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не СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е у до 
стоене с Орден братст
во и единство със сре- 
бърши венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и

за приноса в развити
ето на братството и 
единството между на
шите народи и яаро- 
дностн.

•»> рестнии и* ьълг ашонат а-е*даоаш>ст весан? Югославия *
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ДЕНТДТТИТП НАША ОБИЧ КЪМ ПРЕЗИ-
миндА м■<сиознатА Щафета НА МЛАДОСТТА 
МИНА ИЗ ОБЩИНИТЕ НА НИШКИ 
РАВСКИ РЕГИОНИ нишки И ЮЖНОМО-

ТИТО Е В 

НАШИТЕ СЪРЦА, 

МИСЛИ И 

ЧУВСТВА
На 4, 5, 6 и 7 април Съюзната щафета на младо

стта мина през всички общини на Нишки и Южномо- 
равски регион. Навсякъде тя бе посрещната и изпра
тена тържествено, с масова и безмерна обич към дру
гаря Тито, с милиони най-сърдечни привети до твореца 
на нашето хубаво настояще и сигурно бъдеще, с без
брой искрени желания за час по-скорото оздравяване 
на най-великия син на нашите народи и народност, 
с непоколебима вяра решително и сплотено да следим 
пътя на самоуправителния социализъм и необвързаната 
политика, със завети че ще пазим братството и един- 
стаото ка нашите народи и народности, че ще отбраня
ваме и отбранил! свободата и независимостта на наша
та горда и свободолюбива родина. Десетици хиляди пи
онери, младежи и девойки, трудещи се и граждани, 
граничари със засмени лица, букети цветя в ръцете, 
с песен и игра, с щастието на волен човек се събраха 
в общинските центрове и край пътищата, по които 
на Съюзната щафета на младостта да изпратят на Тито 
своите поръки и честитки по повод 88-ия му рожден ден. 
Всеки пристигаше с желание заедно със своите съграж
дани да изпрати общата любов, общите трудови победи, 
общата преданност и жизнерадост, но и с погледа си 
да въплъти поне в един атом на този гордо лишаващ 

ръка символ своето щастие и обич, 
заедно много обичаме Тито, но лшо-

Милутпн Ценков говори пред младежта и гражданите о г Димитровград

цто идеен творец и стратег
е другарят Тито, по значе
нието и досега ои надмина
ва големината и икономиче
ската сила на нашата стра-

ми- на. Другарят Тито е истори
ческа личност, не салто за
това. че съвременниците го
нареждат сред най-изтъкпа
тите мислители и държав
ници на нашия век, но пре
ди всичко за това, че с иш
ротата на своите погледи,от ръка на 

понеже ние всички 
го го обича и всеки от нас, понеже всеки му е лично 
благодарен, благодарни сме му всички заедно.

с изключителното схващане
на проблемите и противоре
чията на съвременния свят,

мис VIреволюционнатас
ната трибуна щафетната па 

Драголюб Йо- 
квалифициран работ- 
Тютюневия комбинат.

обед. хуманност иНа 4 април около 
свободолюбивият Ниш 
срещна и изпрати Съюзната 
щафета на младостта с из
ключителна Радост. На Пцр 

освобождението

проникната с
революционна акция. съЗДДлка донесе 

вич,
по-

ваше история.
ник в
За живота и делото на Дру
гаря Тито говори председа- 

ОС Милибор Йо-

С всеобща радост и песен 
„Другарю Тито, 
кълнем” ог сто хиляди гър- 

Съюзпата щафета мина 
из улиците па Ниш и про
дължи към СвъРЛиг, Ьела 
паланка, Пирот и Димнтров- 

пощува. Над

Бабушинца: 1-1 пан Миг роним приема Съюзпата щафета
ние ти сешада на 

Щафетата на 
привествуваха над 
опери, младежи, трудещи се 
и граждани. На тъ-ржестве

телят на 
ванович, който между ДРХг

младостта 
50 000 пи

ла,

гото изтъкна:
— Нашата революция, чи*

град, къдсто 
5 000 димитровградчани ус
троиха величествено посре
щане, а на тържеството го
вори Милутип Ценков, пред 
содлтел па ОК на ССТИ. 
След нощуването в образо
вателния център »*Й. Ь. Ти 
то”, Щафетата па 5 април 
сутринта

ДИМИТРОВГРАД

26 ДУЖК П8НЗВАТ СТИПЕНДИИ 

ОТ ШОВИЯ ФОНД ПРОДЪЛЖИ своя 
Бабушшща, къдетопът към 

съшо така топло и т-ьрже- 
ствено я посрещнаха под 
2 000 пионери, младежи, тру 
дещи се и граждани. На тъР 
жестоото говори Иван Мп-

1 внесени, а остана* 
над 210 хиляди дина-

иа/ра сана изминалия 
е. от 

Титовия

В течение
петгодишен период, т- 
формирането на 
фонд за стипеюдирале на 

работници и Деца па

лите,
ра трябва да се внесат във 
фонда в най-къс срок.

Да напомним, че от фор- 
Титовия фонд

Босилеград: Симеон Захариев, председател на ОС приема 
местните щафетиНа стр. 4млади

работнически семейства, на 
Дим игров* 

в този 
общо 3 068 

частни лица,

мира/тото на 
до днес, па територията на 
Димитровградска об> цш та, 

стипендии па този фонд са 
общо 26 стипеиди

територията на 
градеж а 
Фонд членуват

обшила, СЮК няма да участвува иа 

яаражката среща
получили 
анти.Стипендиантите са млади 

от организации*
сдружения ТРУД 1И де 

на работнически семей* 
13 от които вече с ус- 

са завъртпили школува

колективни и 
2 048 от тях са работници от 

сдруже*
общ-

оргаттизациите тга 
пия труд и трудовите 
кости, а 1 020 са ученици.

В споменатия петгодишен 
Титовия фонд, в 

сума

работници 
те па

СТР. 2ма
ства, 
пех 
пето си.

период, в
общия ата е внесена 
<хг 615 хиляди динара, от 

4 035 х илял/и ди* Т. Петров
конто над



|1(> ПОВОД ЕДНО НОВО „НАУЧНО ПРОИЗВЕДЕ НИЕ” В БЪЛГАРИЯСЮК ияма да участвува 

на парижката среща Македонците отново 

провъзгласени за българи
— ИЗТЪКНА Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГЪРЛИЧКОВ, 

ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК 
В ИНТЕРВЮ ПРЕД ТАНЮГ

За да се оправдае курсът 
ко й ю црез последните годи 

поддържа българската 
нс само

та историографи я, а особе 
ио върху историците 0х Ст> 
Македония, чяето тълкува 

борбата на македо? 
ския народ за национално у 
социално освобождение цре, 

„като изкривяване \ 
фалшифициране 
чеоката истина", 
колко

В навалицата мотания в 
България» 13 коиго Македо
ния се третира от позиция
та ма великобългарокия шо 
цинизъм, неотдавна в Со
фия се появи книга под за- 

„На I цюиалиоошобо-

ни
историография, и 
тя» Панайотов подлага 
критика и подранен и шя 
риод — всякак имайки пред 
вид димитровския 
проникнат с настоялия Бъл 
гария Да се освободи от ос
татъците на великобългор
ския шовинизъм и завоева
телите претенции към Ма 
кодония» които бяха причи

ня колко национални 
катастрофи на тази страна 
Той пише, че „за съжале
ние' в б'ьлгарската истори
ографска литература „доске 
ро" е сзллсствувало непра
вилно становише ио отноше 
ние на целите и характера 
на освободителното движе 
ние в Македония. Без да се 
стеснява, че те бъде разбран 
така както единствено е въз 
можно да бъде разбран 
Панайотов счита, че българ 
ските управляващи кръГОВ€ 
не са имали завоевателни 
претенции, които пред вой 
мата са имали буржоазиите 
па страните, които се грани 
чат с Македония и всъшно 
ст отбранява становището 
на българската буржоазия 
Панайотов пише: „Нерядко 
българската буржоазия и 
нейната политика по този 
въпрос е сложена на съши 
основи като и политиката 
на тръпката, сръбската и 
румънската буржоазии. Та 
кова разглеждане на въпре 
са не е правилно и е лише 
но от научно основание".

■не па
на
не-

По повод конференцията 
на европейските комунисти
чески партии за мир и разо 
Ръжаване, насрочена на 28 
и 29 април в Париж, членът 
на Председателството на ЦК 
на СЮК и председател 
Комисията за международно такава среша може да за- 
сътрудаичество на Предсе- дълбочн вече известното ра 
дателството на ЦК на СЮК 
д-р Александър Гърличкое 
даде интервю на главния 11 
отговорен редактор на Тан-

чеоките партии сънсестнушуг 
значителни разлики в сгано 
винцата за международната 
обстановка, за причинните за 
изострянето л за пътищата 
на преодоляване на съще- 

на ствуващата криза. За;гова

стаоятглавие
днтелното движение в Макс 
ДОМИЯ и Одримоко”. Нейният 
автор Константни Папдев 
провъзгласява борбата 
македонците и техлата ре
волюционна организация п 
периода от 1878 до началото 
па 1903 година, която е би
ла но само борба за освобо 
жделне от османското роб
ство, ио и за политическа и 
п а 1 ни о11 а л п а са мостоятел1 юст 
ч независимост па Македо
ния, като „борба па българ
ското население и Македо-

иериод на истори
За това

авторът на книгата 
си служил с „научни мето
ди" достатъчно

на
говори фа 

■КТЪТ, ЧС сред източниците у 
литературата, 
служил, той споменава до 
ста исторически трудове на 
македонски

с които СУ
на за

змниаванс между комунисти 
месните и работнически па
рти, което не е от интерес 
па пито одиа от тях.

и някои
славски историци, 
на едва от 300 страници 
книгата не е привел техни 
те становища, а камо ли да 
е водил

юго 
а нитс

на
юг.

След като изтъкна, че 
СЮК и Югославия имат соб 
ствевн становища но осно» 
мите 131уп.росп на междуна
родните отношения, Гърлн- 
чков подчерта, че СЮК ос-ь

полемика с тЯх
Вместо това, етикетата „фа;- 
шифи катар" 
те историци, той слага въ: 
основа на отва, че те отхвър 
лят бълга»рски* произход мг 
славянското население в Мг 
кедония, че го наричат с ис

Както е известно 
Гърлпчков 
за провеждане на комферен 
цията раздвижиха в декем
ври на миналата година Пол 
ската обединена работниче
ска партия и Френската ко 
лгуннстическа партия- Пред-

каза 
инициатива пия ■

Авторът па първата ре
цензия на тази книга Любе 
мдчр Панайотов, 
като един от пай-упоритите 
поборници па антима-кедон- 
ските процеси в съвременна 
та българока историогра
фия, хвали тази книга като 
„великолепно дело", коетс 
помага на българската „ма 
рксистко-л енинока испгорио- 
графия” в разясняване нг 
„българския национален въ 
прос" и на развеяването на 
някакви стари предубежде
ния и някакво тенденциоз
но изкривяване на „истори
ческата истина".

на югославски

известен
шествява активна политика 
и дава принос за осъществя 

решенията на Коифе- 
Хелзинкп и па

ване ти лекото му име и че, как 
то пише той, те твърдят, чс 
това население представлява 
,'д,руг, отделен и различен 
ог българския народ — 
кедонски народ".

Според него „историческа 
истина ' би било ако се при 
знае
говора на книгата — че Ма 
кедония

ЦК на ренппята в
Специалното заседание па 
общото събрание на ООН 

че СЮК

наседателството 
СЮК след щателно обсъж
дане на всички аспекти на 
инициативата, нейните цели 
и обстоятелствата, в които 
трябва да се проведе, при 

Тн-

за разоръжаване и 
и занапред последователно ма

ще се застъпва за укрепва 
не и разширяване на съТДУ 
дничеството в работническо 
то и прогресивното движе
ние изобщо.

консултация с другаря 
то, в началото ца янУаРи както пише в предзае становище, че такава 
конференция в настоящите 
международни обстоятелс
тва няма да даде очаквани
те положителни резултати. 
Затова Председателството 
на ЦК на СЮК реши СЮК 
да не участвува на спомена 
тата конференция-

,.е българска пс 
своята същност”.

