре
щнаха и поздравиха представители на
сбщественополитическите организации
и на град Титово Ужице Балша Говедарица, Драголюб — Раде Петрович и
Милое Милованович, както и в авто
рите на паметника — скулпторът Миодраг Живкович и архитектът Алексан
дър Джокич.
Другарят Тито, придружаван
от
генерал-полковник Петър Граначин, на
прави преглед на комбинираната воен
на част, построена в неговата чест. След
това се упъти по алеята на Работничес
кия батальон, която символично гово
ри за създаването на Ужишка републи
ка, геройската борба и свободата, за
която са паднали бойци на Работниче
ския батальон.
След приветственото слово на Добривое
Видич, председател на Предсе
дателството на СР Сърбия и председа
тел/ на Републиканския отбор за ознаменуване на Кадиняча, бурно прнветствуван другарят Тито, произнесе реч.
След завършването на пригодната кул
претурно-художествена
програма
дадена след това — президентът на
Републиката към пладне замина от КаД1шяча и се упъти към хотел „Оморика” на Тара където Републиканският от
бор за откриване на паметника на КаД1шяча даде обед.

В този брои:
износът

Прехвърляне
ма вимета
(На 2-та стр.)

ДНИ НА КУЛТУРАТА НА
СР РУМЪНИЯ В СФР
ЮГОСЛАВИЯ

Богата
мозайка
(На 3-та стр.)

КАДРОВАТА ПОЛИТИКА ВЪВ ВРАНСКА ОБЩИНА

Как да се задържат кадрите?
(Ни 3-та стр.)
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2 Комунист
КАДРОВАТА

1

ПОЛИТИКА ВЬВ.ВРАНСКА ОБЩИНА

Как да се задържат
МИЛЕНТИЕ ВУКСАНОВИЧ
.
Вран„ през последните го,
дини изключително оъроо
'
се
развива.
и динамично
все повече става
Градът
стопански
и
значителен
културен центъР в южната
' '
Сърбия, която инак
икономически е твъРДе «е
развига
Във Враня с към
четиридесет хиляди жители,
, ;,«ече от половината ранай-много в стопанООТЯТ,
ктвото. оашоа е яаИО че ор
'тамизацията аа ^ъюза
накомунистите в тази ооацша
придава
голямо значение
нт осъществяването на !К-Н1
ровата политика във всички
ооласти на обществения нко
комическия и политическия
живот.
отделно място в дейност та. на комунистите през по
следните месеци се дава на
стовъпроса за кадрите в
■ панството. Забелязва се „на
предък в демократическото
изграждане на кадровата по
литика", защото обществе
но-политическите* организа
ции и самоуправители* не
органи в значителен брой
организации на сдружения
1 руд системат ически решакадровпте проблеми.
ват
освен това, очевидни са и
промени в
положителните
струкквалификационната
тура на работниците.
ден на ден се увеличава • 411
слото «а младите хора, на
които се поверяват отговор
обществгни и стопанНИ
ски задачи. Техните творчес
ски способности все повече
се изявяват, което в тези
среди много се цени и уважаРаКомунистите в тази общи
ма. посочват и на ке малкия
брой слабости и недостатъци. Впрочем, голям е разрезът между потребата за
по-ускорено
оощественоикономическо
развитие и
числото на хората, преди
всичко с висша квалифика
ция* които още по-силно би
ха
„тласнали' това разви
тие. Ма стопанството в об
щината са необходими още
към хиляда нови работни
ци, от които около 130
с
виеше професионално об
разование и около триста
квалифицирани работници.
Същевременно община.-Вра
стипендира към четири
стотин студенти. Но, посоч
ва се, знанията, „спечелени
чрез
школуването" бързо
остаряват. Затова се създа
ват условия и възможнос
ти за преквалифшеация, до
пълнително образование и
образование с тРУДа.
Сериозен
недостатък е,
че кадровата политика не
е съвсем определена и вгра
дена в развойната и делова
политика на по-голям брой
организации на сдружения
труд в стопанството.
От
друга страна, в един' брой
по-малки колективи има от
пори срещу приемането на
кадри-специалисти. С въпро
сите на кадровата политика
все още най-много се за
нимават референтите, ко
мисиите за приемане на ра
ботници или пък общата
служба.
Затова комунисти
те се застъпват в организаците на сдружения труд
да се формират кадрови слу
жби, които . да действуват
въз основа на утвърдената
от органите на самоупра-

алегшето политика с пред.чудното оосъжд^ичс на съща
,* а оощеетлепо-иолатичееаите организации.
степен, на ползуваме на
знанията и спосоааостта ла
професионалните кадри
в
отделни колективи не е замного
има
доволптелиа.
примери, сиецишшетнте дане изпълняват работите, за
които са се школували. Бисокоооразованите кадри ле
с1ю напускат оргашизаци*
сдружения
труд,
ите на
където са пой-4 юооходими,
най-често
в
оргаотивайки
низации п оощносш извън
стопанството, защото там
получават по-високи лични
доходи, а и останалите жн
знеаш условия са по доори.
х1 а осъществяването
на
утвърдената кадрова лолтШка в общината преча т по
определен начин остатъците
на догматско-бюрократичес
ките,
технологическите, и
еснафски
групи. Те измие
лят и разпространяват слу
хове за всевъзможни кадро
ви „решения", с което искат да дискредитират кад
ровата политика. От страна
на комунистите е осъдена и
практиката на дълго задър
жане на отделиш хора
на
едни и същи постове илл
Ръководни места в СК. И
общината се застъпват хора
от тези места, след изтича
нехо на мандата им, да се
връщат на работата и задачите, за които са оспособеви.
Колко това ще станс
действителност,
остава да
се види Демократичността
и публичността в ос-ьщест
вяването «а кадровата поли
тика, както и оценяването
на резултатите на труда и
личната и обществена отговорносх хрябва да бъдат—
според мнението на " бесе
днидите яи ВъВ Вран* редовна обществена практика
а р
КОМЕНТАР
ИЗНОСЪТ
На неотдавнашното за
седание на Градския коми
тет ,на-ХК па Белград (19 се
птември) бе оценено/че из
носът през първите осем ме
сеци на тази година е май
слабата точка в съвкупните
стопаноки процеси в града.
В почти всички износни ор
ганизации отново е употре
бена старата формула, как
виновникът за това трябва
да се търси в лошите си
стемни мерсприятия. При
това напълно са забравени
таканаречените субект ивни
слабости' ниската произво
дителност на труда, големи
те производствени разхо-дн.
неспазване иа договорените
с ро кове. неинформефзлостта
за изискващата на чуждите
пазари и подобло.
За тази година е било пла
нирано износът на белград
ското стопанство да бьде
по голям от миналогодишния
седем процента. Обаче, това
увеличение не само че не е
осъществено, Но досегашннят износ е по-малък от
миналогодишния дванадесет
процента.
Вече в първото тримесечие на годината' износът е
драстично намален, дори' 13

акумуллтивиата . и

.ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА

СПОСОБНОСТ НА СТвПжНСЯОТО

С«М9 първите | )РДВвРТ1М1ЦИ
общите и
пполМрлванею
тасъвместни потребности,
отделяка че увеличеното
че
следващата,
два
материал
ясетта,
ле на средства за
па
на труда с в
нюдеест^ порсДЙ* среща
„перве-- «ата основа додоое«моуА1равителиге
резултат на общото
1СОдто през
в
•вият оариак ,
отношенията
ряваие
на
го
Аишезруари следваща!а
разпределението.
ма ще се прш**»*2 “ лр^У!?'
акумулаОт там веднага последва
Иац, ш» оос-ьЖДа
м аьзароиааадстлс
тивната
Гд^амалГе “ отда™^
ля способност
а сдруже01 за разширеното
^тГм^К=еВ^пия тРУД
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, — дойде в
момента, когото в стопанта възражения, че средства
ството се вършат анализи та отделени за обн;ото и
па шестмесечното стопанис съвместно потребление са
е
ване. Следователно, ле
далеч
над
договореното?
случайно, че в.'Текущите ра
на
Имаше и поборници
зискваиия па " стопан екип е
схващането, че едни сп при
дейци в центъра па внима чините за положението
нието са сложени въпроси
труд в което
те за позицията па органи сдружения
сдруженио труд остава без
зациите на сдружения труд достатъчно средства, се нав разпределението на лацио мират ® прекаденото
лич
ладия доход,
но
потребление. Ог къДе
идва едно
такова
тогава
Веднага трябва да се ка
увеличение на акумулацияже, че шестмесечните резул
та?
тати в стопанството показаха, че .нещо съЩествеаю ста
Сами по себе си тези вг
основа
ва в материалната
проси са оправдани, за кое
на самоуправлението. Сдру
то много рано би било Да
женият труд за пръв път,
се каже, че са окончателно
след по-дълго време, беше
без оглед на
в по-благоприятна позиция обуздани
благоприятните в момента
по отношение на влагания
изтеклите
за
та в материалната основа отношения
шест месеца. И потреблени
на труда. Поне така говоре то има свои граници, пък
първите изчислявания»
ят
реалните
и „животът над
които разбира се, изискват
възможности" трябва един
по-обстоен анализ, Онова,
път да доживее своя край.
което е безспорно, е и поЗатова изглежда, че същин
пропорция
благоприятната
ският отговор е онзи, който
в разпределението на чие
ПО-ГОЛяМОТО
причините за
тия доход.
отделяне па средствата за
В разпределението на чие акумулация вижда в (части
отделядоход,
акумулацията, чното) намаляване
ТИ а
нето на средства от дохода
впрочем през деветте месе
ца участвуваше със 17,2 на за съвместните потреби и в
нещо по-бавното
увеличе
сто, което с 2,3 процента е
ние на личните доходи от
•над равнището от миналата
година. Този важен
про очакванията и предвижда
цес е съпътствуван с проме нията. Очевидно е, че ми
ни в разпределението на до налогодишните излишеци в
общностите на
интересите
хода. На колективите в сдру
на
жения труд е оставало да — влезнали като част
леч повече чист доход след прихода «а общностите в

тази година — до известна
степен си поспряли плаща
дьижошето
нията, докато
НОКна личнитз доходи
рай всички лоокъпвания —
изравнено
с
у
вели
че
беше
жизнените разхо
мишо ма
ди. Разликата между уве
личението на дохода и ттро
изводителността, настанала
следствие на това, е насочсна към разширеното въз
производство и акумулация
та.
Нещо по-реална картина
на процесите в стопанството ще дадат, сигурно деветмесечните равносметки и
заключителните баланси —
когато дефинитивно ще може да се даде отговор • на
въпроса, да ля се касае за
отделяне
за
съзнателно
м атериалната
разширяване
труд
основа на сдружения
обстояили за стекли се
телствя. Но и покрай това,
че периодът
очевидно с,
след «ас цялостно погледано
се характеризираше с коне
антно намаляване акумулативната и възпроизводстве
ната способност «а стопан
ството, съпътствувано с ь високи заплащания °т дохода
и
прекадено
увеличение
Ръста гга всички видове: по
требленне. Сдруженият труд
оставаше
без достатъчно
средства за осъществяване
на програмите по сдружава
кето, което без съмнение бе
ше главната причина, не са
мо за експанзия «а банкови
те кредити в текущия сред
носрочен план, но и за за
бавно заживяване на новата
самоуправителна система на
разширеното
възпроизвод
ство. Толкова по-необходи
ми са най-подробни анали
зи на прггчштте за такова
състояние, но и по-оргас-шзи
рани акции същото качествс
но да се измени.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВИНАТА
процента под миналогодиш
ното равнище. Тогава в ГК
на СК на Белград е форми
рана работна група със за
дача да следи тези пробле
ми, да посочи всички слабо
сти в работата на ннешту
дните в града, които се за
нимават с тази дейност. Спо
ред най-новия отчех на ра
ботата група, за секването
на износа няма убедителни
обективни причини. Истина
е, че има доста закъснения
при утвърждаването и деле
нието но валутните и стоко
ви контингенти, истина е,
също така, че възпроизводствените материали, които
се внасят, от ден на ден ста
ват все ло-скъпй, че износът
па отделни пюоизЕедення не
се кредитира, че често се
променят условията иа в но
са, че закъснява плащането
на стимулацията, че отделни
чуждестранни пазари се ог
раждат с високи митниче
ски бариери и под. Обаче
в същите условия са стопаписвали и стопанствата на
други региони в СР Сърбия'
но все пък такъв упадък
на стойността на износа по
чти никаде не е забелязан
като в Белград.
В анкетата, "проведена в