„В съветската историческ?
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА САЩ В ЮГО 

СЛАВИЯ
литература също така липс 
ва подробно изследване пс 
въпроса за националноосво 
бодителното движение в Мг 
кедония" — изтъква в прел 
говора Константин Пандев 
Той конкретно посочва, че 
в „История на Югославия" 
която през 1963 година печа 
та Академията на науките 
на СССР, развитието на Ма 
кедония се наблюдава „от 
къснато От развитието нг 
останалите български зели-' 
и България". Според неге 
това „осуетява правюгаотс 
осветляване на основните 
въпроси на движението г 
българската дейност в Ма 
кедония изобщо", 
посочва, че „съттти слабостг 
съществуват и в останалата 

на Оцветени* 
(Танюг)

Отношенията СФРЮ — САЩ въз 
аснева на утвърдените принципи

Същото това пише и авте 
Рът на книгата. Той още пс 
решително споделя, че отне 
шението на българската бур 
жоазия към „националноос 
вободителното движение на 
българокото население в Мг 
кедония" не е било и „не е 
могло да бъде такова, как 
вото е било отношението на 
съседите на България към 
това движение”.

Отбранявайки тази конце 
пция
шовинизъм в съвременната 
българска 
авторът на книгата и ней 
нпят пръв рецензент се на 
хвърлят върху

Според думите на Гърли- 
чков, при приемането на ре 
шението Председателството 
на ЦК на СЮК се е Ръко
водило от факта, че между 
народната обстановка е изо 
стрена до такава степен, че 
изисква обединяване на вси 
чки прогресивни и миролю 
биви сили, независимо от 
•идеологическото 
ние, понеже само така бор
бата за детанта, разоръжа
ване и мир може да стане 
движение на най-широките 
маси. Освен това, както е 
известно, между комунисти

Тези дни в петодневно по 
сещение на нашата страна 
бе делегация на Представи
телния дом на Конгреса на 
САЩ, оглавявана от спикьо- 
ра Томас 0’Нил. По този 
начин американските пар
ламентаристи въ.рнаха посе
щението, което на САЩ на 
прави делегация на Съюз
ната окупщина начело 
председателя Драгослав Ма 
ркович преди две години.

Делегациите на Съюзна
та скупщина и американ

ския Конгрес обсъдиха ши 
рок кръг въпроси от сът
рудничеството на двата нар 
ламента, двустранното сът 
руднмчество на Югославия 
и САЩ, както и от между
народната икономическа и 
политическа обстановка. В 
разговорите положително е 
оценено развитие на отно
шенията между двете стра 
ни, които се обосновават на 
принципите, утвърдени по 
време на срещата на ирезп 
дентите Тито и КартъР-

определе

на великобъ л гарски ?
ПандеЕс

историография

литература
съюз”.югославска

Поради тези съображения, 
макар че беше разгледан пре
ди всички документи, 
жено беше обявяването на 
текста на Договора за прия
телство, сътрудничество и вза 

ФНР

Н11ШШ11Ш1Ш1ШШ1111Ш1Ш
Сло&одан ТИТО-ДИМИТРОВ 1947г. ,
Нешович

отло-

6БАЕШИ СПОРАЗУМЕНИЯ имопомощ измежду 
Югославия и НР 
макар че (интерно) го бдха 
парафирали Димитров и Ти
то. Затуй този въпрос беше 
отложен за по-късно, т.е., пре 
мулгацията на договора дз 
се извърши едва след 
страните, подписващи на съ
щия ратифицират Договора 
за мир с България- Договоре 
но беше това да стане в Бъ- 

посещението на

I България,

ВИЖДАЙКИ трудностите, с 
които има още да се бори и 
да ги надделее, Георги Дими 
тров със сътрудниците си от 
БРП(к) и „спътниците” от Оте 
чествения фронт, дори и с 
оная част на българското 
обществено мнение, обремене
но от шовинизъм и утопия 
за „Велика България”, Тито 
беше лично против много бъР 
зи крачки в разрешаването на 
проблема на Пиринска Маке
дония. Проблемът основно и 
по принцип беше решен на 
Блед, съгласно Маркс-ленин- 
ското учение. В България 
тогава никой не поставяше то 
зи въпрос на дискусия освен 
опозицията, която упорито 
стоеше на позициите на ве- 
ликобългарски я шовинизъм

буржоазията, подгрявана от 
чужбина, защото на назадни

„нейното бъдеще е в Мала 
Азия, в която тя като демо
кратична страна, може успе
шно да се развива”.

чини, както и 
ния договор за начина и мо- 
далитетите на нейното учре
дяване.
трябва да се добави и фак
тът, че НР България по сво
ите международни задълже
ния не беше в състояние по 
това време да влезне в така
ва връзка с толкова външно
политически импликации, ко
ето по времето на бледските 
разговори не можеха да 
видят докрай- Основното бе
ше това, че НР България пра 
вно още не беше излезла от 
статуса на „страна в прими
рие", макар че за нея беше 
съставен и подписан договор 
за мир, но същият още не бе
ше ратифициран.

неосъществе-

те сили не се харесваше, кое 
то вече е посочено, не влиза 
ше в сметките ни югославско- 
българското сближение, а ка
мо ли каквато и да било фе
дерация или конфедерация 
на Балканите, ако в нея не 
участвуват Гъ.рция и Турция 
като страни, които зависят 
от тях. Толкова повече, защо 
то Димитров заяви — макар 
че е „още много рано да се 
размисля-за

като
Къ-М това сигурно

Обаче ни от осъществява
нето на югославско-българ
ска федерация в тогавашните 
международни обстоятелства 
и глобални отношения, осо
бено поради положението в 
'нестабилна Турция и от гра
жданската война обхваната 
Гърция, не можеше и дума 
да става. Следователно, на 
Блед не е извършена никак
ва „корекция в голяма сте
пен” решенията на X пленум 
на ЦК на БРП(к) от 9. VIII 
1946 но се касае по въпроса 
за федерацията имаха пре
вес външно-политически при-

лгария при 
маршал Тито и югославска- 

. а тер- 
след ка

та държавна делегация, 
мин да се определи ■

извърши ратифициране-
- Москва, Лондон и

естествено.
то се 
то му в

се
вВашингтон и 

Народното събрание в София.

по ни- 
не ВЛИЯе' 

повече 
важни въ-

създаване на бал 
кански съюз" — че при така
ва комбинация, било да ста
ва въпрос за федерация или 
конфедерация, Турция не тря 
бва да бъде включена, тъй 
като тя не „се числи към бъл 
канските страни” и защото

Това обстоятелство
що съшестествено 
ше върху договорите 
от другите твърде

които произтичаха отпроси.
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ДИМИТРОВГРАД
Из ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУ ОБЩИНСКАТА 
СКИЯ СЪЮЗ В НИШКИ РЕГИОН КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ-

Подписан лротонол за тазгодишното 

крайгранично сътрудничество ГРАЖДАНИНЪТ |А НЕ Е СТРАНА
На 3 април, в Димитров 

град са подписани програ
мите за тазгодишното погра 
нично сътрудничество 
Ду общините Димитровград 
(СФРЮ) и Драгоман и Го-

Дейността на органите на 
управление, правораздаването, 
службите на самоуправителни 
те общности на интересите и 
на другите организации 
средством, които трудещият 
се и гражданинът осъществя
ва своите

организираност и съдържа
ние.

Комисиите I-----
съобразно и тази 
продължи 
в същата

те на управление в общини
те в Нишки регион от 1975 
до края на 1979 година са 
извършени редица промени, 
като е извършено значително 
подобрение. Допуснатите до
сега слабости, не винаги са 
от субективен характер: чес
то пъти те са продиктувани 
от редица обективни обстоя
телства като липса на кадри 
и помещения и пр. Отделен 
проблем в някои общини е 
работата на местните канцела 
рии, които „покриват" по 
6—7 села, а липсват и кад
рови и др. условия за тях
ната им работа. Ажурността 
на органа на управление се 
подобрява. Тя е с 10 на сто 
по-добра в 1979 в сравнение 
с 1978 година, но все още не 
е на желаното равнище. В 
това отношение най-напред са 
отишли общините Димитров
град, Житораджа и Свърлиг, 
които са постигнали ажур- 
ност между 82 до 90%.

Работното време трябва да 
се приспособява към нуждите 
па гражданина. Завота и в 
някои общини някои служби 
в органите на управление ра
ботят и след обед, но засе
га, дали поради липса на на
вик или нещо друго, гражда
ните свършват своите работи 
главно в предобедните часо
ве. Инспекцията при Между- 
общинската регионална скуп
щина е установила редица 
пропуски в досегашната рабо
та на органите на улравле 
нието при общинските скуп- 
щини в региона и е набеляза 
ла мероприятия за премахва
нето им, за още по-успешно 
действуване на делегатските 
скупщини и на делегатската 
система като цяло.

Органите по правораздава
нето, следствените органи зна 
чително са подобрили рабо
тата си през последните две 
•години. Все по-малък е броят 
на неразрешените дела, ма
кар че в някои общински съ
дове например, поради лип
са, на кадри, все още има не- 
ажурност. В 1979 година в 
общинските съдове са постъ
пили 47 605 предмета (след
ствени, углавни и др.), а раз
решени са 47191 дело. Нама
лява броят на следствените 
дела в 1979 
1978 година.

В работата на обществените 
правозащитници са забеляза

ни някои слабости като не
ефикасно евидентиране на не
движимост, безправни строе
жи, присвояване на обществе 
но имущество и пр. В някои 
общини има слабости в рабо
тата на кадастралните опера- 
ти. Не са изяснени докрай и 
начините за използване на об
ществените блага — вода, ча
къл и др. и затуй 
стига до спорове между от
делни местни общности.

считат за целе 
. година да 

сътрудничеството
меж

по-

права бдха пред
мет на обсъждане на завчера 
проведеното заседание на Ме- 
ждуобщииската конференция 
на Социалистическия съ.ю3 в 
Нишки регион. И в уводното 
изложение на Станимир Ста 
менкович, секретар на Пред 
седателството на Междуоб 
щинската конференция на 
ССТН, както и в разисквания 
та, се подчерта, че сме в на

често се

Голям напредък е забеля
зан по отношение защитата 
на общественото имущество. 
Обаче занапред ще е наобхо- 
дима още по-голяма бдител
ност на гражданите и труде
щите се, поощрение на обще 
ствения контрол, особено в 
оборотните организации. В то 
зи обсег значи се числи и 
известното увеличение на де
лата за стопански нарушения 
при Окръжния стопански съд 
в Ниш, като има организации 
на сдружения труд, на които 
и по няколко пъти са нала
гани глоби като „Ангропро- 
мет" — Ниш, „Ниш-експрес" 
— Ниш, „Овощар” — Облачи 
на, „Прокупац" — Прокупие, 
„Делиград"

чалото на широка акция 
къ.м по-нататъшно ' подобре
ние на работата на посочени
те органи и служби, като се 
дава все по-голяма възмож
ност гражданинът пред гише
то да не се чувствува като 
страна, а като активен само- 
управител.Подписване на протокола

Активността на ССТН в осъ
ществяването правата и за
дълженията на гражданите и 
трудещите се през изтеклите 
две години, ое схващаше пре
димно като контролна функ
ция, утвърдена с Конституция 
та. Тя се реализира чрез об
ществения контрол и обезпе
чаването на обществен кон
трол и публичност в работа
та на държавните органи и 
в самоуправителните органи
зации, както и носителите на 
обществени правомощия. Във 
всички общински организации 
на Социалистическия съю3 в 
региона е дадена оценка, че 
осъществяването на тази фун 
кция е дало положителни ре
зултати. При това се създа
ват по-благоприятни условия 
за работа занапред. Крити
ческото отношение спрямо из
вестни слабости в работата на 
органите и спрямо работата 
на някои носители на обще
ствени правомощия- Основно, 
ССТН си осъществява своята 
функция на контролен орган, 
което му се полага от кон
ституционните постановления 
и от характера на социалис
тическата самоуправителна де 
мокрация и по-нататъшното 
развитие на социалистическо
то самоуправление.

деч (НРБ), и организиране 
на гра

ничните събори на тази част 
на югославско-българската 
граница.

Програмите подписаха ко
мисиите за погранично сът 
рудничество на общините 
Димитровград — СФРЮ и 
Драгоман и Годеч — НРБ.

търсят, нови, по-резултатни 
форми, които ще доприне
сат за по-нататъшно усъВъР 
шенствуваке на погранично 
то сътрудничество. Така опо 
ред програмата погранично
то сътрудничество между 
споменатите общини ще 
се провежда чрез: Заседа
ния на комисиите за погра 
нично сътрудничество; сът
рудничеството на общес
твено-политическите орга- 
низашпг, Общинската скуп 
щина и общинските народ
ни съвети; сътрудшгчествс 
в областта на културата, в 
спората, образованието, сто
панско сътрудничество, гос
туваше по повод национал 
ни празници и гранични съ 
бори.