двадесет «ай-големи проми
шлени организации в града,
всякаде се посочват тъкмо
тези системни слабости. Ис
типа е и това, че тяхното
значение не може да се
подцени, но все пък нанстн
на е трудно да се разбере,
че в отговорите на тези два
десет износни организации
не е спомената и някоя от
таканаречените субективни
причини, каквито са: голсмите производствени разхо
ди, ниската продуктивност
на труда, липсата да свърз
ване с външнотърговските
организации, неспазване «а
договорените срокове и се
рии,
слабата
ориентация
към «ови пазари (необвър
заните и развиващите
се
страни), неинформиранюстта
относно специфичните по
треби на отделните пазари
и подобно От всички тези
причини отделно трябва да
се разгледа слабата доходов
на свързаност на производствените и оборотните организации. Макар че за това
се разисква вече дълги го
дини, някои цифри водят
към извода, че тези връзки
от ден «а ден стават все
по-слаби. Кат0 аругумент за
тази оценка може да послу

жи и сведението, че в 1 це
локупното стопанисване на
Бъншнотръговските организа
цип в града за износ на .бел
падат само девет процента.
Очевидно е, че твърде бавно
се установяват пови ртнюше
ния между възпроизродстве
но свързаните организации
върху съвместно създаване
и разпределение на валутни
те права, макар че тази сФе
ра е <тоно дефинирана в За
кона за валутното стопани
сване.
Между другите съществе
ни причини за тазгодишното
намаляване ма износа на бел
градското стопанство трябва
градската стопанство трябва
да се изтъкне и това, че и
днес в множество организа
ции за износ размислят са
мо толкова, колжото е не
обходимо въз оонова на то
ва да се осъществи правото
•на внос. Такива схващания.
Ръзможно по-окоро трябва
Да. се преодолеят; вместо то
ва. за износа трябва да се
размисля като за голяма въ
змож.ност за увеличение та
дохода, а тази задача да за
легне в концепцията на дъл
госрочното развитие.
Р. Й.

Комунист 3

ДНИ НА КУЛТУРАТА НА СР РУМЪНИЯ
В СФР ЮГОСЛАВИЯ

богата
МОЗАЙКА
ЗОРИЦА БАНЯЦ
обаче съществуват <и много
моеидта и фолк-групите от
мотиви, наследени от рим
Най-големият
културен
няколко румънски градове,
преглед, който нашите съсе
ската и византийската кул които дават доказателство
ди, румънците, организира тура, от цивилизациите ко
за високото равнище на му
мто поредно се сменявали на
ха досега в Югославия, се
зицирането в тази страна
територията на
състоя от 11—21) септември,
Румъния.
извън главния града, Буку
под название „Дни на кул Изобразителните художници
рещ. Разнообразен реперто
се представиха на югослав ар, с доста произведения от
турата на сг гумъния в
ската публика с делата на
сч/по”. 1ази манифестация
домашни автори, обработва
двама съвременници: скул не па старата музикална ли
представлява повратно посе
щевне на румънските худо птора Илиеску Калинещи и тература и висок професи
художника Брадуц Ковалиу,
онализъм •ии представиха
жници и заключителен акт
на амбициозна та и успешно
проведена акция от трогоди
г:
шната програма за научно,
просветно и културно сътру
%}
*
тш- V
дничество между двете стра
•ни
Гака, както беше случай
тази пролет, при провежда
:
^,1 ?■
V . •
не на ,даните на културата
I1
;
на народите и народностите
>
на СФРЮ” в Румъния, чети
ч1ридесетина различни култур
Ий
ни програми на румънски
;
>Д:
художници, с над четиристо &
тин изпълнители, се преда
ваха същевременно в 23
I
градове навред из Югосла
вия- Еднаквата важност, при
дадена на всички програми,
,•4;
излизането от метрополията
1
(която обикновено изключи т
Л;
.телно присвоява правото
I
№
над целокупната програма
на големите манифестации) Израз на традиционно добрите отношения (От тържест
и възможността да се пред веното откриване) Дните на културата на СР Румъния
стави цялостната панорама да се открият елементите но^
румънските интерпретатори
на културата на гостите на чиито плаша можеше да
в най хубава светлиша
пред многолюДния аудито- сс забелязат цветовете и
Особено интересна частна
представляват зна- мотивите от стинописите иа
риум
програмата на „дшгге на ру
чителни коАШОненти на ус молдавските манастири. Комънската
култура” предста
пеха на тъкмо завършеният
лкото и интересен изборът
вляваше
запознаването с
преглед на румънската кул на изобразителните произве
книгите и техните творци,
тура.
дения в рамките на тази ма
писателите.
Иа изложбата
Тази манифестация е от
нифестацид беше недостатъ
крита в Белград с изложба
чно разнообразен, за да да на книги и публицистика в
на румънски книги и публи де нещо по-прегледна карти ъелград можеха да се сре
щнат импресипни сведения
цистика, в присъствие
на
на, относно сегашният мо
специални пратеници на пре
мент в изобразителния жи за числото на издадените
зидентите Тито и Чаушеску*
вот на Румъния който се произведения и преведените
д-р Иво Марган, подпредсе основава върху богатия фол заглавия в 23 румънски из
дател на Съюзния изпълни
клор и изкуството па евро дателства; «а изложбения
пейските традиции. Извес щанд можеха да се видят и
телен съвет и Думитру^ Попроизведения от югославски
песку, член на Политбюро
тна обобщепост и поврьхно
автори, печатани през после
и секретар на ЦК на КП на
сттюст в представянето на
дните
години на румънски
изкуегво
Румъния. Изложбата «а при
изобразителното
език; румънските издатели
ятелска Социалистическа Ру
вероятно е била неминуема,
по значение отделят превода
мън ия носеше специална
ако се има предвид широ
на Негошевия „Горски ве
юбилейна
характеристика,
чината на програмата и вре
нец",
„Самоуправлението и
мепната
му
ограниченаст.
защото бе организирана в
В нещо ло-непълен вид обществената собственост”
дните на 35-годишнината на
от
Едвард
Кардсл, антологи
освобождението ща Румъния на югославската публика бе
от фашистка и империали представено и румънскато ята на стихотворения „С
Орфей в Босна и Херцего
сценично изкуство: при гостическа диктатура.
вина" и монографията за
ствувалето на театрите от
Още два значителни моме
югославската
наивна живо
Букурещ
не
можеше
Да
се
нта — според мнението на
пис.
получи същинската картина
характери
нашите гости
Хомолош ч] ште манифеста
зират този румънски кул за репертоара нито за съв
ции, Дните ат югославската,
турен излет: манифестация ременните течения в румъи
тоест румънската култура,
ското сценично изкуство.
та, тъкмо проведена в наша
представляват израз иа тра
Повече бихме обичали ш
та страна, представлява по
дициошю добрите отиошенякой начин сума на кул репертоара иа румънските
гости да видим някой с-ьв- •ния между СР Ру мъиия и
турните резултати, постигна
СФР Югославия- 3алозлаваременен автор или класика
■ш на II 'традиционен веела
лето и сближаването ат съ
•на румънската драма Карад
роден фестивал „Песента на
жале, в някоя модерна вер седите няма сигурно да се
Румъния"/ на който гази
зав7>рцш с манифестацията
пролет участвуваха три ми сия. От друга страна, преда
„Дните ща културата", кои
дените
три филма очевидно
лиона изплънители и твор
то имат значението иа шипоказва!', че румънските фи
ци, любители и професиопреглед
роас
паноктикум
лмови творци се обръщат
калии от Дяла Румъния- Тодвете
ва съшо така е увод в го към актуалността, като на па с7,Д7,ржшшята игастрани.
пускат филмуването па ро култури на двете
лямата прослава на 205-та
Същшгската
стойност
на
та
мантично интонираните епи
годишнина от образуването
зоди от по-далечно минало, кина маиис|)естации лежи във
,-ка централизирана Д7>ржава
възможността за запознава
което характеризираше тала даките в пределите иа
зи до неотдавна кинемато ше иа недостатъчно извес
днешна Румъ^гиятните
културни богатства на
графия.
В множество лроизведеС изключително интерес другия народ, в тясното все
иия пя изобразителното и
по-голямо сбл ижение чрез
ната
музикална
програмасс
приложното изкуство, изло
запознаване ага правите ду
представиха хоровете, кажени по повод дните на ру
ховни стойности.
мънската култура. можаха мерните оркестри, филхар'
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ПРОИЗВОДЕНИЯ НА КОСОВСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
НА ЕЗИЦИТЕ НА ДРУГИТЕ НАРОДИ И НАРОД
НОСТИ

ОСНОВНАТА
ЦЕЛ - КАЧЕСТВЕН
<ь

ПРЕВОД

Тази важни обществена дейност трябва да
бъде по организирана и дълогосрочно планирана
ИМБР

критерии,

батичи
А

Ь Косово са постигнати
цетшц резултати в превежда
ле нрол^веденията на косов
с/хнтс итдатели на народите
и народностите в нашата л
^рулл С1ра.ги. па^-и^лс-лми
у^х1с.ш в х\лва
отл^шение
лосттна алоаискат« лигера
Аура, Кия^О Се съ^Л^л В аь*
' иОлаъ 1 .
I иоуцШС

И

ЛК)^1 АСЛаНС

л а а а е ра а у рпИ 1 е ААрилаведегьл^
ИС ьа ДОВОЛНИ от Нсафавеноао доссгй. хюсочваТ, че е
аш1'ло м.чохч> повече л По-ДОире да се преведе.

ЛСЛАААа

1

като

се

УХЧСЛа
АА^СЛСуКДа-

на фрагменти ие е доаащого по
оро решение
1 «их^ъ» иачитн не може в ПъЛ
ша светлина да се., предста
ви тази или опази литерату
ра. '
лсао

Има забележки на превода
на лякои литературни тек
стове. Тази обществено поле
зна работа трябва по-отго
ворно, по-внимателно и посъзиателно да се върши. Основната цел е да се полу
чи качествен превод на про
изведението, така че също
то и най-малко да не изгу
би от своята хубост и ценнос1. Необходимо е да се
създават кадри на способни
литературни преводачи, каквито засега няма достатъ
чно в Косово. В това отно
шение могат да окажат по
мощ определени кадри от
Прищинокия университет ка
кто и от Сдружението на
преводачите, формирано та
зи година. Освен това и ма
териалното възнаграждение
за превеждане на литератур
ни произведения трябва да
бъде по-голямо отколкотодо
сега, та по този начин да
се насърчават онези, конто
имат наклонност да се зашшават с тази толкова по
лезна обществена дейност.

още от 1>оУ година на
съроохървасхки език се пре
вежда един орои на лигера
зурлохо
списание
„А-хега
еро 1„мов живот ;. люоитслихс на книгата с радост
приеха това начинание, се
тне последваха някои иници
а'1 иа>и, предимно от отделни
.чора, коию дадола. лалчмтс
лек принос в запознаването
н афиРаиацид Та иа яяиахилихе 1н«х алоолска'1а лихерахура. хряова да се посоча!
раоогата на известния Косов
ски ххоег х^сад хухекуххи, кои
то на сърбохърватски език
преведе „хорчивн и горди
песни , „седем поети”, „1чамени очи ' и редица други
произведения- хзехан хшхха
преведе соорника разкази
„Следи” и още някои произ
ведения на автори от ялоаЕдин от съществените въ
ния- Т"1 Аасаи мекули преве
проси е и организирането
де разкази от няколко ко- на превеждането на литера
совски писатели и подготви турннте произведения, писа
антология на албанската по
телите търсят в оъдеще та
езия, която е преведена на зи работа да се върши по
словемехш език. Адем Бай- -организирано. За целта нико
танц на македонски език
га не са недостигли финан
преведе сбирка на албанска
сови средства, същите дори
поезия- Значителен принос
могат да се обединят в един
за афнрмация иа албанската
отделен фонд. Авторите ечи
литература сред другите на
тат, че превеждането на про
роди и народности в наша изведе!шдта на други езици
та страна дадоха и Реджеп
трябва да става по институ
Исмаили, Еишер Джерчеку,
цпонален нашш. КъаМ СдруМирко Гаши, Али Подрпмя,
жегшето на шхсателите моСабри Хамнти, Лю^н Старо- ^ке, напргшер, да се формива и други, Г1ай-миого прора редакция, съставена от
изведения, предимно от ал писатели, която ще върши
банската литература, са пре
избор «а най-добрите произ
ведеаш на сърбохърватски ;ведония и ги предлага за
език, макар че е необходгипревеждане. Съществува въз
мо щото литератураихте тек можтюст за създава1не на
стове иа народите и народ отделен отбор преводачи,
ностите от автономна обла
който би изпълнявала тази
ст да бъдат преведени и на работа .много по-качествено.
словенски, а и на езиците
Защото преводът на литера
иа другите народи и народ
турното произведение на на
ностп и с това да минат гра
родите и народностите от
виците иа пашата страна.
автономната област на оста
палите езици не може да
Косовските творци и не
се предостави на волята «а
Дечапските срещи иа писа отделни хора. Областната
телите единствено споделиха 'културна общност, със сдру
мнението, че на езиците на
жението на писателите в
народите и народностите
Косово има задача да сътла
трябва да се превеждат са\супа всички работи с цел да
мо
произведения,
К01ГГО
се обезпечи по-организираио
имат трайна литерагурно-ху
дожествеиа с!х>йност. С дру 'н по-качествено превеждане
на действително ценните лнги думи, изборът трябва да
се върши въз основа на обе
те|>атурш! п^ххиаведения-
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МАНИФЕСТАЦИЯ ИЛИ
АКЦИЯ