то и провеждането

Алексинац и
ДР-

Основният съд на сдруже
ния ТРУД в Ниш през изтек
лата година е разгледал 2 438 
дела, от които е завършил 
2150, а останали са незавър
шени 745 дела. За каква по
мощ се обръщат гражданите 
в Съда на сдружения труд?

Преди всичко, най-оглям 
брой Дела в този съД се от
насят до нарушения при раз
пределението на жилища и 
в трудоустрояването. Най-че

не се спазват самоуп
равителните споразумения, ре 
гулиращи тези отношения, ка
кто и не взимането в пред
вид, на съществуващите пра
вила и критерии, вградени в 
тези документи. Със същите 
въпроси гражданите и труде
щите се обръщат и към об
ществения правозащитник на 
самоуправлението.

В подписването на прог
рамите участвуваха и ко
мисиите за гранични събо
ри на Окръжния народен 
съвет на София — НРБ и 
Общинската скупщина Ди- 

СФРЮ.митровград 
Анализирайки осъществя

ването на програмата за 
крайгранично сътрудничес 
тво през 1979 година, коми 
сиите се съгласиха, че съ
щата цялостно е осъщес
твена от двете страни.

Сътрудничеството се 
провеждало успешно и 
оказало принос върху вза
имното запознаване с пос
тиженията на социалистиче 
окото строителство на съсе 
дните погранични общини 
и двете съседни страни, ка
кто и вът>ху по-доброто вза 
имно разбирателство.

Осъществен е напредък в 
съдържанието и качеството, 
както и в масовизирането 
на участниците в сътрудни 
чеството и по-добрата му

сто

ГРАНИЧНИЯ СЪБОР В ДИ 
е МИТРОВГРАД, ШЕ БЪДЕ 
е ПРОВЕДЕН НА 15 ЮНИ

Въз основа на договорите, 
първият граничен събор, 
ще се проведе в Димитров 
град на 15 юни, настоящата 

на гра- Изтъ.кнато беше, че самоуп
равителните общности на ин 
тересите, в много случаи, все 
още не приспособяват работ 
ното си време към потреби
те на трудещите се и граж
даните.

година; вторият 
яйчната линия, край селата 
Смолча — НРБ и Долни 
Криводол — СФРЮ, на 13 
юди; а третият 
събор ще се проведе в Дра 

— НРБ, на 28 септем 
Т. Петров

сравнено сгишетоГражданинът пред 
трябва всс по-лесно да осъ
ществява своите права. Във 
функционирането на органи-

граничен

гоман 
ври т.г.

М. А.

Правителството на Федера
тивна народна република Юго 
славия и правителството на 
Народна република България 
се споразумяха за редицата 
мероприятия, които ще се 
предприемат в най-близко бъ 
деще с цел за най-тясно по
литическо, стопанско и кул
турно сътрудничество между 
двете страни.

В този дух беше подготвен 
и подписан следния Протокол 
за решенията на историческа 
та конференция на делегаци
ите на праж1телството на 
Федеративна народна репуб
лика Югославия и Народна 
република България, състоя 
ли се на 30 и 31 юли и 1 
август 1947 година.

честно измежду нова Югосла
вия и иова България- Опитът 
от последната световна вой
на, в която империалистичес
ка Германия нападна славян
ските и другите свободолюби
ви народи, ясно показва на 
народите на Югославия и на 
българския народ само с об
щи усилия могат успешно да 
сс противопоставят, в сътруд
ничество с другите миролюби
ви народи ,на всички подоб
ни агресивни опити в бъде
ще против тяхната нсзависи- 
ват от германския империали
зъм и неговите евентуални съ
юзници, от която и да било 
страна. За тази цел, съЦ\о та
ка, двете правителства ще се 
консултират, ще сътрудничат 
по всички въпроси на външ
ната политика, от съществе
но значение за независимост
та и сигурността на двете 
страни, както и за междуна
родното сътрудничество и 
обезпечаването на справедлив 
мир в света.

разуменжя, дори и братоубй- 
делегациите при 

най-пълна сърдечност пости
гнаха пълно споразумение по 
ВСВЧКИ Въпроси.

ФНРЮ, начело с предсе
дателя маршал Йосип Броз 
Тито и правителствената делс 
гация
България, начело с министър- 
ирсдседатсля Георги Димит
ров.

текста на Договора за прия
телство, сътрудничество 
имопомощ.

народии вза

на Народна република

Правителството на Федера
тивната народна република 
Югославия и правителството 
на Народна република Бълга 
рия са съгласни съществува
щите братски отношения да 
сс развиват и по-нататък и 
да сс задълбочават и утвър
дят с Договора за приятел
ство, сътрудничество и взаим 
па помощ. Трагичните недо
разумения, дори и братоубий 
отвените войни, които измеж
ду двата братски народа в 
миналото предизвикваха рса-

След тридневни разговори, 
за които всеки .ден обществе - 

беше подробно 
агенция

Двете делегации, проникна
ти с духа на пълно взаимно 
разбирателство и братско съ-

ността у нас 
информирана чрез 
Танадг, на 2 август беше пу
бликувано трудничсство, водиха разгово- 

политически,ри по всички 
стопански и други въпроси.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПОРАЗУ
МЕНИЯТА МЕЖДУ ПРАВИ
ТЕЛСТВАТА НА ФНРЮ И НР 
БЪЛГАРИЯ

които интересуват двете стра
ни. Изразявайки волята па на
рода на Югославия и българ
ския народ да сс укрепи спло 
леността и всестранно развие 
взаимното братско сътрудни
чество за които даде иъ-змо 
жност победата па Народо- 
освободителнага борба на Юго 
славия и победата на Отечес
твения. фронт в 
сплотеността и сьтрудиичес- 

които отговарят на »с-

Същевременно беше публи
кувано съобщение за споразу 

между кционнитс управници, преди
мно в служба на чуждестран
ните имнсриалисти, а в 
следните дпе световни войни 

п-ьрво място кобургскитс 
пластодръжчи под влияние па 

империализъм,

постигнатименията 
двете делегации на югослав
ското и българското правител 
ство, което гласи;

по-

(В следващия брой: ПРОТО
КОЛ ЗА РЕШЕНИЯТА НА 
БЛЕД)

на„Блед, 2 август
България.

германския 
окончателно бяха заставенис

Иа 30 и 31 к)ЛИ и 1 август 
1947 година на Блед се. 
диха разговоря измежду дапе 
тапиите на правителствата на

НО
ТНОТО,
конните стремежи и жизнен® днешното братско сътрудии-

СТРАНИЦА 3
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ТИТО Е В НАШИТЕ СЪРЦА, МИСЛИ И ЧУВСТВА
11 рш шилеж ат I [ридобизнште 
на раазолюцията 
на Велкович.

Момчилович. Учениците 
основните училища, обра.*! 
вателиите центрове и 
лъшвиха богата 
бавна програма.

На 7

Лоба нс и Бойншс и присти
гна в Лсхжовац, къДвто с 
велика любов и радост я 

30 000 ЛСС1СО

двщитс со и гражданите на 
Гаджиш хан, Доислац и ос
таналите Обш'И'4'И на Нишки 
регион. Около 16 часа млади 
те иа Куршу-млия я преда
доха на 
моравски регион.

След нощуването в Мед- 
веджа, Щафетата мина през

(От 1-ва стр.) ИЗГЪК-

ОК ДР. из
куятурно-за.

натровим, председател
ССТН. Носена от десети 
младежи, девойки и вой 

Съюзната щафета па

посрещнаха над 
вчаани. На тържеството го- 

Милорад Велков мч, 
на ОС.

иа
От тържеството бе изпра 

тена поздравително твлегра- 
до другар я Тито с благо 

пожелания за час по-скоро- 
го му оздравяване и разцве 
та и прогреса на пашата ро 
дина.

пи април Съюзната 
щафета на младостта 
тържествено и топло При- 
г, в Търговищка
Ьуяповашка и Прешевашка 
общини, а след това 
оха

младите от Юж-но- вори 
председателнищи,

младостта замина да поеме 
милионите привети до дру
гаря Тито от младите и гРУ

ма
— За машите млади поко
ления, тазгодишната 1ЛаФе 
та и Денят иа младостта са 
силно и съществено вдъхио 

за по-нататъшно ра
на придоби вк ите 1«а 

машата революция, за раз* 
иитие па самоуправлението. 
Своята преданмост па идеи 
тс иа революцията, младеж 

пашата община тряб

ветствувава

младите на СР Македо-
милионите 

любов
ния, да поеме 
ири/вети и силната 
на народа и народностите 
на тази република.

пение
знмтие Тържествено 

и изпращана, Съюзната ща
фета мина през Власотин- 
це, Дърпа трава и в 14ч20м 

Босилеград.

посрещана

пристигна
ГЬред 3000 граждани говори 
Симеон Григоров, секретар 

ОК иа СКС. Съпровожда 
па с бурии аплодисменти, 
песни, радост и цветя, Ща
фетата след това 
към Сурдудица,

и Враня, където нощу-

в ВсяКъДе посрещана с 
бов, цветя и радост, от 
чки среди изпратена с един 
ствено желание: оздравей 
ни другарю Тито и още дъл 
ги години ни води по пъТя 
на мира, социализма, неза 
висимостта и иеобвързано- 
стта. Затова от всички сър 
ца и всички гърла сложно

лю
та па
ва да потвърждава с неу
морим трудов елен и акци 
ОПИС) 11,|>Н!СЗ»С'1ШНе и нсяосред 
по ангажиране в осъществя 
напето па курса па СЮК и 
Тиювня път за изгражда- 

I кмпата страна. В те
зи условия решително про
веждаме Титовата политика 
ва борба за решителна ро- 

рабоп ги чес ката кл а- 
са в обществото, при май

на ши гс

ВСП
на

замина
Владичин

хапне па ва.
Повече от пет хиляди жи 

Сурдулица тъРжес- 
посрещнаха Съюзна-

гели иа 
твепо

ля и а ',д"

*. 5'

широка опора па 
Л1лади поколения, па коитоЦанко Костов приема Съюзната щафета 

Александър Мадов

ПРЕДСЕДА ТЕЛСТВОТО ПА ОК НА ССТНСУРДУЛИЦА: СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
И СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ

Ангажирано информиране 

на българската народност
щности и общностите на ин
тересите, стопанисването на 
трудовите организации, рабо
тата на общесгвено-политичес 
ките и самоуправителните ор
ганизации и органи. Значител 
но място заема реализиране 
на договорената политика на 
икономическата стабилизация 
и приемането на средносроч- 
ните планове на общините, 
делегатската система и пр.

тиката на необвързване. Ве
стникът е дал значителен при 
нос в информирането на бъл 
гарската народност за невер
ните информации, които са 
пристигали от НР България.

Вестникът ангажирано е ос
ведомявал за значителните съ 
бития в страната, а същевре
менно е публикувал съДъРжа‘ 
телни информации от мест
ните и общонстите на интере
сите, ООСТ, работата на об
ществено-политическите орга
низации и общинската скуп
щина, където живее българ
ската народност.

Детският вестник „Другар
че” не само е информирал за 
работата на училищата и твор 
чеството на децата и учени
ците, но и съдържателно е 
разглеждал много учебни въ
проси в основните училища. 
Има забележително място за 
приближаване на училищата, 
обмен на опит и т.н.

„Мост” по-дълбоко от пре
ди е навлизал в творчеството, 
културата, изкуството и пуб
лицистиката, на народността 
и по-широко.

Образлагайки 
те концепции на тези инфор 
мативни средства и списание 
„Мост”, директорът на Изда 
телство „Братство” Борис Ко 
стадинов подчерта, че през 
настоящата година се очаква 
още по-богата информатив 
на и издателска дейност 
Ще бъдат ознаменувани 30 
годишнината на социалистиче 
ското самоуправление у нас 
35 годишнината от победата 
над фашизма и останалит 
юбилеи и забележителни да

На 7 април т.г. в Сурдули
ца, на състоялото се съвме
стно заседание на Председа- 

на ОК на ССТН и Народно увеселение в Ниш пред пристигането на Щафетатателството 
Съвета на Съюза на синди
катите, на което присъствува- 
ха и ръководителите на Об
щинската скупщина и обще
ствено-политическите органи
зации на Сурдулиша община, 
както и секретари на някои 
общности на шггересите, бе 
извършен анализ на писане 
то на вестник „Братство", дет 
ския вестник „Другарче” и 
списание „Мост” през изтек
лата година и приета прог- 

тези

Взимайки участие в разиск 
Любен Величков, 

на ОК на ССТН,
ванията, 
председател 
посочи необходимостта от 

разпространяванепо-голямо 
на тези вестници и списания 
на териториите на Божица и 
Клисура, Синиша Живич, пре

образователния 
Броз Тито”

рамната концепция на 
средства за масова информа 
ция за настоящата година. 