БУКОВИЯТ СЪБОР

Дело, което не избледнява от времето
ОБРАД КОВИЧ
В чест а 1а великана на ср ъ
оската и югославската кул
тура, Вук Стефановнч караджич, ва ю септември в
родния му ’1ършич,
пред
няколко десетки присъствуващи се състоя централно
то тържество иа традицио
«иия Буков съоор, четириде
сет и четвърти но ред, по
светен на ьуковмя принос
— иа свободата.
В речта си пред Събора
за значението на Буковата
личност и неговия
принос
към свободолюбивите тради
цип на нашите народи. Шапа
ро Галович, секретар на
Председателството -на ЦК «а
СК на Сърбия подчерта, чо
Буковото дело е велико не
само заради това, че е сло
жил основите на нашето
културно възраждане, но и
заради това, че в нашата съ
Бременност, в нашата дей
ствителност живее като -вдъ
хновение за нови начинания.
И днес във Буковото твор
чество и
труд намираме
единствен пример,
как
с
всички сили трябва да се
води борба за обществен и
културен напредък, за сво
бода и достояние на човека.
„Вук израства във въстани
ческа Сърбия- Това бе вре
мето
подчерта Галович
— на ускоряване на истори
ята и ясни предвестници на
крупни исторически проме
ни, в -които през следващи
те юО години, сърбският на
род заедно с другите та ши
народи ще завоюва правото
си сам да решава за своята
съдба и със сооствеии сили
да се освобождава, повече
от половин век след въстаническите
битки
траеше,
във все по-видимата голяма
равнодушност на великите
сили към кървавото дело
на „сиромашната рая”, ди
пломатическата
борба
за
политическо
освобождение
на сръбски* народ;
след
пълни сто години той запо
чна да живее в съвместна
Държава с останалите наши
-народи, та тъкмо в социали
етическата революция и в
Титовата Югославия да бъ
де извоювано пълното наци
онално и социално освобо
ждение”.
Вук Караджич като хрошпеьор
на
своето време,
ясно виждаше крайния из
ход иа сръбската национал
на революция.
„Вук забе
лязва, че общественото раз
витие в Сърбия се отдале
чава от първобитните демо
кратичесюи
тежнееи* на
Първото въстание и народ
ните стремежи. Той може
би първият вижда, че във
въстанието израстват
оли-

гирхията на старешннскмя
слой и лйНдзовия деспотиз
мът на княза, тю от нозици
иго на просветната ©вропеи
ска мисъл е последвал, но
е могло още гш-дълооко да
се види оо! пествоното зна
чение на това развитие . .
1\то знаеше, че със самото
политическо
ОСВОООЖДС1Ш кг
един народ не получава вед
нага и самостоятелност
в
своето /обществено и култу.р
но развитие. Бук Карзджич
неуморно работи върху то
ва, ш°то нашият народ да
се опира ата сооствеиите си
сили и със собствено езико
во творчество да изгражда
своя език м своята кулгура", подчерта Шпиро Гало
вич.
„С делото си Вук създаде
основите на нашата само
стоятелност в културата и
нашето включване в точе
нидта на европейската
н
световната култура. Народния език Вук считаше за
придобивка иа озсички народи, които говорят на не
го и към тази придобивка
се отнасяше като към съв
местна
ценност. Неговият
поглед относно
езиковите
приноси на всички народи
на сърбохърватската езико
ва област дава под-пик
и
днес, когато върху основата
на националното равнопра
вие и социалистическо са
моуправление развиваме от
ношеннята в културата
и
езика и укрепваме братство
то и единството.
Буковият пример — заяви
Шпиро Галозич — -неговият
живот, изпълнен с труд, из
трайност, изследване и бор
ба за свобода, не избледня
ват от времето.
Неговото
име и свободата остават
трайни свързани”.
Началото на съборянски.те тържества -в Тършич, по
традиция, започнаха с му
от
зикалния химн на Вук
Стеван М окраняц, и с пое
тични* химд от Владимир
Иовичич. Последваха изпъл
ненията на първата част на
„Геройския ораториум”
от
Воислав Вучкович и Вишни
чевата . песен „Започване бу
ята срещу дахиите”; Марин
Франичевич
декламираше
своето стихотворение „Пти
ците не летят”, а в забав
ната част на програмата уча
ствуваха
•културно-художествени
състави от всички
краища на -нашата страна.
ОЗНАМЕНУВАНЕ НА
ЗНАЧИТЕЛНИ
ГОДИШНИНИ
Буковият Събор ВСЪЩНО
СТ започна М1ного по-раио.
Да заключителното търже
ство от 16 септември, в Т7)р
шич той продължаваше по

вече от 50 дни. Тази година
съборяноките тържества ПР°
текоха в знак на зпачител
иите годишнини. През първия дои ш навечерието на
събора (па 7 септември) в
Топола започна ознаменува
пето иа 175-годишимиюта I га
Първ-ото ср7»бско въстание,
което и зиаменуваие продължи с изложба в Крагуевап.

ЯЖ” ■ . ■
Културна манифестации или културна акция*. От тазго
дишния Вуков събор
дссетгодипу!ината от рожде
По този повод в съвместно
нието иа Оскар Давичо и го
т0 издание на „Рад” и шиете
дишиината от смъртта на
туцията на Вуковид събор
книгата
Ватрослав Лнсински. Съше
излезна от печат
временно
тържествено
бо
„Първата година иа сръбско
ознаменувана и Междунар'"*
то воюваме срещу дахинте”,
с едноименния текст от Вук
дната година «а детето.
ТРАДИЦИОННИ ТЪРЖЕСТВА МЕЖДУ КУЛТУР
НАТА МАНИФЕСТАЦИЯ И КУЛТУРНАТА АКЦИЯ— ПРЕД СЪБОРА ПРОИЗНЕСЕ РЕЧ ШПИГО ГДЛОВИЧ, СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА ЦК. НА СК НА СЪРБИЯ. — БУКОВОТО ИМЕ
И СВОБОДАТА ОСТАВАТ ТРАЙНО СВЪРЗАНИ
В рамките на предсъборянските дни ое предадена сце
нична форма иа книгата на
Марко милянов „примери
на човечност -и юначества”,
състо* се деветата между
народна среща на слависти
те, връчени наградите „Зла
ти© слово" и проведени м-но
гоброини представления,
в
които участвуваха културно
-художествени ансамбли
и
отделни творци — от всички
•наши -народи и народности.
НЕОПХОДИМИ СА НОВИ
ФОРМИ
През последните години
Вуко-вият събор израстиа в
своеобразна културна мани
фестация.
която ежегодно
завладява нови простори на
творчеството. Докато ие бе
останал
онова 1Което е днес,
трябваше да се мтше дълги
ят път от панаироките тър
жества на ядранци и подри
нци в слава на „-великия зе
мляк”, до издържаните
,
кул
турни манифестации, на ко
ито взаимно ос запознават
и пропиват постиженията ща
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ипетдосстгодишпмгата
на
въстанието".
на
Освоа отбелязването
175-годишнииата на ПъРВОго сръбско (Въстание, в пред
дни, гьржесъборянските
бяха ознаменувани
ствеио
годишнините и на други из
тъ клати личности на югославската -култура: 150-годи
шш плата от рождението -на
Марко Цепонков, .75-годишни
пата от рождението па Джо
рдж-с Алгдресв-ич Кунг, стогоот рождението
дини ж-пата
па Коста Абрашевич, седем-

3"“',ард Ле,'"',
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телефоц

ш..?Кон?«ст-Д",Л1" 4>уд0“ 01,Гап«а
Печата се на сърбохърватски относно
1^”ТС,'01,>'ВЯ" <“Р««Чс * дата
, : “
"СССДОиежв н албански
Р
идаши на бъдгар
• У*
гарски, ало—-— ' РУ**ънсин и русин
СК»
език.
Излиза в
С указ на ареаилеятя ия Реоубянкжта
от 22 декември 1М4 година, „Комунист"
с отхич
с Орд
народио освобождение.
а с указ от 22 леке
1*** с Орден
и
|«С

всички югославски народи
и народности. От 1964 годи
на, когато по повод стогоди
шнцлата от Буковата смърт
бе направен прелом, Вуко
вият събор има утвърдена
програмна концепция- На съ
борянското представление в
Тършич, под открито небе,
в изключителен амбиепт, се
предават само най-качестве
ните нови творби, създадени
по повод Събора. Във Вуко
вата личност се обединяват
значителните паметни годи
шнини, а най-младите покло
нници -на Буковото дело се
събират на свой, ученически
събор. Всички съборяиаки н
предсъборянски
тържества
имат вече финансова сигур
ност след подписването -на
са моуправителното споразумен-ие за финансиране
на
Буковия събор.
Тазгодишният
Вуков събор. обаче не удовлетвори
изискванията иа възходяща
га линия на .културното твор
чество. Последното представ
лепне, пръв път без худо
жествено дело-шедьо-вър, бе
ше само бледа картина иа
предишните постижешгя на
тази среша край Букова ро
дна Жерави*. Годишнините
донесоха със огбе си особе
а-.остите на повтаряния
на
вече виденото преди това и
по-пълно
ознаменуваме на
по-важните дати.
Представени по линията на най-мал
кото съпротивление, на про
фесионалпите и информати
втвд
институции,
отделни
представло>шя започват
приличат на неинвентивннте
публични снимани* на Се
ло весело" и на „Ради "
оорялеката
тл
о
- седяетка", вмессъб^.°ск®еВИ’ °ВОе°б“,
достижения. Така бяга/нето от автентичен
ияродеи
панаир в чест иа
_
Вук
се претворяваше в квазипанаир иа курентни ипФормативни
предавания.

Поставя се въпрос, № до
ли програмата
ла
стигна
В V КОПИЯ <У^бор
СВОЯ връх,
когито нс може да се върли
нататък или обективно над
раства организаторите му?
За това п СР ОьрОия се очи
кват сери озни и док умиел 1
Основният
рани разговори.
въпрос е поставен значител
б<о по-рашо: да/ти В уковияг
събор да бъде културна ма
или
културна
иифестация
акция? Ако остане културна
манифестация» тогава е оче
видно, че с нея <не могат
да се занимават лрофесиовалиите институции — само
дейно. Трябва да се направи
крачка напред, програмните
съдържания да бъдат нещо
повече от значителните годи
шии пи. Сигурно е, че редо
вен конкурс за художество
ни постижения би обезпечил
по качествени програмни съ
държания, отколкото в това
се успява чрез „договаряне”
с изтъкнатите
художници
събора да »съ
по повод
здадат" забележително худо
девствено произведение. Доколкото Съборът би станал
културна акция, тогава не
говите възможности и него
вите изисквания в момента
не би могли да се съгледат.
Изглежда, че това би било
повече е унисон с Буковата
немирна, динамична, акцио
•ша личност. Тогава във все
ки случай не биха домини
рали само програмните съ
държани* в негова памет и
постиженията -на литератур
ното, художествено и езико
ео творчество, но за Буково
то време и времето в което
е създавал той и което е на
стъпило след него, би трябва
до да проговорят и научни
творпи от други
области:
историци, етнолози, социо
лози, политиколози и други.
Вук е бил достатъчно ши
р-к. така че всяко стеснява
н° на пределите на негово
то дело на няколко, углавно
известни и по-малко
пове
чо -обработени области, пред
ставляв? творчески застой.
Остава също така, окон
чателно да се реши и въпро
сът за Вуков Тършич. Това
питомно ядарско село край
Лозница, в което Буковите
поклонници по навик идват
е септември по повод Събо
ра, през останалите дни в
годината остава на перифе
рията на .културните съби
тия в Републиката. На вре
мето бс забранено постро
яването на нови сгради
в
гова село, ло след петнаде
сетина години мълчание, жи
встът направи своето — мо
дерни къши започнаха кагс- гъби след дъжд да изни
кват във Буковото
родно
място. Не след дълго Вуко
вото село ляма да припомня
на времето, когато той е
живял в него и ст него' в
••бели* свят отивал". Защо
то, още не се знае какво е
Тършич: дали е то-ва етнопарк, библиотека, славистки
Център или нещо четвърто.
Пе е направен градоустрой
ствен план, няма мито нови
оригинални решения; не с
Утвърдено как воичк0 това
Финансово Да се постигне,
Вместо това вече с годшш
пад 70 ХИЛЯДИ,
най-често
млади посетители, привлече
«и от Буковото име, идват
в Тършич с иадеждата. че
следващата година ше виДят -нещо ново. Там винаги
ги посреща същата карти
на: Буковата къща, възобно
вена през 1933 и 1964 годн
на, почти без шито един пре
дмет, с /който се е служил
Вук, а единственият човек,
който професиотално се гри
жи за Вуковия дом
Лечич’Т °Т Тършич Датало

СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА СЕЛО

ОТ НАШИТЕ СЕЛА

И селото се мени

В сестрамната грижа
за
членовете иа
обществото
които вследствие на физио
логични недостатъци или
иък жизнени несполуки не
могат самостоятелно да кра
чат по жизнения път изхож
да от дълбоката хуманност
на нашето
самоупранително социалистическо общес
тво и солидарността на вси
чки наши трудещи се и гра
жданм. 1я се изявява чрез
различни форми на социал
на защита, която
укрепва
с общия обществен напре
дък. Формите и качеството
на социалната защита са в
зависимост от материалните
възможности на всяка кон
кретна обществена среда,
но и от нейните специфично
сти и проявяващите се соци
ални проблеми. Затова изу
чаването на социалните про
блеми на гражданите е едно От основните условия за
успешно оказване на социал
на помощ, а с това и една
от главните задачи на тру
довите организации в тази
област.
Имайки предвид, че в об
щините са население от бъл
гарската народност
повече
от жителите живеят на се
ло, общностите по социал
на защита и социалните уч
реждения повече внимание
трябва да отделят на селски
те социални проблеми, ма
кар че трябва да се води
сметка и за „градските”.
С оглед на това, че соци
алните проблеми на село до
сега не са достатъчно изслед
вани, а делегациите в наши
те села все по-често са из
правени пред тях, предлага
ме главните изводи от науч
на творба на Института за
социална политика в Бел
град, чийто автор е мр Све
тислав Йоваиович.
ОБУСЛОВЕНОСТ ОТ
АЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

АКТУ

„Селото не бива да се наб
людава като среда, ко>ято
изобилсрвува със здраве и
свежест или пък безвъзврат
но пропада, но като среда
с характерни явления и об
ществеиги процеси,
които
пряко или косвено определ

ят социалните проблеми.
Напрежението «село —
град" постепенно губи изостреност, понеже жизнените
условия на село все повече
се подобряват. Все пак, разликата между селския и
градския живот е значителна и предизвиква
разни
конфликти.
До конфликти се стига и
поради стълкновение ме
жду
традицията и новите
прояви,
тъй като
тради
цията е вечен мост между
поколенията, а иновацията
продължителен принос, кой
то същевременно подкопа
ва и руши традицията. С
помощта на масово образо
вание, печата, радиото, те
левизията модерната техни
ка и агротехническите мер
ки в селскостопанското изменение са привичките
и
положението на селянина и
неговата предишна предста
ва за света.
Обемисто е преминаването на селската работна Р7,
ка особено иа младите, в
индустриалните и извънстопански дейности, а в села
та остават само остарели се
мейства с .малка трудоспособност, които много бързо
социална попочувствуват
греба.
Положението на една об
ществена група е определе
но с начина на производ
ството и отношението към
средствата за производство
т.е. с начина по който се
обезпечават
средства
за
живот. Градското населе
ние е в пряка зависимост от
обществения сектор, а сел
яните работят на свои имот
и със свои средства.
От
тази гледна точка социални
те проблеми са по-малко в
селата, защото е по-малка
и зависимостта от обществе
ните колебания- Към това
трябва да се добави, че хо
рата на село живеят с погол а ма близкост, а в градо
вете и най-близките съседи
не се познават, което оказ
ва влияние
върху взаим
ното помагаие (солидарност
та).
Релефно-климатичните у с
ловия са твърде значителен

фактор за
социалното по
ложение на селянина. В из
вестно число селища труд
но може да се устрои съв
ременен живот и успешно
осъществят икономическите цели на социализма
в
резултат на неблагоприягното им положение, отстраненост, неразвито селско сто
панство и промишленост.
Все пак най-голяма причина за промените в сегаш
ното село е миграцията на
населението към промишле
ните центрове, при която
на село остават само тези,
които не могат да отидат.
КАКВО ПОКАЗВАТ ИЗСЛЕД
ВАНИЯТА?
Институтът за
социална
политика От Белград е орга
низирал изследване на со
циалните проблеми в СР Сър
бия без САП и дошъл до
заключение, че в селата от
разни видове социална помощ се нуждаят (и получа
ват) следните категории со
шгални случаи:
Деца без -нормален семе
от
ен живот (53,6 иа сто
случаите
в
СРС),
деца
с психо-физически повреди
(56,1%), възпитателно запуснати депа (41%), В7,зрастни
социално застрашени лица
(62,8). възрастни инвалиди
(65,4%).
(продължение в следва
щия брой)
(Подготви: К. Георгиев.)

В Ржпап ши от робота
РИКАЧЕВО ЕДНО ОТ СРЕДНО
ЛА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА.
По склановете между Че
стоборйе, възвишение «ад
Ьрепковци и -зли дол на исток, Чам-могила, възвише
ние под Дърноок на северо
запад, на запад до с. Бис
тър и на щг до югославскобългарската граница
са
пръснати рикачевските махали.
През тези есенни дни вси
чко киптеше от работа. При
бира се тазгодишната реколта: вършитбата е към
края прибират се чушките
и доматите, изваждат се
картофите, а от овощните
дръвчета се берат плодове
те... Някъде в Браньовица,
най-голямата рикачевска ма
хала се чува бръмченето на
моторен трион и отекване
то на брадви — по сигурно
е да се обезпечат дърва на
време защото може да запо
чне и по-рано. През тези дни
е така. Едвам на вечерта
по светлината на газовите
лампи хората се прибират в
къщи и правят план на ра
бота за утрешния ден.
— Доволни сме От рекол
тата. Наистина тя не е ед
наква във всички места в
селото. В тоя случай голяма
разлика се чувствува при
добивите от овощията и зе
ленчука — казват Георги и
Тсхне Николови от махала
Кулин чукар, като подчер
гават, че покрай тазгодиш

РАЗВИТИТЕ

СЕ

ните природни условия, на
реколтата от зеленчука
и
ссмодобива влияеше и безводието в голяма част на се
лото.
Най-изразителен
пример
на безводие е махала Байчевица. Но рикачевчани в
последно време чрез водо
проводи довеждат
здрава
питейна вода, която употре
бяват и за напояване на
градините. Там, където се
ляните са направили това —
резултатите не изостават и
много домакинства няма да
отиват на пазаря да се снаб
дяват със зеленчукови про
изведения.
Главният поминък на ри
качевчани, както и на хо
рата в останалите босилеградски села е земеделието и
животновъдството. Но сега
тези отрасли нямат толко
ва голямо значение в сел
ския бит като някога. На
много ниви не се отива с
рало, добри ливади пък ня
ма много. За
отбелязване
е, че на много места хората
събират листници за фураж.
Те ще бъдат от полза
за хранене на добитъка зашото сеното може би няма
да бъде достатъчно да се
изчака зимата.
— Земеделието и живот
новъдството са в намалява
не. Главната причина за то
ва е, че миграцията се чув
ствува м при нас. Сега в се
лото имаме около 50 дома
кинства, но всяка година
хората го напускат. Това
особено се чувствува при уча
щата се .младеж, която ма
сово напуска живота на се
ло — казва Мирчо Митрев,
докато в менчето чака пъР
вите капки на новопечената
ракия.
В последно време рика
чевчани създават изкустве
ни ливади. В тези есенни
дни със зеленина те дават
и особено впечатление
на
цялата панорама. С коси*гбата им, за която е
все
още рано ще привърши и
събирането на реколтата.

В околността иа РикачевО

В. Б.

Доганишка есенна панорама
Около върховете на Бела вода през тоя
септемврийски ден се виеха гт,сти мъгли. Всякаш си личеше, че земята допира до небето
и че тук няма живот. Доле във вд7,лблагини
те се чувствуваше, че есента отдавна сс е
задомаюшила. Тук като че ли не съществу
ват четири горишии времена.
В непосредствената близост, разпръснато
по полит<? иа планината, се простира село
Доганица. В петте махали «а надморско рав
нище над 1200 метра селяните бързат да
приберат реколтата. Тук и жътвата все още
ие е завършила, а за вършитба и дума ня
ма Тези трудолюбиви селяни, свикнали с
планината, знаят какви неволи им «оси тя.
Наистина ие могат да й се противопоставят,
но са готови да издържат всяка трудност. А
трудности има много.
ка— Лошото време си взима своето
зва Евстрати Иванов, председател ага местна
та общност в Доганица. Все още тридесет
иа сто от ливадите са иеокосеии. Вследствие
ага лошото време и житата започнаха да гни
ят. А ръжта още зъРИО ие е започнала да
налива. Колкото и да се подобри времето,
слънчевите лъчи не допират до земята или
отвеем рядко Вършитбата може да приключи само към края на октомври. Разбира се
ако гумната до тогала не покрие сняг.
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До преди «яколко години догони та пи б.чха напълно откъснати от света. С изгражда
нето иа П7,тя Ярешиик, Назърица — Догашпца в селото доияк7,де се поправи животът.
Но как минава времето така идват и труд
ностите; честите и силни планински порои
вече развалиха пътя- Догамичами имат още
покрай реката, .който
една надежда — щ»
адяват се, че и осганавсе още не е готов,
литс 5 до 6 километра чрез местно самообла
гане и с помощта на Горската секция, кояго
ще експлоатисва горите, да успеят.
В селото няма магазин.
Първият и най-близък «а растояиие от
един час пеша е в Назърица. Толкова с отда
лечена и първата телефони» връзка. Но мно
го, повече са „отдалечени” от изкупавателен
тшкт, където да продават добитъка си.
— На различни матрапази евтино прода
вам добитъка, а много по-скъпо купуваме иужиите лотреби. А от май месец кооперацията
в Радовница за продаден добитък ми дължи
5 500 дин. С парите ми си вършат оборот, а
аз тРябва да изчакам дългата зима в плани
ната, която тук не знае за начало и край —
казва Иванов И Никола Насев чака своите
10 хиляди динара от радовиишката коопера
ция- И ие само те, двамата. Може би е, каз
ват, по-добре било да продадем добитъка «а

Ъ?1

„Напредък” от Босилеград, но ние сме забра
вени от тях.
—- Постната земя не дава доходи. Семето
иа ръжта, което сеем е старо сигурно 500 го
дини, а агротехническите мероприятия до нас
ие стигнат. Също така, както и агрономите
— казва Борис Велинов.
Тези усърдни планинци казват, че според
тях основното за живота е пътя, водата и
осветлението. За сега обаче мито един от
тези основни проблеми не е премахнат. И
при такива обстоятелства прекарват време
то — годините. Между тях все по-малко има,
които се рошили да останат като селскосто
пански производители. Младежите се школу
ват и напускат домовете си.
Вятърът не стихва. Овчарите се приби
рат със стадата си. Може би още е рано, но
под ударите на вятъра не се издържа. Над
махала Метежевци разположена под самата
Бела вода, мъглата все още се разтегля като
гъста смола по неравна повърхнина. Наско
ро -нощта ще започне да стеле тъмната си
покривка. Наскоро начин да се продължи
денят, защото само газените лампи ще бъдат
„господари” над тъмата.
В. Божилов

СТРАНИЦА 7

Култура .просвета . Култура, просвета

ОТ СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОЕРАЗОВА ГЕЛЕН
ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

Какви са иредуешията
УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НИШКИЯ за начети обучение
ПАНАИР НА КНИГАТА
ПОЛОЖИТЕЛЕН.
_ УЧЕНИЧЕСКИЯТ^ СТАНДАРТ НЕЗАДОВОЛЯВА.