Както бе посочено в рази- подавател в 
център „Йосип 
за по-голдмо информиране в 
развитето на масовата физи- 

-, А Йован Пе- 
председател на ОС,

скванията и в материалите, 
подготвени за съвместното за 
седание, „Братство”, „Другар
че” и „Мост” през миналата 
година са осъществили твър
де успешно своята конститу
ционна функция- Освен ин
формиране 
език, тези информативни сре 
дства имат особено значение 
в укрепването на братството 
и единството на нашите на
роди и народности, в издига
нето на единението, в разпро 
страняването на културата и 
т.н.

тържествената

отеква: „На добър път Д° 
обичания ни

Йосип Броз Тито .

чеока култура, 
тровим,
изтъкна, че вестниците каче 
ствено и обективно са инфор
мирали за работата на сур- 
дулишката обществено-полити 
ческа общност и подчерта, че 
трябва да се включват пове
че сътрудници от останалите 
народи и народности от стра-

Щафетата на граничарите пристига на 
трибуна в Босилеград

та щафета на .младостта.
Пред гражданите реч за де
лото, приноса и творчество- тел 
то на любимия вожд дру
гаря Тито гаври секретарят

вожд и учи-българскина

Кирил Георгиевпрограмни СКС Костадин

пата.
Отщено е и признание на 

цялата общност за усилията 
за информиране на 
език на населението от бъл-

майчинНа страниците на тези ин
формативни средства през из
теклата година делово е оз
наменуван юбилеят — 60 г0_ 
дишнината от създаването на 
ЮКП (СЮК) СКОЮ и рево
люционните синдикати, а съ
щевременно е чествувана и 
30-годишнината на първия ве
стник на български език и 
20-годишнината на в-к „Брат
ство”.

Вестник „Братство" е дал 
значителен принос в между
народната политика на наша
та страна, особено за афирми- 
рането на движението на не- 
обвързаността, нашето застде 
ване, особено на другаря Ти
то’, в Хавана да се запазят 
коренните принципи на поли-

гарската народност.
На съвместното заседание 

е прието и предложението ра 
изменение на статута на об
щината, разгледана е и 
формацията за 
сеитба и във връзка с това 
приети заключения и създа- 
ден инциативен комитет за 
организиране на 
на агрономи и селскостопан
ски техници. Разгледани бяха ■ | 
и още някои други докумен
ти, а отделно бяха направе
ни забележки 
на Проекта на 
договор по знаемането в ре
гиона.

ин-
пролетната

ти.

дружествоНа страниците на вестник 
„Братство”, освен утвърдена
та и афирмирана политика 
на международен и вътрешен 
план на нашата страна, зна
чително място се дава на ук
репването системата на все
народната отбрана и обще
ствената самозащита, живота 
и работата на местните об-

и Сюгжестии 
обществения ДимитровградПочистване на крайпътните дървета в

С. Микич
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ЗУЛТАТИ СА 

ЗАДОВОЛЯВАЩИ
КОЛЕКТИВНА РАБОТА - АКТИВНО 

ОТНОШЕНИЕ 00 ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
Изхождайки от заключе

нията на Общинската кон
ференции на Съюза на 
Л1Унистите в Димитровград 
Общинският комитет на 
неотдавнашното заседание, 

което се обсъди осъщес
твяването програмата на ме 
ропридтия и акции за осъ
ществяване на икономичес
ката стабилизация, въз ос
нова на данните за работа
та на стопанството през 1979 
година и в течение на пър 
вите два месеца на

текущата година и данните 
говорят, че димитровград
ското стопанство е на път 
да се стабилизира. Имайки 
обаче предвид, опитите от 
миналите години членове
те на Общинския комитет 
на Съюза на комунистите 
в Димитровград, оцениха,
че не смее да се пренебре 
гне обстоятелството, че 
брите и
стопанството на

Според посочената програма в течение на година
та, Общинската скупщина в Димитровград, ще се ан
гажира за осъществяване на обществения договор за 
кадрова политика в общината и въвеждането на коле
ктивна работа. Също така, по-голяма ангажираност ще 
се получава в решаването и отговорността, в дейността 
на местните общности за разрешаване на комуналните 
проблеми; в разрешаване проблемите в областта на на
станяването и прилагането обществения договор за на
станяване в общината и други въпроси.

за превъзмогване на евенту 
алтите негативни прояви. 
Ще се занимава с проблеми 
те на снабдяването в общи
ната, а особено 
ще обърне върху осъществя 
нането на 
развойна програма за обще 
ственоникономическо 
тие на Димитровградска об 
щина до 1985 година.

ко-

вниманиена
средносрочната

разви
ло

лоши резултати в 
общината 

се сменяват от година на 
година и че е необходимо 
постоянно оценяване 
осъщественото в основните 
■организации на сдружения 
труд. В 
обходимо и самоуправлени
ето в основните

то на организациите на
В областта На обществе- сдружения труд в община 

■ните дейности, Общинската та и ще предприема мерки 
скупщина, до края на тази 
година, ще обсъжда проб
лемите
ществяването на здравната 
защита в общината, гтробле 
мите, които се явяват в об
ластта на обр азо.в анието, а 
които изхождат от рациона 
лизацията на училищната 
мрежа в общината, Също 
така ще бъдат обсъждани 
и проблемите, които се явя
ват във връзка с обезпеча
ването и подържането на 
училищните згради и т.н.

Проблемите в обществена 
та защита за изнемовдяли 
лица в общината, дейността 
и функционирането на Само 
управителните общности на 
интересите от областта на 
обществените дейности и 
други, също така ще наме
рят мястото си в програми-

Т. Петровтекуща
та година, заключи че най- 
съществено в момента е по 
стоянно да се анализират и 
оценяват

на
във връзка с осъ

процесите в сто
панството, а освен общин
ския комитета в дейността 
да се
те организации на

този смисъл е не-

организавключат и първични 
Съюза

иии на одружения труд 
бъде по-ефикасно, да 
обърне по-голямо внимание 
на сдружаването, увеличени 
е то производителността 
труда, разпределението 
дохода и средствата за лич 
ни доходи и върху увеличе 
пата дисциплина 
трудещи се в стопанството. 
Само с такова 
ще могат да се следят проце 
сите и да се влияе за по- 
доброто стопанисване, 
тветно и върху икономиче
ската стабилизация в общи 
ната. На заседанието се за.к 
лючи да се направят изво 
ди от протокола и същите 
да се доставят на първични 
те организации на 
на комунистите в организа 
ииите на сдружения 
от областта на стопанство-

да
се«а комунистите. 

Приемайки такова заклю 
че ние се имаше предвид, че 
осъществ е ните 
на димитровградското 
панство в течение на 1979

на
резултати 

сто
на

година са сравнително доб
ри. За това говори и обсто 
ятелството, че няма загуби, 
общият доход

на всички

Общинската ску 
пщина ще обсъ
жда и проблеми 
те в жилищ 
то строителство

отношение
възлиза на 

837 милиона и 264 хиляди 
динара, което е за 27 на но-съо
сто повече в сравнение с 
осъщественото през 1978 го 
дина, доходът възлиза на 
305 милиона и 918 хиляди 
динара, което е за 37 на. 
сто повече, а печалбата на 
229 милиона и 543 хиляди 
динара, което в сравнение 
с 1978 година е повече за 
38 на сто. Положителните 
тенденции продължават и 
през първите месеци на

те.

ЩЕ БЪДЕ АНАЛИЗИРАНО 
СТОПАНИСВАНЕТО НА 
ОСТ В ОБЩИНАТАСъкхза

труд В областта на стопанство 
то, Общинската скупщина 

Т. Петров ще анализира стопанисване
то.

МНОГО СНАБДИТЕЛИ, СЛАБО СНАБДЯВАНЕ СУРДУЛИЦА 1

Семинар за членовете на 
секретариатите на първичните 

организации на СК

Снабдяването на населени
ето в Бабушнишка община 
през изтеклата година, ма
кар че е имало повече снаб 
дители
видна висота. Това беше ос 
новна констатация на деле
гатите на Общинската скуп 
щина, която проведе заседа 
ние на 31 март, посветено 
на проблемите на снабдява
нето, отчети на работата на 
обществения 
ник, отчета за дейността на 
местните общности и др. 
информации.

зинът на самообслужване в 
Бабушница, все още си ра
ботят по стар начин. Мага
зините предимно се намират 
в центъра на града, а пе
риферията е без снабдител
ни магазини.

към реализиране на неотда- 
Бна приетите заключения за 
обединяване на земеделски
те коперации, „Таламбас’' и 
ветеринарната станция- По 
такъв начин и проблемите 
по снабдяването биха са 
премахнали, защото засега 
все още съществува „над- 
литане” измежду коопера
циите и „Таламбас" кой 
къде магазин или изкупна 
станция да открие. И слу
чва се, че там къдего вече 
има магзшги — да се откри
ват и нови 
места няма пито един мага
зин.

не е било на за-

Хлгиегшите органи са ус
тановили, че рядко някой 
от съществуващите магази
ни в Бабушиишка община 
(особено тези по селата) да 
има необходимите хигиенни 
уреди. Най-лошо е положе
нието в магазините на се
ло, къДсто търговските по
мещения в повечето случаи 
не отговарят па предназна
чението си.

всенародната отбрана и об 
ществената самозащита, за 
дачите на СК в осъществ* 
ването на международнатг 
политика и актуалните идеу 
ночюлптнчески въпроси на 
по-нататъшното 
ка водещата роля и оспособ 
яването на първичните оргг 
иизацни на СК.

Лектори бяха Риста Младо 
ношгч н И ле Едуард, изпъг 
шгтелни секретари на Прег 
содателютвото на ЦК на СК 
на Сърбия, Миленко Стоил 
■ковач, изпълнителен секре 
тар на Председателството на 
МОК на СК в Южноморав 
ски регион, Владислав Фу 
шич, председател на ИзпъД 
ннтелния съвет на ОС в Су
рдулица и Бранислав Миха^ 
лович, директо(р на образо 
вателно-възпитателния 
тъР „Моша Пияде" в Сурду 
лица.

Накрая на двудневния се 
лигнар участщщите изпрати 
ха поздравителна телеграма 
до другаря Тито с пскренн 
пожелания за бързото му 
оздравяване.

В Сурдулица на 28 и 29 
март се проведе семинар з? 
новоизбраните секретари I 
членовете на секретариати 
те на първичните организа 
цип на Стдоза на комунисти 
те. На семинара прнсъству

правозащиг-

укрепване
ваха политическите активи 
сти па ОК на СК и курси
стите на Политическата шке 
ла при Общинския комитет 
на СК в Сурдулица.

Доминираща тема

а в някои

В стокооборота на едро и 
на дребно в общи ата са уча 
ствували 20 трудови органи
зации и земеделски коопера 
ции, а освен това са участву 
вали и частни занаятчии и 

„зеления

Снабдяването, до известна 
степен е нередовно, особено 
през зимните месеци, в се
лата Щърбовац, Раков дол, 
Радсии, Дървена ябука, Ву 
чи дел, Ясенов дел и Барин 
извор, енбадяяаигето на на
селението в Бабушница и 
Любераджа, Велико Бонлн- 
ци, Звоици и СтрелъД е на- 
задоволяващо равнище. В 
Бабушница, Любераджа и 
Звоици освен магазините в 
обществения сектор има и 
пазарни дни в седмицата, 
което 7X0 значителна степен 
подобрява снабдяването ма 
населението.

ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА 
ВСЕ ОЩЕ СЛАБА

Съществуващите тъ-ргово 
ки магазини, както и мага-

бяха
задачите на Съюза на кому 
на инициативата на другар^ 
Тито за колективна работа 
решаване и оттоворноог р 
1 ю^иатал'7,шпага демократ! гз* 
ция на обществено-икопомн 
ческите отношения. След то

В течение на 1978 и 1979 
година са взимали мерки 
за подобрение па снабдява
нето със селскостопански и 
промишлени стоки, по не са 
постигнати желаните резул
тати. При всички видове сто 
ки е имало повишение на 
оборота, с изключение на 
изкуствените торове, семе
ната, дизел-гориво, кафето, 
поради вече известния не
доимък ма тези произведе
ния- Скупщината прие за
ключение занапред да ос 
вземат мерки за подобрение 
па снабдяването.