юбилеен
Тазгодишният
Нишки панаир на книгата
се проведе от 20 до 23 сеп
тември. Той премина под
знака «а тазгодишните юби
леи: 60-годишни пата от о-сно

плватето на ЮКП — СЮК,
С1СОЮ II револ 10 Ц попийте
синдикати, калето и Мсждународната година .иа детето.
ма
писаната
Любителите
реч имаха възможност да

Ш&Г

Пред щанда на „Братство"

В димитровградското
училище приет нов план
за работа
На съвместното
заседа
ние на Съвета на училище
то и Учителския съвет на
Образователно- въслнтателна
та организация на
средно
насочено образование „пОСШ1 БРОЗ — 1 ИГО" Ь Ди
митровград, състояло се на
17 септември т.г., Ое приет
плана за работа на учили
щето, по който тази обра
зователно-възпитателна ор
ганизация ще осъществява
своята дейност, в течение
на тази учебна година.
Новият план за работа в
новата учебна година опо
вестява много по-широка и
далеч по-отговорна дейност
преди всичко поради увели
чението обема на работа и
поради по-сложната работа
в новото реформирано сре
дно училище.
4
Проблемите, които доня
къде ще пречат в нормална
та работа на училището не
са нови. И по-нататък, на
пример, ще съществува про
блема на учебни помеще
ния, но тъй като след извее
тно време ще започне изгра
ждането на нова училищна
сграда, димитровградското

средно училище ще има да
леч по-хубави условия.
Тази година този проблем
(най-много ще се чувствува
в непосредственото обуче
ние,
тъй като една част
от часовете ще се провеж
дат след обед, което и за
.учениците и за учителите
ще представлява голема тру
■дност.
Ако говорим за останало
то, свободно можем да ка
жем, че бившата гимназия,
на насоченото образование
е оставила богато наслед
ство, както в оборудеността нг кабинетите, така и в
учителския кадър.
Тъй като тази година е
започнал работа и първият
випуск във втората фаза иа
насоченото образование, ще
бъдат необходими и някои
Допълнителни учебни пома
,гала, но и тази пречка ще
бъде премахната, тъй като
трудовите организации са
'готови да се притекат на
'помощ иа училището и кога
то се касае за учебни пома
гала и за определени специ
алности.
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Т. П.

се запозная'!’ с най-исиште
постижения и областта >па
децшост
1С1 ш гоиздателоката
иа всички издателства .па
югославските ца-роди и 'на
родности.
,,Братство",
издателство
тъи като тази юди и а чеетвува ЗИ-годишшша иа из
дателската си дейност, сс
представи с издания, които
извървяния
представляват
трндссстгодншом период в
създаването на литературата
ша българската народност л
Югославия. Затова имаше и
такива заглавия, които пред
първоначалните
ставляват
крачки в книгоиздателска
та дейност на „Братство".
На щанда иа „Братство" бя
ха изложени произведения
ма Носил Ьроз Тито: „По
националния въпрос", „Соци
алистичеако го самоун ра в ле
пне в Югославия", „Борбата
•и развитието на ЮКП между двете войни" и „шестде
сет години революционна бо
рба иа СЮК"; стихосбирки,
сборници от разкази, рома
на „Зъбато слънце", крити
ки л лр., които представля
ват оригиналното творчество
на българската народност в
Югославия; преводи на ли
тературни произведения от
изтъкнати детски югослав
ски писатиле.
С тазгодишния Нишки па
наир на книгата започнаха
и тържествата по повод
100-годишнината от съще
ствуването на Народната
библиотека в Ниш, която
години наред е организатор
на тази изложба. На търже
ственото заседание на Съве
та иа Народната библиотека
бяха връчени признания на
заслужили организации и
отделни
лица за успешно
дългогодишно
сътрудничество в пропагирането на кни
гата.
Грамоти получиха Изда
телство „Братство" и Миле
Николов, главен и отговорен
редактор на списание „Мо
ст" и книгоиздателската дей
ност.
Д. Р-

ношение босилеградският об
дентъР иайразователеи
сполучливо с решил кадроВ7>гхрос в сравнение с
вия
воички други средни учили
ща в Южноморавски регион.

За отбелязване е и това,
че професионалната практи
ка е едно от предусловията
за качествено обучение. Та
зи практика за учениците от
повечеТо образователни спе
циалиости е осигурена. По
ради липса на заведения в
Босилеград, в които биха мо
гли да провеждат практика
та,
програмовчиците прак
тически ще се обучават
в
Лссковац, с учениците
от
областта на машинното дело
в промишления цех „Пети
септември" в Сурдулица, кой
то работи в рамките
на
„Дървена застава" от Крагу
евац. Все още съществуват
трудности в
обезпеча вале
то на професионална практи
ка за учениците, които се
оспособяват за организато
ри на културни програми.
Всичко това затруднява об
разователния процес. Ако
добавим, че в
училището
липсват и добре обзаведени
кабинети, тогава пред по-ши
роката
общност те. пред
СИО за средно насочено об
разование и
възпитание в
Южноморавски регион пред
стоят проблеми за решава
не, които трябва по-обстойно да бъдат и анализирани.
За подобрение на образо
вателния процес, както и за
целокупното подобряване на
ученическия живот от голя
мо значение е ученическият
стандарт. Но тоя __ стандарт
тук е сравнително низък —
няма ученическо общежи
тие с ученически стол. Уче
ниците и занапред са прину
дени да квартируват по час
гни квартири, да заплащат
високи наеми, а за прехраната_ си да се грижат сами.
В. Б.

В ГРАД-ПОБРАТИМ — АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ

ч<ам!
Пръв вестник

ПО ПОВОД Деня «а осво
б°ждеиието на града-побра
тим на Димитровград — в
АлександрОвац Жупски бс
издаден първият брой
на
вестник „Жупске новине”—
вестник за обществено поли
тически въпроси.

Р Босилеград: Учебната го дина започна

Новата учебна година в^
средношколския образовате
леи център л Босилеград за
почна главно с разрешени
проблеми. Ь центъра има 1)
паралелки и 540 ученика. Освей липсата на помещения,
което е решене чрез работа
в две смени останалите обс
остават
ктшгш-1 тРУД,,ости
постепенно да бъдат премо
хвани.
Асен
Според думите ма
Стоев, директор ща училишето, особено охрабрява фа
ктъ'Г, че с добра лодготовка и организираност са за
почнали обученията в пара
лелките от втория етап на
образо
средното насочено
вамие и възпитание, т.с от
грети клас. Имешю, в тре
ти клас са записани 128 уче
пика в четири паралелки, а
за пет специалности. В матеспематико-техиическата
циалност се
обучават
32
програмовчици за обслужва
не ма различни електронни
машини. В областта на ма
шиленото дело се школуват
16 автогенкеджии и 16 мета
лопреработватели. В областта
на правната насока се шко
луват 32 ученика, а същите
ще се оспособяват за техни
ци по трудовите отноше
ния- И напоследък, в кул
обтурно-информативната
ласт се школуват 32 учени
ка за организатори на про
грами по културни дейности.
За отбелязваме е, че всич
ки места в трети клас са
попълнени и че само двама
ученика завършили втори
клас поради класиране не
са могли да се запишат. Те
зи двама се записали да
се школуват в други .места.
В училището с
удовол
ствие изтъкват, че по отноигемие на кадровия въпрос
състоянието е твърде поло
жително. С изключение на
художественото
образова
ние всички други предмети
се преподават от гтрофесио
нално подготвени кадри. За
отбелязване е, че в това от-

Вестникът излиза едиц път
месечно и досега са излезли
два броя. В първия брой е
поместена и статия за Дими

тровград — града-побратим
на Александрбвац Жупски.
Статията отразява „Майски
те срещи" — фестивала на
народите и народностите в
СР Сърбия.
Във втория брой
освен
статията за Шестата конфе
ренция на необвързаните в
Хавана, са поместени мате

риали за 35-годишнината на
Жупа,
освобождението на
както и специално приложе
нне „Жупска беритба 79”.
Във втория брой също са
дадени две статии:
едната
под заглавие „Празник
на
община Димитровград"
и
втора „Големи стопански и
обществени успехи на об
щина Нова Горица" — съ*
г_
Що град-побратим на А*ександровац Жупски.
Вестникът също
отразя
Ва стопанския, културния,
образователния и спортния
живот в комуната.
Редакцията
на вестник
„Братство" приветствува из
даването на „Жупске
но
вине" и на редакционната
колегия пожелава творчески
успехи в списването на вест
ника.
Ст. Н.
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ЧВ№шкуьлсгрдницл
ТВОРЧЕСКИ НАГРДДЕН Колективно ръководство
КОНКУРС Н4 »М8СК(
и

С цел да насърчава творческата де
йност на творците от българската на
родност в областта на литературата, пу
блнцистиката и науката списание „Мо
ст” обявява творчески награден кон
курс за 1979 година и то за следните
жанрове: за стихотворение, разказ, но
вела, есе, научна статия и публицистич
на статия. За посочените творби са
предвиждат следните награди:

(

I. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

първа награда
втора
„
трета
„

900 ДИН.
700 „
600 „

II. ЗА РАЗКАЗ:
първа награда
втора
„
трета
„

2.300 дин.
2.000 „
1.500 „

III. ЗА НОВЕЛТ:
първа награда
втора
„
трета
„

2.500 дин.
2.000 „
1 500 „

IV. ЗА ЕСЕ:
първа награда
втора
„
трета
„

2.500 дин.
2.000 „
1 500 „

V. ЗА НАУЧНА СТАТИЯ:
първа награда
в гора
„
трета
„

2.500 дин.
2.000 „
1.600 „

VI. ЗА ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ:
първа награда
втора
„
трета
„

1 800 дин.
1.500 „
1.200 „

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
1. Право на участие в творческия награден конкурс на списание
,Мост”
имат всички граждани на «_СФРЮ.
_
2. Творбите трябва да са написани
на български език — по възможност па
пишеща машина раздел тройка или че
тливо на Ръка и да бъдат означени с
шифър (обозпачеиие). На редакцията
се доставят по три екземпляра от пре
дложената творба за награда, а името
на автора трдбва да е сложено в отде
лен затворех» плик, върху който трябва
да е написано С7.щото обозначение, ка
кто това на творбата.
3. Избороът на темата е свободен.
4. Тъй като тази година е юбилей
на — 60-годишиииа на СЮК и 35-годишнина от освобождението на нашите
краиша олг фашизма и победата па со
научни
циалистическата революция
те и публицистичните статии би трябва
ло да бъдат посветени на тях. В спомс
натите статии могат да се разглеждат
теми от областта на НОБ, социалисти
ческото строителство, народната вла
ст, комуналното устройство, учебното
дело, културата, здравеопазването, сел
ското стопанство и пр.
5. Обемът на научните и публистичните статии може да бъде най-много
до 20 страници на пишеща машина ра
здел тройка.
6. Наградените творби, оценени от
специален жури, след печатането в спи
санието ще получат и съответен хоно
рар според С7,ществуващата тарифа.
7. Последен срок за /доставяне на
творбите за награда е 10 НОЕМВРИ т.
г. Ръкопосите трябва да се изпратят
на адрес
Издателство „Братство" —
за наградния конкурс на „Мост”.
Резултатите от наградния конкурс
ще бъдат съобщени чрез вестник „Бра
тство".
РЕДАКЦИЯ НА СГ1. „МОСТ”
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наСтаТаСб”

от октомври

^ И °™осх. п.рви.организации на Съю
за «а социалистическата
младеж в Босилеградска об
шина с голяма отговорност
™емат задълженията,
нро
"ГдартарЛш^™4“3'1'™3™