гражданите на 
пазар'. Търговската мрежа 
не е най-добре организира- 

местии об-на, така че има 
щпости и с по няколко ма
газини. но има и такива, ко
ито нямат магазин. Снабдя
ването на населението пора
ди това е нераЕШОмерио и 
нееднакво; докато на едни 
места може да се прави из
бор — на Други в отделни 
моменти няма и стоки от 
пъ.рва необходимост.

Положението съ<? снабдя
ването може би е още ед
но предупреждение, че час 
1/о-скоро трябва да се мине

актуашште задачи V 
въпроса г по осъществявали 
и по-нататъшното укрепва 
не ма делегатската смете

ва

цен
ма, за по-нататъшното раз 
витие па самоупр авитед н итс 
обществено-икономнчеок11 от 

икономическатаношонпя, 
стабилизация л политиката 
на оредноурочно развитие 
Водени са разговори и за 
псгюоредотвените задачи вът С. МнкичМ. А.
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• ч" .стопанство • •«
баш общо 3400 трудочаса, С подобряването
докато през февруари са за ваптивната защита (поне 
губени 2448 трудочаса или дваж в годината ше ^ 
за 28 на сто по-малюо. Тук вежда систематически тч° 
се спестява преди всичко, глод), издигане на материа 
в няколко насоки: ие се гу лнотехиичеоко равнище и" 
би излишно време, докато подобряването на рекреатит 
се отиде до здравното заве- ио-възстановиителиите 
дение, времето на чакане и :вюи, трудовите условия 
завръщане, което в крайна конфекция „Свобода" очак- 
сметка на решилия да пот- ват чувствително ловилта-

ванс и на производително- 
стта на труда и на общото 
благосъстояние на заетите 

Ст. Н.

ПЪТИЩАТА НА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ №ПО

Намаляват втсъетвията по болест 

в конфекция „Свобода“
НОЧи

в

ПОМОЩражи медицински 
(дори и да ие се нуждае от 
същата) отнема цял един 
трудоден.

малък брой .работници пол 
зуват годишните почивки ие 
целесъобразно, па отт-ук и 
ле проявяват интерес за ор 
ганизт враните почивки. А 
именно редовното 
не па годимшитс 
позволяват да се намалят 
отсъствията по болест, кои 
то все още са доста високи 
в конфекция „Свобода".

мивки. На всички, 
ползуват годишните си
ЧИВ1СИ в
1СЛ1 шатич!'ю-лечеб!ш и 
чивии станции

коитоРЕДОМ с подобряването 
«а трудовите условия и ус
ловията на стопанисването, 
в конфекция „Свобода” се 
полагат грижи за издигане 
на обществения 
на заетите, 
стопанисване през 
та година е дало 
ност да се отделят достаяъ 
чно средства за обществена 
прехрана, не само за преди 
шната, но и за настоящата 
година. Оттук и -решението: 
тази година в собствена ор 
ганизация и качествено, и 
количествено да се подобри 
топлото яДене- което се обез 
печава за работниците. Счн 
та се, че това пряко ще се 
отрази върху 
работоспособността 
тите а оттук и за нараства 
нето на обществената прои 
зводителност на тРУДа-

В конфекция „Свобода" 
също се полагат значител
ни усилия за организирано 
прекарване на годишните по

по-
балнео-саиаторич,

но-
ДЕЛОВАТА 1979 ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 

ЩИНА
ГОД1ПП11И-

гюлзува-
почивкистандарт 

Пол о Ж1 ггел 1 юто ПоАошитедно стопшшнеминала
възмож- С РЕДИЦА МЕРОПРИЯ 

ТИЯ ЩЕ СЕ ПОДОБРЯВА 
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СТАН 

ДАРТ НА ЗАЕТИТЕ Стопанисването на органи
зациите на сдружения труд 
в Босилспрадска община 
през 1979 година е положи
телно. По отношение на 
предишната (1978) 
това с крачка напред, за- 
щото през съшата година 
а втотранспорти ата органи
зация е стопанисвала със 
загуба.

Общата сума на дохода 
на стопанските организа
ции в общината през 1979 
година е -възлезла на около 
300 милиона динара, което 
представлява увеличение в 
сравнение с 1978 година за 
31,3 на сто. Поотделно в 
създаването на общия доход 
най-голямо е участието на 
ООСТ „Слога” с 39,8 на сто, 
ООСТ „Напредък” с Авто
транспортното предприя

тие със 17,5, Горската сек
ция с 10 и ООСТ „Изград
ил" с 9 на сто.

Характерно за общия до
ход, достигнал сума от око 
ло 300 лгилиона динара, е 
нарастването на изразходва
ните средства в размер от 
над 200 милиона, или 29,4 
тгоовече в сравнение с преди. 
Растежът на изразходвани
те средства от друга страна 
е по-бавен от темпа на нара 
стване на общия доход за 
1,9 пункта, което свидетел- 
ствува подобряване на ико
номичността в стопанисване 
то на организациите на 
сдружения труд в стопан
ството.

Осъществените положи
телни резултати в стопан
ството на общината дават 
възможност и за нараства
нето на средствата за раз
ширяване на материалната 
основа на труда и резерви
те за 35,7 по отношение на 
1978 година. Общо за цел
та са отделени към 6,4 ми

лиона динара, сравнително 
скромна по размер сума, но 
важна по общите усилия 
и скромните възможности 
на босилеградското стопан
ство.

В стопанството на общи
ната през изтеклата година 
са работили към 700 души 
— 46 нови работници по от 
ношение на 1978 година, чи 
ито лични доходи средно 
са нарастнали за 33,3 на 
сто.

меро-Едно от полезните 
лриятия » тази насока 
въпеждач>ето па прегледи в 
ообствеи а амбул атория, 
крита в началото ма година 
та в преустроените помете 
пия, относно новооткритата 
амбулатория- Основната па 
сока е амбулаторията

е

отзаплащатте почивки се 
цялостно, без пътните

конто поемат почива
раз година

ходи,
щите. Също се отнася и за 
онези, които отиват органи 
зирано на море, езеро или 
в планинските курорти.

ДПповишаване превантивенпредаете в 
център за предпазване на 
работниците от по-тежки 
заболявания- Засега в амбу

на зае

Досега обаче не се с слу 
чвало средствата за годиш
ни почивки, които се отдел 
ят през годината да се из
ползват стопроцентно. Ед
на от причините е, че не-

латорияга се оказва меди
цинска помощ и ефектите 
са налице: през я1ГУаРИ 
отсъствия по болест са загу

В стопанството на Боси
леград ска община е осъще 
ствен доход в размер от 
около 83 милиона динара, 
което представлява увели
чение от 36,2 на сто по от 
ношение на предишната го 
дина. Най-голямо увеличе
ние на дохода е постигна
ла ООСТ „Напредък * — 
72,5, ООСТ „Изградня" — 
43,6 и ООСТ Горското 
панство — 42 Д на сто.

за

БОСИЛЕГРАД

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА сто-

Стопанисването на органи
зациите на сдружения труд 
в общината, по което са се 
изказали на неотдавнашната 
сесия и делегатите на Об
щинската скупщина, дава 
основание за по-добри резул 
тати през настоящата годи 
на. Имайки предвид обаче

Капиталовложенията в не- 
дейности глав

СЪГЛАСНО общото сто
панско развитие на Босиле 
градска община, през нас
тоящия средносрочен

капитал овложени ята

строителството на горски 
пътища и оборудване са да 
дени общо над 6,5 милио
на динара. Освен това тази 
организация на сдружения 
труд е дала още 7,8 милио
на динара за строителство
то на отделение за масиви 
при
цех. Тези 
Фонда за развитието на изо 
ставащите райони в Реггуб 
ликата.

стопанските 
но се отнасят до здравното 
дело (48,7 на сто), и то запе-
доиз граждането на здрав 
ния дом в Босилеград, ка- 
кто и строителството на 
здравни станции в Бранко- 
вци, Дукат и Горна Лисина 
Останалата част се отнася 
до строителството на Дом 
на ученика в Долна Люба- 
та и детска градина в Боси
леград.

Известни капиталовложе
ния са дадени в жилищно
то строителство, образова
нието и културата и цр. С 
една дума, капиталовложе
нията в нестопанските де 
йпости, съгласно приетата 
тазгодишна инвестиционна 
политика, ще бъдат и зана 
пред по-ниски от капитало 
вложенидта в стопанството.

ряод
бележат значително увели
чение. Миналата (1979) годи
на капиталовложенията са 
достигнали сума от около 
47,8 милиона динара и беле 
жат увеличение от 107,5 на 
сто по отношение на преди 
шната 1978 година.

дървообр аботв ате лния 
средства са от изострените условия и цяла 

система от мероприятия за 
въвеждане на всеобща ико
номическа стабилизация, 

пред стопанските организа
ции в общината се намират 
сериозни задачи. Една 
тях безспорно е как да се 
организират, за да постиг- 

икономичес-

В строителството са инве
стират над 1,2 милиона ди 
нара — „Изградня" е отде
лила тези средства за на- 
бавката на ровокопач, кран, 
преси, строителни машини, 
а ООСТ „Слога ’ за камион 
за превозване на хляб.

Осъществяването на по-ди 
намични капиталовложения 
в стопанството и определе
ни обекти на обществения 
стандарт (учебното и обра
зователното дело) съвсем е 
основателно, с оглед на об- 

■стоятелството, че 
р адска
жи към стопански недоста 
тъчно развитите 
При това трябва да се изтъ 

. кне, че значителна част от 
капиталовложенията се от
насят до основните сред
ства, с което се създават 
по-благоприятни условия на 
стопаниоване.

от

нат по-високи 
ки показатели, да оказват 
по-качествени услуга на на-Босилег- селението, тъй като почти 
всички основни организа
ции на сдружения труд 
имат предимно услужен ха 
рактер.

община принадле- Целокулните капиталовло
жения в транспорта 
АТ-П „Автотранспорт” 
размер от около 7,7 милио
на динара, се отнасят 
набавката на 4 автобуса и 
5 товарни камиони, както 
и за оборудване на ремон
тната работилница.

краища. в

Ст. Н.Ст. Н.до

БОСИЛЕГРАД

М ОТВОРИМ ПРАША НА СТАЖАНТИТЕИ останалите калиталовло 
в търговията, се 

стопанство, водното
Капиталовложенията 

стопанството през изтекла
та година са достигнали об 
ща сума от над 24 милиона 
динара и по отношение на 
предишната (1978) година бе 
лежат увеличение от приб
лизително 180 на сто. Поло 
вината от тдх (50,2 на сто) 
са капиталовложения в ос
новни средства.

В областта на минното де 
ло и промишлеността най- 
голдм процент капиталовло
жения

в
жения 
лекото
стопанство и прочие главно 
се отнасят до

материално-техническата 
база на основните органи
зации на сдружения тРУД 
в тези области.

21 т. м.. ко*На проведената през ми
налата седмица в Босилеград 
сесия на Съвета на сдруже
ния труд, делегатите обсъди
ха предложената от ИС на 
ОС в Босилеград информация 
за приемане на стажанти в 
текущата година, като при 
това взеха решение, според 
което организациите на сдру 
жения труд пообстойно, от 
досега да съгледат състоя
нието и да отворят вратата 
на стажантите.

Според взетото решение, 
в текущата година, органи
зациите на сдружения труд 
в Босилеград ска 
ГРябва да приемат 32 ста
жанта. Ако при това доба
вим, че и общественочюди-

ганизациите до 
гато ще бъДе проведена се* 

Общин скатае купщи- 
облек-

тическите организации и ор 
ганите на управлението са 
длъжни да приемат опреде 
лено число млади специали
сти, то съвкупният брой на 
стажантите, които трябва 
да бъдат приети възлиза на 
около 40 души.

За отбелязване е, че мина 
лата година са приети 17 
стажанти и най-голям про
блем с тяхното приемане 
се е чувствувал в училища
та. Тези организации и се
га имат известни облекче
ния, но всяка от тях е длъ
жна да приеме по един, а 

община Средношколския образова
телен център Два стажанта.

За евентуално освобожда
ване от това задължение, ор

сия на
«а, могат да търсят 
чекия- До края пък на ме
сец май т- г. организациите 

да извършат ггрн

подобрение
на

са длъжни 
емане на стажантите.

Според Обществения Дого* 
заемане на работна 

бе изтъкнат0 
Общинският си« 

наблюДа 
на та

зи задача в оргаиизашште
на сдружения труд. Покр _ 
останалите не по-малка 
дача при това ще имат 
ОК на ССМ службата 
емане на работа и 1

Все още обаче липсват по- 
зиачителни капитал ов ложе 
ния в изграждането на но 
ви мощности, което трябва 
Да ускори икономическото 

са в изследванията развитие на общината. Го-
на залежите, и то на цвет дини наред се говори за по
ни метали. Най-голям е интензивни капиталовложе
размерът на капиталовложе ния в минното дело което 

. и занапред представлява
общо 27,2 на сто от капита най-перспективния отрасъл 
ловложенията. За създава на босилеградакото стр
ие на горски насаждения и панство, засега неизползван.

вор по 
Ръка, както 
на сесията, 
дикален съвет Ще 
ва осъп I ествяването

нията в горското дело ло за
ОС.

В. Б.
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Солидарност в с ърцето и на дело
с ъзнателни сме за цялото значение 

и необходимостта от по-бързо прео
доляване на съществуващите 

пански трудности. Това особено 
нася до премахване на огнищата на ин
флацията, макар че започваме да я обу
здаваме, и причините за платежния дефи
цит с чужбина, който също показва ход 
на относително намаление. С недоволствие 
забелязваме известните изоставания и бав
ност в делегатското договаряне и реша
ване, което ще рече, че са им необхо
дими по-силни и организирани насърче
ния от субективните сили. Срещаме се и 
с парливите проблеми на продуктивност
та на труда и акумулационната способ
ност на стопанството, както и с неминуе
мата необходимост от по-последователни 
начинания в организацията и интеграция
та на сдружения труд.

ректив за разликите, започвайки от оне
зи в текущото разпределение, все до ра
зликите в степена на развитостта на ре
публиките, автономните области ирегио 
ните, които са резултат на специфичнос- 
тите на предишното историческо разви
тие.

сто- 
се от-

Затова малко е да се каже, че наши
ят принцип на солидарност през всички
те десетилетия никога не бе нарушен, но 
— без оглед на материалната оскъдица 
в определени периоди 
женотостта на всички винаги доживяваше 
нова афирмация-

със самоотвер-

Разбира се, че и в това отношение 
тъкмо узаконеното решение за възобно
вяване на Черна гора не представлява 
никакво изключение. Ако може да се го
вори за изключения, не са предимно — 
и това трябва да се подчертае — затруд
нените икономически обстоятелства, в ко
нто днес се отделят средства и предприе
мат големи строителни начинания в по
страдалата област.

'

У нас не тече мед и мляко, нито това 
твърдим. Но факт е, също така, че с 
все по-голя.ма активност и систематичност, 
които дават резултати, се захващаме с те
зи и други актуални въпроси заради чие- 
то решаване раздвижихме общата обще
ствена битка за икономическа стабилиза
ция-

ТГ.-Г
!■ .4

Онова което сами добре знаем, спо
менаваме и поради анахроничното писа
не пък и поради отделните спекули в ед
на част от чуждия печат, до което всъ
щност се е стигало в резултат на злоупо
требата или неразбирането на откритата 
демократична процедура на скупщинското 
междурепубликанско взаимно договаряне 
и съгласуване. Целокупната подготовка в 
съответния скупщински отбор, която тече
ше пред лицето на обществеността, сама 
по себе си представляваше голяма рабо
та, в която се вървеше към това, че вси
чко ясн0 и явно да сс изведе на чисто, 
така че поемането на задълженията мак 
симално да бъде съгласувано с нашите 
материални възможности и за по-бързо- 
то и ефикасно премахване на причинени
те щети.

Точно, с тази реалистична оценка 
състоянието. Скупщина на Югославия по
миналата седмица единодушно прие и ед
ин крупен документ, който представлява 
още едно свидетелство за виталността и 
силата на нашето общество. Това е За
конът за средствата за премахване на по
следиците от катастрофалното земетресе
ние в Черна гора.

за

Обезпечавайки по този начин за въ
зобновяването и изграждането на постра
далата област 53 милиарда и 637 милиона 

най-висшата делегатска инстан-динара,
ция на страната даде израз на съгласу
ваното решение на всички рпеуолики и 
автономни области, които пропорционал-

възможностите си и ще осигурят тс-но с
зи големи средства. А това, всъщност зна- По-точно, пъ'гят от принципа на соли-

ма-и формално узакони волята на 
югославски народи и народности, 

наши трудещи се и гражда

ни, че 
всички

дарност до конкретните решения 
кар че ни най-малко нс бе лек — тряб 
ваше да мине през обезателните консул
тации и съгласувания, защото никой в 
нашето общество нито желае пито спо
ред Конституцията и закона може да от- 

делсгатската самоупранитслиа фор- 
решаванс, която представлява най- 

добра гаранция и за 
социалистическо съдържание иа приетите 
решения. Затова в процеса на съгласува

на всички
нл, която те от сърне показваха и на 
дело ежедневно потвърждаваха, като се 

момента когато разрушителпа-почке от 
та стихия засегна Черна гора. мине

Винаги принципът на солидарност бс- 
начало на

ма на
последователнотои остана първостепенноше

създадена въР*У братнова Югославия, 
ството и единството и пълното равнопра- 

народноститс. И това нията, който на някои изглеждаше но- 
отколкото трябва, действително бя- 

„защо

вие на народите и
доброволно толкова и конститу- 

законно загарантираяо за вси-
Дълъг
ха неоправдани възраженията

работа не сс пресече един път" и 
закона. Нс

колкого 
ционно и

тазиобстоятелства, когато за тях се яви Сшшка: ГЛИГОР КУДЖЕРСКМчки
погреба. Принципът нас солидарност 
у нас не се прилага само тогава когато 
някой, поради природни

причини, сс намери и неволя- Този 
е вграден в нашата социалисти-

така ускори приемането на
че отдавна се отказахме от как-само

лото да е пресичане, на което никой ис-бедствия или
че няма право, но толкова пъти вече сс 

на избрания В ТОЗИ БРОЙ:Други убедихме в предимството 
кът, който със самоулравителиата проце
дура и съдържанието иа решенията пред 

най'т°ъРДата гаранция за моби-

принцип 
ческа Беседа с Илидз Кургеши: Дългосрочните ин

тереси на трудещите се — мотив зп сдружаване 
на труда и средствата.

самоуг/равителна система, стана ло
на нашите трудещи се и граждани, 

част на нашия обществен жи-
гика 
неразривна стаялява

лизиране на обществените сили в изпъл
няването иа тези решения-

на нашите обществени и ли- 
желания, като стана значителен ко-

вот и труд, 
чии
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Дългосрочните интереси на трудещите се 

мотив за сдружаване на труда и средствата
има много санкции, тогава 
тона вече не е договор), санк
циите трябва но-послсдоватсл 
но да се прилагат. При това 
трябва да припомним, заявя
ва събеседникът ни, че За
конът за сдружения труд да
ва възможност на общността 
да предприема временни ме
роприятия в онези колективи, 
където се нарушават принци
пите на разпределението спо
ред труда и нарушават проце 
ситс на общественото възпро 
изводство. Разбира се, такава 
възможност се отнася и :,а 
други нссамоунравитслни и 
обществено вредни последици 
постъпки. Но, задача на об
ществено-политическите орга
низации не е само да пред
лага тези мерки, но преди 
всичко да помогнат и по ра
злични начини да влияят то

ва за което се постигне до
говор наистина да бъде из
раз ма интересите на всички 
участници. Тогава договаряне 
то и споразумяването 
тима ще се развиват като ста 
бил но
пие, което ще има по-висока 
степен на зачитане, дори 
по-голяма от самите закони. 
Не се касае, следователно, са 
мо за нова форма за изпъл
няване на конкретните задъл
жения, но и за крупна и да
лновидна идейно политическа 
задача.

А какво става със санкци
ите в споразуменията и дого
ворите? Куртеши изтъква, че 
самоуправителните споразуме
ния нямат вградени санкции 
за неспазване на договорена
та политика по разпределение 
то на чистия доход, по зад^.л

ВИСОКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО

зачитат самоуправителните до
за разпределението. — 

икономическата стабилизация, 
по-голамо сдружаване на труда и

Защо всички не 
говори и споразумения 
ложи телил ходове на 
— Неоходимо е 
средствата

По-

Замолихме след това„ ДРУ-гаря Куртеши да ни изнесе 
оценката за това, дали сто
панските процеси в началото 
на годината .вървят с хода, 
който води към стабилизаци
ята. Според неговото мнение 
и покрай трудностите на един 
брой колективи, при обезпеча 
нане на суровини и репрома- 
тсриали, в първите два месе
ца обемът на производството 
отбелязва динамично увеличе 
ние. Впрочем, с Рсзолюцията 
е предвидено 5,5 до 6 на сто. 
а това увеличение възлизаше 
на 9,5 на сто. Високото уве
личение на производството, 
естествено, съдържа в себе 
си и определени елементи на 
нестабилност. Обаче, нещата 
трябва да се наблюдават по- 
широко. Защото, ако това уве 
личение се опира върху внос 
ни и скъпи суровини и репро- 
материали, тогава 
всеки случай затруднява ста
билизацията. Но ако същото 
е резултат на по-голямото из 
ползване на домашните суро
вини, засилването на продук
тивността и икономичеността 
на стопанискването тогава то
ва представлява непосредствен 
подтик на стабилизацията и 
води къ-м укрепване на мате
риалната основа на труда и 
обществото като идло.

пане-

общ сетне I н» от! ютено се зачитат договорите и 
с иоразу ме н идта?

Един от значителните проб
леми в областта на. разпреде
ление го е тъкмо незачитане
то н нспроиеждането на общс 
ствсно утвърдената 
на разпределението 
ствата за лични доходи. Ако, 
например, в 
палата година всички органи
зации на сдружения труд в 
стопанството бяха зачитали те 
зи принципи, тогава за девет 
те месеца за разшираване на 
материалната основа биха от
делили 16,6 на сто 
да. Обаче, отделили са само 
14,9 на сто, което е с 1,7 ми
лиарда динара по-малко 
колкото е трябвало.

Съюзът на комунистите на 
Сърбия активно съДействува 
в осъществяването на меро
приятията на 
та стабилизация- Във връзка 

беседвахме с Илияз 
Куртеши, председател на Съ
вета на Съюза на синдикати
те на Сърбия. С оглед на ак
туалността на въпроса по съ
гласуване на самоуправителни 
те актове за разпределението 
според изискванията на Резо
люцията на Скупщината 
СФРЮ за обществено-иконо
мическото развитие в 1980 го
дина, попитахме първо друга
ря Куртеши до коя степен е 
осъществено приспособяване
то на документите за разпре- 

словото

м

икономическа-

с това политика
на сред-

течеиие па ми

на

от дохо-

от-
наделението към 

РезолюЦията- Според оценка- 
Куртеши, най-голям 

брой организации тази рабо- 
завършили навреме, оба 

че малък брой от колективи
те са закъснели. Надяваме се, 
че и те ще пристигнат 
ко да завършат До оредата 

тогава ще бъ-

това въвНай-голяма част от причи
ните, с които се оправдава 
нарушаването на отделните 
споразумения и договори не 
може да се приемат, защото, 
ако мненията са предвари
телно съгласувани, интереси
те тъждествени а договорът 
постигнат, тогава би било нор 
мално да се зачитат споразу
менията. Но, очевидно с, че 
ндкои от споразуменията са 
приети формално, да сс за
доволят определени форми и 
искания. Затова Синдикатът, 
както и обществото цялостно 
се стремят да се установи та
къв обществен климат, в ко
йто работниците ще бъдпт те 
зи, които ще защищават до
говореното и нататък изменя 
ват надминатите вече отноше
ния. Защото самоурпавително- 
то споразумяване и общество 
ното договаряне е ново общс 
ствено отношение. Последно
то се ражда в сдружения труд 
а изхожда от правата, задъл 
женидта и отговорностите на 
трудещите се за изграждане 
отношенията и политиката от

та на

та са

всич-

на април. А до 
дат принудени да се равняват 

личен доход от 
миналата година. Рл-

към средния 
ноември : 
ботата, която трябваше да се 

беше твърде слож- 
отговорна. Тук Синдика-

завърши
на и
тът вложи много усилия, раз 
бирайки акцията не като фор 
мално изменение на споразу
менията. но като тяхно при
способяване къ-м условията 
на всяка конкретна организа- 

сдружения турд. Ха
на тази работа

В януари, при това, се сти
гна и до качествена промяна 
в отношението на вноса и из
носа. Износът се увеличи съ.с 
68,7 на сто. а вносът с 45,4 
на сто. Ако бъде продължил 
този процес, тогава може да 
се стигне до подобряване на 
нашите икономически отноше 
ния с чужбина. Но, в януари 
продължи процесът на увели
чение на цените и жизнени
те разходи и на инфлацион
ните ходове. Всички тези въ
проси би трябвало да бъдат 
предмет на внимание и обсъ
ждане по всички линии на об
щественото организиране.