довете на председателството и председател в срок от
те^тадеж ™ГаЛТОТ'™една година.
Председател
До сега !повече но
ството
пъ'К из своите рего 8*
звитието на
ра
дове ще избере секретар с
коГеТс°амНоа™„Ся°в”СТИЧеС
мандат съшо От една годи..ин
легатската система. Покрай
ПРВДседателствот<> като
колективен и политческопредседателя и се1фетарятна
Чрез
публичното
обсъжизпълнителен
орган на ОбПредседателството на ОК
на ССМ ще бъде с мандат дане на материалите отнас шинската конференция ще
ящи
се
до
инициативата,
чле
има
мандат
от
две години
От една година.
ловете в първичните орга- т-е- толкова колкото и КонПриемайки принципите низации са дали пълна под- Фереицията.
крепа на предстоящата орЧа заседанието, Общинза колективна работа, реша ганизираност, работа и ко- ската конференция ще фор----- ординиране на активностите мира комисии, секции и от
от всеобщо значехме в живо бори за различни дейности
започва АКЦИЯТА
„ТИТО — РЕВОЛЮЦИЯ — то «а младежта.
в обществено-политическия
живот на младите. Кои все
Изхождайки от резулта- Тела ще бъдат формирани
тите на публичното обсъж ше бъде уточено на самото
дане, през тази седмица в заседание.
Босилеград ще бъде провеПредседателите на форми
Смпя-ьт
„
дено заседание на Общин- раните комисии и тела ще
деяския вестишТ Кекри”С^ИЧе0КаТа младеж- мла' ската
конференция на Съ- бъдат избрани от редовете
„Млацост” организират4 тппм^Т™КъТ на ссм,° ю3а на
социалистическата на Конференцията и остава
ТИТО - РЕВОЛЮЦИЯ - МИР зТ 1979'ЯП™™6™ ^,ладеж' ,На
съшото
ще да се реши дали мандатът
под название „30 години „а со....»™™'80 год1ша ^яе избрано председател- им да бъде една или две го
моуправлепие в Югославпп" соцпалистиче<жото са- стпо, председател, секретар, дини. Но според изготвени
формирани комисии. С ед те документи мандатът на
Общинската конференци я на ССМ в Бабу- на дума, в Съюза на мла формиратните комисии и те
шница в шампионата на знанието прие и всички дежта ще се тръгне по ла ще трае две години.
основни трудови организации на ССМ основните ПъТя на колективното ръкоПредседаДосегашното
уччлища и гимназията.
’
1 водене, работа и отговорза
В пппгптяпкато
пост — и ай-демократически телство е предложило
подготавката за изучаване на материала начин в работата на младо- пръ® председател в колекти
по програмата „Тито — революция — мир" трябав то поколение.
вя°т° Ръководене та бъде
да се има в ппргтнп ттг^оготттт.ттт
„
изоран ИВАН АСЕНОВ, досе
та на знанието.
л
я
т в шампиона"
Делегатите на Общинска- гашен председател на ОК
та конференция ще изберат на ССМ в Босилеград,
председателство,
което ще
Д. Глигориевич
наброява 11 членове, а из ре
В. Б.

§23
м8

У

ПРЕЛ ШАМПИОНАТА

— РЕПОРТАЖ —

©чер край казана
Миграцията село — град" изпразни и
Щ селата на Бурела. Затова пък в непосредствената околност на Димитров
град и Пирот В7,в вътрешността ла
страната край големите градове, изникнаха
цели „селища". В тях са и новите домове на
бурелчани.
Дойде ли пък събота автобусът за Долна
Невля е препълнен. „Преселниците" от Буре
ла се завръщат по селата за ден-два — или
да навестят (все още) живите си родители,
ИЛИ да позаобиколят старите си домове и
„имотеца", който отдавна са «напуснали. И,
разбира се, да понесат понещичко от село.
Бурелското село Верзар е на около седем
километра от Димитровград. Зависи ОТ КОЯ
посока се пристига в него: „По друм, па уз
Падину", „През валогье", или „Проко плаиин"
Във Верзар плодородието измерват по
родитбата па сливите. Ако са родили сливи
те — годината е плодородна. А тази година
сливите са родили доста. Казват: можеше
да бъде >и по-добре, ако ще беше сланата и
ако сетне не ги засегна и градушка...
Когато автобусът тга „Ниш-експрес” спря
на спирката „V рску” к/.м Верзар сс отправи
немалка група „верзарчаиги-преселимци” и
„верзарчаии-корсняци”. От автобусната спир
ка до селото има тридесетина минути пеш
по кол ски П'Ь'Г.
Разговорът между слезлите се води за
сливите. Малцина от тдх ще понесат сливи
за мармалад и други цели. Тук от тях глав
но се вари ракия. Из въздуха се носи ми
ризмата на джибра, а това с най-яркото до
казателство, че мнозина ще се завърнат с
пълни дамаджани ракия.
Привечер е. Връх Перос полека изчезва
в сумрака, а това е вече знак, че .настъпва
една от онези есенни нощи, с няколко ди
мящи казана, с приказки край казаните и
но! гякоя песен, придружена от неспокойния
лай на кучета.
Едно време селото беше живо: имаше и
четирикласово училище. Училището отдавна
те работи, младежи и девойки няма, а са
останали няколко десетки по един, или двама възрастни „тга доизживяиаие",
Край един от казалите в цента,ра на селото с особено живо. Няколко души верзарчаши кореняци" и „преселници" разговарят
оживено. „Едно време" — постоянно се повтаря с никаква тъга по оиаз живост, по песелбите, ло седешсите и сватбите, по раз

тръсващия ридищата смях и глъчка. Сега е
по-инак: селото е почти пусто, позаглъхнало
е всичко, младостта е оттекла към гради
щата.
Но има и едно друго „едно време". Това
е времето на беднотията, на недоимъка, «а
усилните дни, когато от утро до вечер се е
работило, а се е живяло доста трудно, едва
се свързвали двата края. • •
Сега е по-другояче: хората са отишли, но
се и връщат. Местната общност и няколко
средиовечни верзарчанн — кое с помощ от
страни, кое със запретнати ръкави са .до
вели електрика” в селото, вече са „хванати"
и Няколко извора и по домовете има и во
да. Преди година, две „преселници” и „корен
яци” поправиха селския колскн път, но по
роите на места отново оа го отвлекли.
Сред верзарчанн има и една инициатива:
всяка година на определена дата да идват
тук в селото. Да поработят на някой селски
обект (главно на пътя), но и да се срещнат,
да се повеселят, да си спомнят за онова
„едно време”, което буди някакви сладки
тръпки, извиква спомени, възкръсва онези,
конто не са вече тук, между живите, но ко
ито живеят в спомена с постъпките, харак
терните си привички, дела и думи.
Разговорът край казана става все пооживен, по-весел. Тъгата отстъпва място на
радостта, ,на онази наслада от живота, от
постигнатото в него. Преразказват се стари
случки, .избухва смя*» кънти между „чукарите”, понеже отдавна някой остроушгик е ка
зал, че „На всеки чукар е и Верзар”.
В „строгия” център на селото са изникна
ли и две нови къщички — едната върху ос
новите на някогашна сграда, и другата „от
тв7,рд материал”. По-Възрасшнте с някаква
надежда поглеждат към тях, така както се
гледа на пърлите Лястовици в очакване и
други да -си спомнят, че оттук им е коренът
и че не ще позволят селото да отмре.
„Докато са сливите — селото «яма да изчезне” —
казва един веселяк и се отправя към домакиня: „Доматшне, донеси ни воду, ама не оди туя що тече, а
оди онуя що се пече. . .
И все тъй до дълбока нощ: избухне смях, заехти
песен, оттекне проникване, обади се тревожен кучешки
лай. • • След деи-два, до другия викецд ще бъде тихо,
а тогава пак с автобуса ще надойдат „преселниците”,,
ще донесат новините, радостта, ще събудят заспалите
надежди на старите. . .
Стефан Николов
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БАСКЕТБОЛ

ТОЧКИ ЗА НАДЕЖДА
Димитровград, 22 септември. Игрище: спортен център
..Парк”. Зрители 200.
I
СВОБОДА: Матов 3, Елен- когато димитровградските
баскетболисти иа две мину
ков, Петрович 6, Симов 11,
ти пред края изравниха ре
Филшюв 8, Соколов 49, Пет
зултата па 90:90 и с лресниг
ров 4, Рангелов 14, Павлов,
се наложиха с резултат от
Младенов.
3 коша в тяхна полза.
Баскетболистите от Заеча р
Победата и точките дават
са зо силен отбор, но побе
надежди „Свобода” да .запа
дата заслужено припадна на
зи
статуса в Сръбската бас
отбора иа „А. Балкански'',
кетболна лига, но дали то
защото а шаха по-сшшо же
ва
ще
стане, остава да се
лайне да спечелят точките,
играха с по-голяма сръчност види след срещата в ггослед
и имаха силна подкрепа иа ни* кръг, когато 'Свобода
гостува в Алексинац
имаше
публиката. Играта
С. Манов
край,
особено -драматичен
ХАНДБАЛ

Заслужена победа
В първия кръг на есенна
та част на първенството по
хандбал в Нишка междуоб
щинска лига, хандбалистите
на „Асен Балкански” от Ди
митровград победиха отбора
„Съюз на глухите на Юго
славия” от Ниш с резултат
29:23.
„А. БАЛКАНСКИ”: Гигов
3, Антонов, Стойчев 1, Алексов, А. Петров 11, Божилов,
Л. Петров2, Рангелов 6, Си
мов 6, Димитров.
В първото полувреме гос
туващите хандбалисти от
Напи, играха много по-доб
първата
ре и спечелих а
част на мача с 12:4. Но кол

99

<ко слабо играха в първите
20 минути, домашните ханд
бала 1сти толкова добре атакуваха във второто полувреме. Още от самото нача
ло на втория Дял иа мача
„А. Балкански” се прояви
със средена игра и завидна
ефикасност. Голямото
пре
димство на гостите бързо
се изгони, така. че крайни
ят резултат означи заслуже
на победа на домакините.
С най-добра тира в мача
се проявиха ветераните иа
, А. Балкански” А. Петров п

Ъ 1ГОВ.

С. Манов

Маядос? * -„Путнин** 5:1 (1:1)

В неделя на 23 септември
на игрището край Драгови
ищца по хубаво за игра вре
ме и пред около 250 зрите
ли футболистите на „Мла
дост" от Босилеград се на
ложиха с резултат от 5:1
срещу отбора на „Путник"
от Прешево.
„МЛАДОСТ”: М. Чипев 7, В. Иванов — 7, Б. Иванов

— 8, Г. Пейчев — 7, Г. Ге
оргиев — 8, С. Крумов — 8,
Р Венков — 7, Б. Тасев —
7, В. Чипев — 10, В. Тасев
— 7 и М. Цветков — 7.
„ПУТНИК”: Р. Рабит, Ш.
Мусли, М. Шаби, М. Газмед, Ч. Лимая, А. Ридван,
Е. Сейди, Ш. Агим, М. Митат, М. Джемал и Ш. Сеями.
Голмайстори: В. Чипев в

7-га, 50-та, 65-та и 70-та и В.
Тасев в 52-та минута
за
„Младост" и М. Мигат п»
36-та минута за „Путник .
Още от началото играта Ос
доста динамична, рашюправ
па и коректна. С резултат 1:1
в първото. полувреме па ма
ча футболистите отидоха до
волни иа заслужена почив
ка. Отборите като че ли
едни другото считаха за аб
солютеи фаворит. Но В7,в
второто полувреме гостите
почни и не минаваха центъра, а футболистите иа „Младост” с 4 постигнати гола
рошиха мача в своя полза.
Резултатът сигурно щеше
да 67,де много по висок, но
босилеградскитс футболиети пропусиаха да реализират най-мвлко 4 отличиш го
лови позиции.
Най-Добри в домашния от
бор б яха 13. Нинов и Г. 1’еор
шев, капитан и треньор на
отбора. За отбелязване е, че
В. Чипев н във втория КРЪ1‘
срещу отбора па „Павловад
от Пгшловац постигна 4 го
ла. За тоя бърз и хитър мла
деж с номер 9 казват, че
на терена изпълнява всяка
задача. И с добрата си подготвеност. сръчност И (КОуспява да възхи
ректиост
ти зрителите и измами техни
те аплодисменти.
п
След четвъртия кРьг
есениист сезон от П7,рвеи
ството във Братска между
общинска лига, отборът на
в
„Младост” има 6 точки
кръг
три мача. В третия
той трябваше да се срещне
с „Напредък” от Сурдулица.
Поради отсъствието на съ
дийска тройка мачът не е
игран. За отбелязване е, че
футболистите на „Путник"
Босилеград
до срещата в
бяха иа първо място в лига
та. За тях тази среща е гол
ямо поражение, за останали
те отбори в лигата преду
преждение, че и „Младост"
има претенции за първо мя
сто.
Съдийската тройка от Сур
дулица начело с Миле Стой
менович успешно води игра
та до края на мача.
В петист крт,г футболисти
те на „Младост" ще играят
с „Моравац” от Предеяне

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Остър панкреатит
ОСТРИЯТ ПАНКРЕАТИТ
е сериозно заболяване, което през последните години
се наблюдава твърде често.
Засяга . панкреаса — продъл
говат жлезист орган, раз
положен зад стомаха, напре
чно на гръбначния стълб.
При остър панкреатит измененията в панкреаса ое
характеризират с оток, кръ
воизливи и некрози (умър
твяване) на жлезната тъкан.
Тези изменения имат огнп
щен характер и са разпро
странени в различните му
части в различна степен.
Дължат се на самосмилане
на жлезата под влияние -на
собствените й ферменти, ко
ито се активизират от раз
лични недостатъчно изясне
ни фактори. Развиват се
бързохи, понякога светка
вично.
Острият панкреатит не е
локално (вместо) заболяване
на панкреаса. Първоначал
ните изменения в него ста
ват причина за нарушения
на важни жизнени функции
в организма и от локално в
началото
бързото ое пре
връща в общо заболяване.
Болестата започва обикнове
но внезапно със силна бол
ка в горната част на коре
ма, по-РяДко в целия ко
рем. Локализира се най-че
• сто по средата („под лъжич
ката") и в дясното подобрие.
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по-рядко в лявото. Поняко
га има опасващ
характер,
стяга гръдния кош и затруд
нява дишането.
Причините за болестта пе
са уточени напълно. Найчесто острият пристъп нас
тъпва след грубо нарушение
в храненето
след преяж
дане с много месо, тлъстини
и злоупотреба
с алкохол.
Лечението се извършва обн
кновено в болнично заведе
вие с медикаментозни сред
ства или оперативно.
От особена важност
е
профилактиката — профи
лактика, както на
първич
ния пристъп, така и на пов
торните боледували от пан
креатит.
Хигиената на храненето е
основна профилактична за
дача. Появата на острия пан
креатичен пристъп често,
както вече казахме, се пред
хожда от преяждане и препиване.
Най-често това се
случва у хора, които преди
това са имали леки оплаква
ния след нахраняване. осо
бено след ггоетоварване
с
мъчно смилаеми храни и ал
кохолни напитки. Тези опла
квания са били
погрешно
преценяване като „обикно
вени" храносмилателни сму
щения или придружаващи
явления на жлъчнокаменна
или язвена болест. Не
са
били лекувани, леките пак

реатити са оставали нераззата и постепенно са създа
познати, увреждали са жле
вали условия за развитие
то на по-тежките форми. За
това в такива случаи
се
препоръчва да се избягва
преяждането и
всякакви
излишества с
животински
мазнини и алкохол.
Ако хората с
намалена
пакнреона устойчивост (по
ради други хронични забол
явания) спазват такъв хра
иителен режим, до голяма
степен ще се намалят теж
ките пристъпи от остър пан
креатит. Важна профилакти
чна мярка е и лечението на
хроничните заболяванця: яз
вена болест иа стомаха и
дванадесетопръстника,
възпадение на жлъчния мехур
и жлъчните пътитна. храни
чии възпаления на дебелото
черво (колит), хроничен алкохолизъм и др. Боледувалтгте от остър панкреатит
тлябва дабре да помнят, че
при всяко отклонение от
определения им режим мо
гат да заболеят повторно
много по-леоно. отколкото
ггоеди. Те трябва да бъдат
убедени, че в продължение
на първите няколко години
е необходимо да гхроверяват
периодично състоянието си
— наи-добре в лечебното за
ведоние, където оа
били
лекувани.
Д-Р С.Д.

ИЗ РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕТО

НА ГРАЖДАНИТЕ

ОТ КАКВО НЕ СА ДОВОЛНИ
СПОРТНИТЕ РИБАРИ В
ДИМИТРОВГРАД?
А»ече Дълго време 01 ЧНСиовехе пч ^ЛРУжеигието и*1
СПОрАНИАС рииарм „нишана
07’ ,и,иМА-ггроВАраД щ пе само
доста игеОТ тих; се июсяг
I
1АРИЯГАА1И гласове, отнасящи
х о иа ресе до замъРеяввдге
гхщ I рия^^те
ка Иишшла.
ао-лепслухове стават «Ш»
чеЯ“р“да'шюло един месец
в Димитровград ос сьздз
дои Съвет за опазване иа
жизнената среда «а
оа проблема, възиик1иах
не така скоро говори заме
сти! ж-председателят на 110Со
челото дружество, другар
ят момчило Аладреевич:
— Пие от дружество, ко
460
•наброява около
сто
души, сс намираме в едно
изгодно
положеМНОГО <ис
ние, защото както иа един
шивач е нужна машината
за шиене, на ковача иаковалията, ит учителя учеона
стая, така и на шас е нужна
РЕКА, по чиста и не замъР
сена.
Понякога реката от ЖелЮша па нататък е кафява
и така замърсена, че риби
ге в нея или загиват, или
напускат тази част па реката, а за някакъв риболов
и дума не .може да става.
Ако сз случи и да хванем
по някоя риба. Тя така ми
рише, че изобщо не е за
ядене.
След такива изказвания,
на човек му се поиска да
разбере (и накаже) винов
ниците. че бистрата Нишава
е станала, с една дума каза
но „боклуджийски канал".
Не трябваше много време,
за да се узнае „виновника",
но след разговор, за който
може да се каже, че човек
осъзнава и другите труднос
ти свързани със замърсяване
то на Нишава, се остава с
впечатлението, че виновни
няма, а Нишава и по-нататък е замърсена.
Освен Комуналното пред
приятие от Пирот, което чи
сти градската канализация

в Димитровград и мърсотия
та я изпускат не на друго
място, а в Нишана другото
предприятие, за което в Ди
митровград казват, че е иаиголемият виновник за сегаш
ЙОТО състояние е трудовата
организация за обработване
на «ожи „Братство от Ди
митровград.
_ Не отричам, че зам-ьрсе
гаата вода, която оттича ОТ
реката.
тук не замърсява
обаче това най-много се чув
егвува през летните месеци,
когато нивото иа реката е
низко.
време
Преди известно
сключихме договор с Машиниата индустрия От Ниш
за изработка на специален
филтър, за пречистване на
водата. Направихме специаЛТИ1 канали за мръсната во
да, но факта, че водата замъРсдваме «е може да пре
късне производството в пре
длриятието.
След чутото (и видяното)
едва ли е нужен коментар,
но не може, а да «е се ка
же, че и двамата събеседнп
си.
ци са прави за себе
Прави са всички членове,
които искат да ловят ри
ба, прави са и всички сто
пани, които искат да поли
ват градините си с чиста во
да, децата, които искат да
се къпят в реката... Но тряб
ва да се погледне въпроса
и от „другата страна”.
Съоръженията за пречис
тване на отпадъчните води
са скъпи. Често се разваля^,
а и тези, които са вече поРъчани (напр. от МИН) се
доставят бавно.
Този проблем не засяга
само Димитровград, а
и
много други краища в стра
наш. така че можем да го
наречем че тоз е национа
лен, и че на него трябва да
се гледа като на един гол
ям проблем, засягащ цялата
страна и, че борбата за оиа
зване чистотата на реките
трябва да прерастне в за
дължение на всички.

т. п.

БАБУШНИЦА

ПРИЗНАНИЕ ЗА ОБЩНОСТТА
НА ИНТЕРЕСИТЕ 00 ПРЯКА
ДЕТСКА ЗАЩНГА
По повод чествуването иа
тазгодишните юбилеи — 60
на
годишнината
СЮК,
СКОЮ, революционните син
дикати и прогресив1Ното дви
жение на жените, както и
по повод освобождението
на Бабушнишка община от
фашистко робство — Общин
ската скупщина, обществе
но-политическите организаЦии, местните общности и
самоуправителните общнос
ти на интересите, на самоу
правителната общност на
интересите по пряка детска
защита присъдиха Септемврийска награда и парична
награда от 5000 динара
Ьабушнишка община по
лага големи грижи
Готт
КъМ КРЙЯ яа 1974
сЪЗДадоха оамоупра
витална обгцност на интере
сите по пряка детска заши
та, с цел да се подобриШло
ложението на децата ,Р осороДВД?литР1(?яеЗИ’
на които
д елите са заети.
От тога-

ва, па до днес, общността
постигна извънредни резултати.
Построи детски
градинки в селата Велико
Бонинци, Любераджа и Стре
лъц, а понастоящем се стро
ят и в Бабушница, и Звонци.
Общността организира по
чивка и рекреация за наймалките, грижи се за общественото хранене на де
цата, обезпечава детски до
оавъчни,
изгражда кухни,
обезпечава общежитие
за
ученици-пътници
(какъвто
6
ВъВ Велико Бонин
Ци). И още нещо:
тази го
Дина работи и школата за
«ешгувци, където се обучи
ха над 350 деца.
„„Комисията
„
за присъждана Септемврийските наг
ради имайки в предвид те
зи дейности на общността
присъди Септемврийска на
града и диплома.
Д. Глигориевггч
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Почина Йовак йиденович
На новите гробища ода Бубан в Нодш, на 24 т.м. бе по
гребан Йован Водданович—
Иван, работник от Секрета
ри ата на вътрешните рабо
ти в Ниш, който внезапно

Фраодя, началник ода Секрета
риата на вътрешните рабо
ти в Ниш и председателят
па Общинската скупщина
в Димитровград Борис Бо
рисов.

ПОВЕДЕНИЯ ЗА

член на ЮКП
сюк.
Иван бе младежки РЪКОВОдител, член на народноосвободителния отбор в селото,
комендант на младежка бри
гада. Дълги години Иваод ра

Обрад Попович се простява от Й. Виденович — Иван
почина от инфаркт. От по
койника се простиха члено
вете на семейството, работ
ниците от Секретариата на
вътрешните работи, делега
ция на град Димитровград,
родното му село Петачишш
и много негови близки прия
тели от Ниш и околността.
На' гроба на покойника го
вориха Обрад Попович —

Йован Виденович — Иван
е роден през 1930 година в
село Петачници, Димитров
градска община. Още ка
то петнадесетогодишем мла
деж през 1944 година се при
общава към прогресивното
младежко движение и вед
нага става член нд СКОЮ,
а през следващата година

ИН МЕМОРИАМ
С болно сръце съобщаваме на всички ро
днини, приятели и познати, че нашият мил и неза
бравим

Йован Видаович - Иван
съветник на СДС
внезапно почина на 22 септември 1979 година
на 49 години, като ни остави да тъгуваме до края
на живота си.
Погребението на скъпия ни покойник стана
на 24 септември 1979 година в 13 часа на Новите
гробища в Ниш.
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Баска, Дъщеря
Снежана, син Ада, баща Мирча, майка
Цветанка, брат Томислав, снаха Йосифка, племеник Васил, ллемеиица Цве
танка, шурей Тодор, шурпайка Лила
и останали роднини и приятели.

ИН МЕМОРИАМ
С дълбока болка съобщаваме на всички при
ятели че дългогодишния член на нашия колектив

Йован Виденович - Иван
съветник на СДС
внезапно почина на 22 септември 1979 година. Със смъртта на другаря Иваи изгубихме добър
веНеговият
другар, работник и комунист.
д7,р лик ще ии остане в траен спомен.
КОЛЕКТИВЪТ ИА ОТДЕЛЕНИЕТО НА
СЛУЖБАТА НА ДЪРЖАВНА
СИГУРНОСТ НИШ

боти в службата на Държа в
ната сигурност в Димитров
град и Ниш, където се про
явява кат0 активен борец
срещу всички отрицателни
явления в нашето общество,
а особено в борбата срещу
илформбюРоваката актив
ност в
Димитровградски
край.
Прощавайки се от Иван
Виденович, другарят Обрад
Попович
каза:
Франя
„Иван 27 години бе на Служ
ба в сигурността, където да
де голям принос в борбата
срещу Инфорбюрото и покъсно в борбата срещу всп
чки неприятелски
проявн.
Ние, неговите другари, не
може да забравим неговата
прилеж)Ност в работата, защото това изискваха задачи
те където
няма работно
време, годишни почивки н
отсъствия. Беше ангажира”,
денонощно..."
А председателят на Дими
тровградска община Борис
Борисов каза, че службата
на сигурността губи
свой
опитен член, а Димитровград
скиа край човек, който ви
маги милееше за своя ро
ден край и при всеки удоб ен случай беше готов да
помогне на общината и на
селението в неговата борба
за стопански, културен ода-п
редък.
От покойника се простиха
димитровградските предпри
ятия и обществеио-политичеекмте
организации
като
положиха венци на неговия
вечен дом.
Б. Н.