Договарянето и 
споразумяването 
— незаменим ме
тод: Илияз Курте
ши

ция на 
ракте ри стика 
беше стремежът в усъвъРшен 
ствуването и доизграждането 
на системата на разпределе
нието да се използва целокуп 

опит. Изхо-

жават да се зачитат приети
те мерила. Ако се касае до 
санкцията, тогава тук преди 
всичко по-ефикасно и по-ос
тро трябва да реагират под- 
писниците на договорите и 
споразуменията. Тяхната ду
ма на осъждане трябва по- 
силно да се чуе, а при това 
трябва да се тръгне от кри 
тика на състоянието в оътде 
лни организации. Там където 
обществените договори са 
предвиделш санкции, макар 

такива 
ако

среди да сз пре
махнат явлениЯта и условия
та които изискват да се при
стъпи към временните меро
приятия. В този смисъл и 
Синдикатът на първо място 
се застъпва за изграждане на 
стабилни обществено-иконо.ми 
чески и самоуправителни от
ношения, конто на всички спо 
разумения и договори ще да- 
дат по-голяма сил» и задъл
жително спазване.

ният досегашен 
ждаше се от това, че проце
сите на стабилизацията не мо
гат да бъдат определяни с 
увеличението на 
за лични доходи, но

средствата 
преди 

последователната бор
основната производствена кле 
тка до федерацията. В съДъР 
жанието на тези

всичко с 
ба за усъвръшенствУване на 
начина
на дохода, както и на мери
лата за оценяване на рабо
тата и приноса на отделните 
хора в организацията на сдру 
жения труд. Твърде плодо
творна и всестранна 
ност, която в изтеклите три 
месеца стана в сферата на 
разпределението и покрай ня 
кои недостатъци, дава възмо
жност за качествена крачка на 
пред. Действително, заявява 
нашият събеседник, има стре
меж да се задържат старите

— Имайки пред вид значе
нието на сдружаването на 
труда и средствата за уравно 
весяване на обществено-ико
номическите отношения, раз
витието на самоуправлението 
и усъвъРшенствуване на раз
пределението според труда — 
продължи в разговора Курте
ши — Синдикатът на тази те
ма посвети отделно внимание. 
Това е пъ.тят за по-нататъшна 
демократическа концентрация 
на средствата за производство, 
без което няма укрепване на 
ролята на сдружения труд, и 
път за преодоляване на раз
личните облици на затваряне 
в местни и регионални рамки 
и за по-успешно включване 
международното деление на 
труда.

отношения 
се намира гаранцията за про
веждане на съвместно прие
тото. Това развива и 
нов морал и поведение 
хората. Оттам, преди всичко, 
трябва да се стремим че то

на разпределението

един
на

Беседвахме, след това, с 
председателя на Съюза на 
синдикатите на Сърбия за ос
новните трудности в разпре
делена гето. Според негово мне 
ние, в СР Сърбия, в стопан
ството и извън стопанствцто 
още липсва цялостна система 
па разпределение според тру 
да и резултатите на труда, 
която би била съответна на 
Закона за сдружения труд. В 
един брой организации на 
сдружения труд много неща 
са вградени, в друг по-малко, 
или с чувствителни отклоне
ния- Във всеки случай, съще 
ствува впечатление, че още съ 
ществуват две системи на 
разпределението. Една за зае-

че малко 
договори,

има
(защотоактив-

КриЬо о!ледало
Когато оценяваме отношението към утвърде

ните задачи, трябва да имаме предвид всички стра
ни на едно явление. Защото често пъти се случава, 
че дребните непоследователности при едни колективи 
получават по-широко обществено осъждане, за раз
лика от колективите, които правят по-крупни откло
нения, обаче на повръхността по-малко видими.

Да вземем следния пример. Един колектив сво
ята пропорция на разпределението определил така, 
че само ю на сто отделя за лични доходи, а 90 на 
сто за материално развитие. Друг 30 на сто отделил 
за лични доходи, а само 70 на сто за материално 
развитие, при което има и лош правилник, който 
не държи достатъчно сметка за действителната ра
бота на отделните работници.

И когато първият колектив, в който и 
ните лични доходи са чувствително по-ниски, незна
чително нарушени обществените определения, пък 
да каже изплати няколко процента повече за лични 
доходи, тогава върху съ.щия се изсипе цяла лавина 
обществена критика и осъждане. Д в другия колек
тив, който има висок 
остава по старому, без оглед на недостатъчното от
деляне за материалното развитие и неразвитото раз
пределение според труда, и това без никаква об
ществена критика или влияние.

монополнатаотношения или 
позиция и поради това ня
ма веднага да бъдем в със
тояние да изправим 
непоследователности. Но, най- 
крупната крачка

ввсички

сега пред
стои в провеждане в живота 
на приетото. Защото и досе
га имахме относително добри 
самоуправителни 
ния за разпределението спо
ред труда, а пак някаде 
изхождаше от дипломата или 
работното място.

Работата върху изготвяне- 
новите средносрочни 
поправо е удобен мо

то на 
планове 
мент предварително, на стар-

изходните
споразуме-

та да се вградят 
основи положения за децетву 
ване на принципите на съвМС 
стен приход и съвместен до
ход. Това е предусловието. ко- 

икономическата си ло-

се
тите в производствата, а дру
га за работниците в трудо
вите общности. За работници 
те в материалното производ
ство по-лесно се намира ме
рила за

сред-

НЯМА ОПРАВДАНИЕ ЗА 
НЕЗАЧИТАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЯТА

ето с
щсгика занапред нататък

действува върху увеличението 
на дохода и укрепването на 

основа на сдрУ-

разпределение спо
ред труда, а както е зисветно 
тук такива имаше и по-рано, 

, докато.. при трудовите общно
сти това върви по-трудно 
бавно.

Пробламът, който забавя 
създаването на нови доходно- 
стни отношения е незачита
нето на самоуправителните до 
говори и споразумения. Пита
ме другаря Куртеши, защо

среден личен доход всичко

материалната 
жения труд.

Подготвил : Душан Васчч
и



Комунист 3
СТАБИЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЛО „БУДУЧНОСТ" — БЕЛА ПА ЛАИКА

ОТГОВОРНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦЯЛАТА ОБЩИНА
ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ гт,.гЛ8?й.„КОЛЕКТИВ •И1: СМЕЕ" ДА НАПРАВИ НИТО ЕДНО ОПУЩЕНИЕ В 

С™ПАНИСВАНЕТ°. ЗАЩОТО ЗА ЦЯЛА БЕЛОПАЛАНАШКА ОБЩИНА ТОВА 
БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛО КРАЧКА НАЗАД И ИЗНЕВЕРЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ 

И НАДЕЖДИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ТАЗИ НЕДОС 
ТАТЪЧНО РАЗВИТА ОБЩИНА

задачите на стабилизацията 
— заяви Стаменкович.

При провеждането на вси 
чки тези мероприятия, та
ка оценяват в „Будучност", 
няма да се срещат с по-го 
леми проблеми, защото чле 
ловете на колектива Заклю 
пенията на Председателство 
то на ЦК на СЮК са прие 
ли като „правило на пове
дение Обаче, тук посоч 
ват един по-широк проблем, 
от чието решаване до шле
ма степен зависят резулта
тите на стабилизацията. 
Касае се впрочем, за дохо 
дностаюто свързване в ме- 
талопре,работватеяния отра
съл на стопанството. И не 
само в него. Тук почти вси 
чки процеси текат бавно.

— Ние искаме свързване 
заявиха в 

„Будучност'’, но големите 
системи не ни излизат на 
среща. Сякаш не им се 
идва в недостатъчно разви 
тите общини и малките ко 
лектив!и. Като че ли нямат 
доверие в тях.

Тик считат, че няма ника 
кво оправдание за бавност
та в приемането на систем 
ни решения и облекчения
та, за които всички сме се 
определили, големите систе 
ми специално да се стиму
лират при капиталовложе
ния в недостатъчно разви
тите общини и свързване 
със съществуващите вече 
мощности в тя*.

Че не е лесно да бъдеш 
„голям” в недостатъчно раз 
вита община, най-добре 

белопаланашка „Бу- 
фабрика за

знае
дучност” 
строителни и текстилни ма

очевидно показва, че Председателствотук
стопанисва домакински, 

настоящата делова 
на предвиждат 
на общия доход с 80 про
цента и приемане на още 
100 нови работници. За вси
чко това ще спомогнат но 
вите капиталовложения, 
които ще почне

тигнали такива цени на чу 
ждите пазари, които покри
ват всички производствени 
разходи и остава за чиста 
печалба.

Стопанисвали би и по-до
бре, ако на домашния па
зар постоянно, често и нео
правдано, не се увеличават 
цените на суровините и ко 
гато един път би се стиг
нало до така нареченото не 
обременяване на стопанс
твото. Например, миналата 
година всеки седми динар 
осъществен във фабрика 
та е отишъл на различни 
и многобройии данъци и 
облагания-

— Колкото и да има на
шият работник влияние на 
разпределението на изкара
ния доход във фабрика*?, 
толкова също няма влия
ние при изразходването на 
този „отчужден" доход — 
заяви директорът на трудо 
вата организация Слободан 
Стаменкович. — Много връз 
ки тук са скъсани, пък ни 
се струва, че бремето на 
стабилизацията не носим 
всички еднакво.

А когато се касае за ста 
билизацията в колектива 
предприемат много мерки 
по провеждане на Заключе

иията на 
то ма ЦК на СЮК, без ог
лед на обстоятелството че в

се
Вшини и съоръжения 

своите 480 работници в две 
ООСТ. В затруднените 
ловия на стопаниоване белопа 
ланачка община освен морал 
на почти никаква друга по
мощ не може да окаже на 
фабриката. • 
от фабриката се очаква ви 
наш да се притече на 
мощ на общината 
нещо 
тъчно
ка има много проблеми, та 
ка че фабриката често 
„притече на помощ

със годи-
увеличение трудовата организация и 

досега се работело добре.ус-

— С нашата програма ние 
успяхме да мобилизираме 
Съюза на комунистите — ка 
за Йордан Милошевич, се
кретар на една от първич
ните организации на СК — 
последователно да се прове
ждат предложените мерки 
по стабилизацията и акция 
та по пестене. Договорихме 
се, впрочем, комунистите с 
личния си пример и лично
то ангажиране и на свое
то работно място и в оста 
палите
чески организации и на са- 
мо управители ите заседания 
да бъдат много по-активни.

с
Същевременно изгражда

не във второто 
С години 
„Будучност” отделяли сред
ства и давали на заем, за 
щото разбрали, че новата 
фабрика не е само условие 
за развитието на

полугодие, 
работниците отпо

когато 
„запъне”. В недоста 
развита Бела палан

се самото
предприятие, но и на цяла
та община, в която всички 
живеят.

и сдружаване
Разбрали — както заявя

ват, — че „не смеят" слабо общ ествено-пол ити-
„Будучност” завоювала и 

много пазари в чужбина. 
Нейните машини и съоръ
жения се продават в Полша, 
Чехословакия, Източна Гер 
мания, Аржентина, Кувейт 
и в още някои развиващи 
се страни. Миналогодишни
ят износ „струвал" 10 ми
лиона динара. Понеже вно 
сът е пет пъти по-малък, 
това обстоятелство предста
влява конкретен принос на 
фабриката за 
на платежния дефицит на 
страни.
ва да подчертаем, че пос-

да стопанисват, защото все 
ки техен погрешен акт, вся 
ка загуба би 
„крачка назад” за 
община, изкеверяване на 
желанията и надеждите на 
всички граждани. Точно, 
тези факти накарали този 
колектив с години да сто
панисва добре. Например, 
миналата делова година за
вършили с общ доход от 
120 милиона динара, осъ
ществявайки при това и 
пропорцията в разпределе
нието на дохода от дваде
сет къ-м осемдесет, което

означавали 
цялата

— С нашата стабилизаци 
онна програма ще се опита 
ме стабилизацията да „спу
снем” до всяко работно мя
сто и всеки работник. Да 
стимулираме 
нето, да намаляваме всички 
разходи, доизграждаме ра
зпределението и нататък ра 
звиваме доходностните от
ношения, поправо повече да 
мотивираме всички работни 
ци върху изпълняваме ма

икономисва- •

намаляване

Специално тряб-

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В РТБ—БОР

Нови перспективи на медта
Специалистите от Института за мед успешно откри 

находища на медна руда. Решения за замяна 
на течените горива с въглшца и електрична енергия

В НЯКОЛКОи технология и 
необвързани страни, от кои 

най-значително е изгра 
ждането ка рудник за мед 
в Бирма.