НЕЗАБАВНО ПРЕМАХВАНЕ

РЕЙС ШШ ЬИНА ЗА «НЕС0ЙЕНА
ЗлБАВА*
Юисовата линия х>осилеАрад — Юрна лдоиата и оо
ратно по много неща е спе
цифично „раошно място"
на автотранспортното пред
нриятие от *>ооллеград
хизп 10 км дъЛ1а делова
пътека на автооусите ласТ-ига в резултат на географ
ско-ю шматлчодите условия
и до тази година съществу
ваше само през зимиия пе
риод е,от края па ноември
до началото на маил т.е. ко
гато пътят през ьесода коби
ла е непроходим. тази го
дина тя продължи да функ
ционира и през летния пе
риод, за удоволствие на хо
рата от този район.
Динамиката на линията
наистина е завидна: шест
двопосочиш движения днев
но. Но това тя наподобява
на лшш в градските дви
жения- Пълните автобуси
и постоянните блъсканици
на перона съшо са качество
на тази линия- В приложе
ние ода това говорят и факти
те: автобусите съвсем ряд
ко спират на крайните спи
ркн с незаета седалка, а в
някои пазарни дни от Боси
леград към Г. Любата съще
Бременно тръгват и по пет
автобуса! С оглед на ней
ната дължина, споменатата
линия е и най-рентабилна.
Прибавим ли към вече из
броените характеристики и
това, че пътят от Босиле
град до Г. Любата вероятно
е най-лошият в об щината,
а пътниците ог превозват с
много стари автобуси —
ето потвръждение за начал
мата констатация.
Лошият път и честите блъ
сканици и полусчупените ав
тобуси са история за себе
си и заслужават внимание.
Този път ще се спрем въРху едно явление, с което та
зи линия в последно вре.ме
става славна”. Именно, в
петък вечерта или в събо
та сутринта, когато средно
школците отиват в къщи и
в неделя вечерта или в по
неделник сутринта, когато
те се връщат на училище,
автобусите се преобразяват
в биода за най-различна
„творческа изява на (не)кул
турното поле” и приличат
на ня какъв пътуващ циркус
Ше обрисуваме само едно
такова пътуване, а читатели
те нека дадат преценка за
поведението на пътниците—
младежи.

Вече е 19 часа, време в
което автобусите тръгват за
Г. Любата. Около него
в
тъмнината навалица от мла
дежи и девойки — средно
школци и малцина по-въз
растни хора. Със силна блъ
сканица автобуоа се пълни,
така да се каже, до послед
ния кубически сантиметърОще от началото едно зна
чително число младежи и
девойки гласно съобщават
своите претензии на послед
ната част от автобуса. Ко
гато
всичко свърнш авто
бусът тръгва, а тогава пое
тепенно започва да действу
ва активността на „задншце
то”. Както по някой непи
сан сценарий „забавната про
грама” започва с гласни ко
ментари и смесени кикоти,
които постепенно премина
ват в непоносими препирни
във връзка незначителни
дреболии и неконтролиран
смях, приличащ и на креще
не в най-различни нюанси.
А след това започват соло-то
чките. Младежите и девой
ките се редуват като на би
на и всеки иска да бъде поважен от всички
Плющят
не прилични вицове, разни
безсмислици, измислени ис
тории, непристойни закачки,
псувни, блъскане на вълни
и всичко това придружава
но с непоносима смес на
звукове. На края започват
имитации на домашни и ди
ви животни, преувеличават
се училищни приключения
и върши реприз на предхо
дни „по-успели” точки. „Ге
роизмът” получава изява в
пушенето на цигари и други
смелости.
По-възрастните пътници
и примерните младежи про
тестират, предупреждават,
прекоряват, но това получа
ва даже обратен ефект. Мъ
ките престават след слиза
нето па определена спирка.
Тази практика продължа
ва от седмица до седмица,
вече няколко години. Някой
ще се запита къде са вода
чът и кондуктерът. Тук са
и някои се опитват да спрат
това, но може ли двама да
вразумят Цяла тълпа? Зато
ва просто дигат Ръце.
Налага се въпросът: защо
тези младенси склоностите
за устрояване на забава не
развиват в училищните сек
ции. но хвърлят петно на
младежкия образ?
К. Георгиев.

Зрителите разочаровани
По продължение на иървег
стпото в Нишка междуобшииска лига футболнстимс
на „Асен Балкански” от Ди
митровград спечелиха като
гости мача във втория кРъ1'
срещу отбора „Въртище” от
Въртище" о резултат 3:2, а
загубиха на своето игрище
мача в третия кръг срещу
„Алуммниум" от Ниш с 2:4.
И на двата мача „А. Бал
кански” игра в следния съ
став: Димитров, Марков, То
доров, Пейчев, Марков, Го
лубов, Маркович, Каменов,
Ставров, Кръстев од Иванов.
На мача във Въртище Фут
болиотите от Димитровград
показаха един наистина ка
честисл футбол, така, че ве
че в 68-та минута водеха с
резултат 3:1. „Асен Бал кан-

оки” спечели, победа” с голо
вете на Кръстев (2 от дуз
пи) II Голубов.
Това бе втората поредна
победа на димитровградския
отбор в началото на първен
ство. Любителите в Димит
ровград се надяваха и оча-к
ваха успешният старт на
футболистите да продължи
и с трета победа, тъй като
в третия кръг „А. Балкан
ски” бе домакин на „Алуми
ниум” от Ниш. Надеждите
обаче не им се сбъднаха, по
пеже гостите се оказаха ка
то по силещ съперник и се
наложиха с победа 4:2.
Домаишпте вкараха
тол
■ОЩС в 5-та минута (Ставров),
но играеха несигурно од зри
телите знаеха, че ечтакава иг
се
ра победи не може да
спечели. Това се и осъитес

тви, макар, че с хубав гол
ига Пейчев от пряк свободен
удар от 20 м домакините из
равниха резултата 15 мин
преди края «а мача и -въз
върнаха надеждите поне
една точка да остане в Ди
митровград. До края на ма
ча гостите вкараха още 2
гола в мрежата на домаки
ните и заслужено отнесоха
н двете точки.
игЗрителите напуснаха
рпщето в спортния център
„Парк”
разочаровани от
играта на своите любимци,
по и с надежди поражение
то положително „да им по
влияе, така, че от срещата
в четвъртия кръг с „Лужми
ца” п Бабушшща да допгесат поне една точка.
Т. Петров — С. Манов
СТРАНИЦА
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Жела пречи на мъжа си
своите непрекъснати ра
з твори.
Най-сетие тя забелязва, че
той я гледа 'втренчено,та тса ?
а>щр ме гледаш
— пита тя»
— Извинявай, скъпа, аз
мислех за това колко ои
красива, когато мълчиш.
С’ЬО

Айка на печурПе
Сигурно се йоще сечате ко сам се спровел
летоска ка идо по Дерекулат и затова нема да ви
казуйем пай, ама че ви расправим за йедну ДРУ‘У
работу. Нели знайсте дека идо у Звонскуту ба»ьу
и дека убаво се наоди по свата села, тражейБи
леб и със леб, ама пели беше убаво време та със
мойтн познати по тая села немогомо ни да си поо
ротимо съглам. — Работе си човеци и свите ми
думайю „дойди бай Манчо ка завршнмо работу.
па уз каз7,н»ето, че се наоратнмо и понапийелю тазе реБийицу”.
Тега, дойде и септембар. Цел пут прегълта
и си мислим ко чу са да се пацврцам реБийу; ама
Бавола, ка стиго у Звонци нигде жив човек нема. I,
Бре учуди се куде ли йе т11я свет нигде никой нема г\
нигде казън да видиш, а некво смрди не трайн се.
Улезо у йедну продавницу да питам кв0 се йе де*
сило, ка унутра место подавача затеко йедно девойченце, — куде йе бащата — реко я, ,..па отнд
да бере и он, зайедно с учител»ите. . .” Л, — по
мнслиси я — значи млого су родиле сливите, чим
су се сви дали на брагье.
Излезо и пойдо низ селото, ама йок не смрди
на цибру; по путат рас1шано некво да се изб.ъуйеш от гад, ама незнам кво йе?
Видо не вндо, нема тука „поп за кръЩеиье"
чадото се, че идем у Нашушковицу при бай Сто
яна, ега йе он дома, ако нищо друго берем йе чие
въздухат. Тъмън на горе тетиБи иду двойнца мо
йи стари познати из Пресеку, йедва сецу цакове,
и пай си ми засмрде ония смрад ко у Звонци. Я
помисли че стану да се видимо да се поздравимо,
йок. Кво йе бре човеци, кво носите, станете да се
видимо.
— Ма кво се правим на две и половина, незнайеш ли, невидиш ли дека съв свет йе по шумакат, сви траже ПЕЧУРКЕ, по седам ил.адп Било
несушене Би откупуйу
Са ми чък текну и куде йе народят, и кво
смрди и — дека нема ни тия пут да искарам гоейз, но дай да си идем я при бабуту да вой ка
зуйем да зарезуйе и зимницу, и све друБе работе,
а да вачамо гору паре да печалимо, ПЕЧУРБЕ да
беремо, това йе парата.
1
Та са еве и овова що ви писуйем, писуйем \
га наулице, нема куде у собуту — бабата распрострла по цел патос ПЕЧУРБЕ та Би суши, тека Би :
по-скупо плачуйу. Е, навлеко си бел»у, ама берем
паре че падну, а това що си турам филтер от ци
гаре у нос оД смрад нейе важно, ка могу да трпу
оиия с толБе плате що да не могу и я.

1
N

I;

Стар войник твори !на
приятеля си Джимн:
— Много бих искал, като
се върна от .казармата, да
вила,
си- куп» лока кола,
апартамент, и гараж... Само
едно ме тревожи — коя пи
жена след това ще вземе
осемдесетгодишеи старец.

Запитали Чарли Чалиин,
какво трябва дд сс прави,
за да бъде семейството /пас
тливо.
Той отговорил:
— За да има лъЛ«о шах;
тие и хармония в к^щи, съ
пруста трябва да е малко
сляпа, съпругът — малко
глух, а гъшата малко няма.

БЕЗ ДУМИ

Разговарят двама злтвореници:
— Ти за какво си тук.-'
— Аз съм жертва ма кон.куренцията.
— Как така?
— Правих съшите башкаюти, кансвито и Държавната банка.

!
!

Колегата К Имаше шакик
при напускане ига работната
стая да оставя следната ос
лежка на вратата: „Ще дой
да след 1Ь минути". Един
ден, скърцайки със зъби,
началникът застана пред вра
•вата и шагшса отдолу „Защо"...

I

Когато последните гости
«напускат апартамента, ДОмакинята казва:
— Аз си знаех, изчезнаха,
две лъжици!.
— Кои лъжици поднесе
ти? — пита съпругът.
ЛЪЖИЦИ,
— Сребърните
на които беше гравирал над
грисът „Хотел Еспланада”.

— Господин директоре —
втурва се запъхтян служи
тел на цирка, — бенгалски
— Уф, че досадно — въз
ят тигър напада жена ви.
Ка4?
кликва директорът.
кво ще правил! сега без ти
гър.

Марк Твои казал:
— Често пъти е по-изгод
но да бъдеш красива жена,
отколкото грозен гений.
— Аз ви говоря, че жените
по някога понасят по-лесно
трудностите и болките от
колкото мъжете.
— Вие лекар ли сте?
— Не. Продавач еа модни
обувки.

Мъдрости
Блаженството на тялото е в здравето, блажен
ството на ума — в знанието.
Талес

Никога не прави нищо, което не знаеш; но
научи всичко, което трябва да знаеш, и така ще
преживееш щастлив животПитагор

(:
Истинското знание не е вродено, то се придо
бива.
Демокрит

По-добре е съвсем да не знаеш нещо, отколкото да го знаеш лошо.

Една вечер пийнали*, съп
руг се прибира в къщи и
казва на жена си:
— Моляте, скъпа Ева, да
се отнасяш към мене като
към куче...
— Какво говориш?
— Точно така... Да-й ми
да се наям и ме пусии на -

(;

Публий Сир
Никой не може да бъде всезнаещ, нито все
могъщ.
Виргилий
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