Второто направление

ват нови
то

СТАНОЙЕ ПОПОВИЧ който след две години ще 
започне редовното производ 
ство.

Същевременно 
тът изследва рудните на
ходища в няколко околни 
борски села и в самия Бор. 
Резултатите охрабряват, осо 
бено изследванията в Бор- 
ска река, която вече в на
чалото на следващата де
сетилетие може да 
една от основите на разви 
тието на борското 
дело. Особено значение на 
тези научни 
представлява обстоятелство
то, че е открита мед в ня
кои от тези и други гео
ложки среди, които до не
отдавна не се считаха 
тересни за това.

ма
дейност

Инстп-
изследователската 
на специалистите от 
тута е в изменението на те-

баВ Рударско-леярния 
сейн Бор винаги е отделя
но голямо внимание на на
учно-изследователската 
бота, а особено през изтек 
лите години, когато са 
делени значителни средства 

новите

Институ-

впроцесхнологическия
производствените цехове на 
басейна, чиято основна цел 
е чрез технологически 
ваторства да се осъществя 
ва по-икономично п стабил 
по стопанисване в следващи 
те години. Касае се за 
клюнителпо значителни на
чинания: течните 
(нефтът и нефт!нитз дерпва 
ти) да се заменят с върли 
ща и електричес к- енергия.

Басейнът Бор е пай-голс* 
енергичен потребител

ра-

от ко

за изследване на
усъвъР-рудни находиша- 

шенствуването на технолог» 
ята в преработването на 
медта и благородните мета 

за изучаване и прила- 
най-съвремен ните 

в областта на 
металургията

стане
пз-

минно
горива

ли и 
гане на 
постижения 
рударството, 
и химията.

Институтът за мед, т.рудо 
ва организация със 
специализирани заводи, ста
на същинска надежда 
Басейн Бор. Деловата поли 

Института изграж- 
в басезна

изследвания

става в процеса на топене 
то в пламтящите пещи. Ед 
на от двете пещи се пълни 
с въглшца, а другата с ма
зут. Наскоро и втората пещ 
се зарежда с въглпща, кое 
то до голяма степен ще на
маля! енергийните разходи, 
а с това и производствени
те разходи на медта.

Освен с електрическа ене 
ргия регион Зайчар разпола 
га и с резерви на енергия 
във вид на вьглнща н сул 
фпдии руди, относно концен 
трат на пирит и мед. Из
ползването на тези вторич
ни суровини представлява 
нова възможност за рацио
нализация
то на енергията. Във всеки 
случай най-гол яма пъзмож- 

изследвання 
Института, лежи

чипа ние представлява запо
чналата вече замяна на теч 
нн горива с въглпща и еле 
ктрмчсска енергия на но- 
пръхностипте кочове в Май- 
дан шек и Бор н в гоненето 
на концентрата. Някои от 
решенията, до конто е до
шъл Институтът, вече се 
прилагат.

Дъл госроч! 1а ориенти ро в
ко представлява внедрява
нето на транспортни ленти 
на иовръхноегипте кочове в 
Майдапиек и в новата мина 
В'|,'В Велики Крюцел, както 
н електричного прекарване 
на материалите в повърх
ностното копане в Бор. И 
двете решения на по«рацно 
налеп транспорт на матери
алите са нови не само у 
нас, по п в рударствотр на 
мед в света. А крайната 
цел е: с намаленото поцреб 
лепне иа нефта н вноса па 
тежки транспорт! 1п камио
ни да се спестят значител
ни суми валутни средства.

В леярната в Бор най-гол 
Я1М0 потребление на гориво

мият
в реп-юиа. Годишно употре
би около милиард 
—часа слектроенергия.

ин-
седем киловат

120В изследването и открива 
нето па новите рудни нахо
дища Институтът 
най-модерни постижения и 
методи, което при високо- 

опит и сиециали-

на горивахиляди тона течни 
и около 75 хиляди тона в*ь 

Тази година енерги
ята ш е ги струва един и по 
лавина милмарда динара, а 
половината от тази 
отива на течните

прилага
тика на
дат всички заети 
с участието си в решаване 
то за предложенията и раз

така бе-

глища.

развития 
зираност па хората, често 

повече от очаква 
резултати. Може сво-

сума
горива.

Ипститу
войните планове, 
ше и неотдавна, когато във 

основни организации 
сдружения труд се рази 

програмата

даваше и 
ните
бодно да се каже, че спе
циалистите от Института 
откриха нови 
на борското минно дело и

Специалистите от 
та изчислили, че цената

гориво е почти 
половина а иа мазу 

мъти

иавсички
дизеловотона

екваше върху 
за работата на Института в 
тази година.

пет и
та един и половина 
по-висока от цените на съот 

па спектри ч-

перспективи

па потребление-медта.известната криза 
медта, която 

шест го-

ветния износ 
пата енергия, а противопо
ложно на това цената

с 10 ДО 15 иро- 
по-ниока от цената

Заради
на пазаря на 
продължава вече

усилията на слециа- 
от Института имат 

значепис и стрй' 
значителен

изследваниятаОсвен по 
специалистите от Института 
са ангажирани и в научни 
те изследвания и п други 
мини, каквито са „ФЕНИ 
,з Кагвадарци, мината за оок 
оит „Ядраи" в Обррвац, ми 

фосфати „Лисича , 
въгленокопи 

наред

на
мост, според 
та па
употребата па течен 
лород при топенето па кон
центратите вместо класичес 
Ките точниI и твъРДИ горива. 
По този начин потреблени 

енергията ще се на-

въглищата 
цента е 
на тока.

Тези данни ясно посочват 
възможности 

на икономии в енергийното 
потребление чрез замяна ма 
течните с твърди горила. Ра 
збира се, иай-зпачителпо иа

дини, 
листите 
отделно 
пост. Първият 
резултат на научноизследо
вателската работа е нова 
та медна мила във Велики 
Кривел, село край Бор, къ 
дето са открити големи ре
зерви на медни руди и в

в
кис

на големитепата за 
колубарските

С годинии други, 
бороките специалисти успе 
шно прилагат своите знания

е го на 
ма ли три пъти.
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МАРКСИСТКО ОБРАЗОВАНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПОПОД ЗА КОПА ЗА САПЛЦИП ИЛ ЧЕРНОГОРСКОТО КРЛПИРЕЖИР.

Най-важното: Жилища за несеяението 

и оспособяване иа атопаиетвотаСтари и нови звукове
ПЪТ — КОЛКОТО 1111 шега ТОЙ 

бе казал, 
всички

Марко Арсач
кова а мъдро

гюираво почти 
учебни предмети са „пропи
ти" с марксистка мстопопо- 
тая, ПО марксизмът „за пес 
ки случай” се препадивв и 

отделен предмет. Тези 
думи Съдържат и диагиоза- 

положегамто и кра

че
От как преди по-малко от 

•десетилетие Маркс отново 
на „широка арата бе “'Ь 
нах на белградските уншкр 

много неща започна
'1101311 113М0-

Маркспз-
мисъл И 

се разбере 
да не води към 

На белградските
Ушшер- 

У ни*

СТОИЛ нетното ВКЧИ УЧАСТВУВА ВЪВ ВЪЗОВПОВЯВЛМКТО
словодлнкл звкич ха предоставени на съдбата 

си, докато тази година, с^що 
поради скромните 
ще бъдат само кокссрнирани, 
относно защитени от по-на
татъшно пропадане, / (ялостиа 
та грижа за паметниците оста 
на за близко б’ьдеще, не н 
следващия средпоерочеп план, 
но еднам в този от 1985 до 
1990.

#ч ■■■-. • АЩсредства.По всичко личи, че до сре
дата на следващата годила 
нсички жители ог краищата,

ситети, 
ча да получават тонове.

като

гА ' , . ^рения 11 
мът -същата, ако 
ка, не може

та па
тшеата на хода п радиуса 

образова
ние шето образоиа- 

Печуйлнч набляга и*ьР

д
е творческа които миналата година засег 

кататрофалнитс земе- 
гора, ще

та па марксисткото наха
тресеним и Черна 
имат „здрав" подслон. Сънцс тмие Н'1,лз ь?промяна.

университети —
ентета в Белград» нана изкуствата и 

— под

ние.
ху това, че марксизмът ос 
трябва да се преподава „пи
то нопооски, 
чеокн”. Начинът по който 
се провежда обучението 
марксизъм преломно 
върху отношението на мла
дите към марксизма 
„господствува щ а фпл ософ! г я 
на нашето време". Доколко 
то обучението по марксиз- 

академиче-

нсичките останалина временно 
разнологаеми средства ще бъ
дат дадени за стопанството, 
така че сдруженият труд да 
се осиособи е част от дохо-

'ттЗа конкретно настъпление
И'/,в възобновяването на 
страдалата област, на всички 
фронтове, трябва да се изгот
вят много планове и програ

мите чшюпии-верситета
на висшите училища 
чертават в Съюза ка ко*}1у’ 
пистите, много неща тряова 
да се променят- Някои 
тях н коренно. Младите са 
чувствителни на днепропор- 

между лозунгите и

ПО

I
ПО

да си да участвува въ» въ*з 
можио ио-уекореното възоб
новяване на пострадалите об
ласти и стопанството на Чер
на гора кота пяло. Това би 
бил най-кратък „рапорт" от 
Черна гора, след гласуването 
на Закона за средствата за 
премахване иа последиците 
от катастрофалните земетре
сения, коит в април минала
та година сполетяха Черна 
гора.

Разбира се, това не значи, 
че част от средствата идча да 
се отдели и за здравното де
ло и възобновяване на засе
гнатите обекти на обществе
но-политическите общности 
и организации. Колкото м*»- 
же ще се дава и на тези 
области. При това не се обе
щават никакви „кули и гра
дове", понеже 
всстно
са много ограничени. Да при
помним, че меналата година 
освен със средствата на соли
дарността от около 7,8 ми
лиарда динара, черногорско
то стопанство трябваше да 
участвува в обновата почти с 
още двойно по-голяма сума. 
Също така, покрай средства
та на солидарността, които 
гази година възлизат на по
вече от 8,5 милиарда динара, 
сдруженият труд на Черна го
ра както и всеки трудов чо
век и гражданин на тази ре
публика и тази година тряб
ва да направи допълнителни 
усилия, та колкото може да 
се изпълни не само обещание 
то но и повелението за въз
можно по-скоро възобновява 
не на пострадалата област.

Но, понеже желанията и 
възможностите са в очевидна 
диспропорция, ценното богат
ство което представляват па
метниците на културата в та
зи област ще трябва да ча
кат по-хубави дни. Впрочем, 
миналата година, по силата 
на обстоятелствата, поради не 
достиг на средства, същите бя

Щтвлияе
ми. Наистина, иовечето от тдх 
са и завърш-ния си етап. В 
много общини гази работа е 
пече завършена, но тук таме 
се изостава, чака се простор
ния план на републиката, кой 
то се изготвя. Ясно е, че пла
новете за възобновяването и 
изграждането трябва да бъ
дат не само съгласувани, но 
и да залегнат в развойния 
план на републиката като ця
ло, а с това по-отговорен е 
дългът на компетентните ин 
ституции в Черна гора час по- 
скоро да съчинят този план.

На края, трябва да се ка
же единодушната поръка на 
сдружения труд на Черна го
ра, че и покрай средствата на 
солидарността, и покрай ви
димите усилия на трудещите 
се и гражданите на тази ре
публика, не може да се очак
ва в близко бъдеще, че по
страдалата област съвсем ще 
„застане на свои крака", до- 
колкото сдруженият труд от 
цялата ни общност не се от
зове на апела да сдружава 
средства в тази република.

Г* V *като

уVцшгге 
действителността. щ

ма представяна
рутинна работа, марк 

класическият и
В Съюза на комунистите 

висшето образование в
27 хпля

ска и 
зисмът 
съвременният 
отблъсква, вместо да прив
лича .младите хора.

г>
0ЩВЪВ

Белград има около 
ди студенти, 
шер па стремителен

се спечелва зна- 
дават образ на

може да
В големия ко- 

и бу- ;
рен живот 
ния, които 
живота — формират се лн- 

Как да се раздвн- 
потенциал, 

ат и обе 
Отгово 

себе:

Ж„Пропиването" иа съДъР- 
на програмите с тжаниего 

Марксистки дух не може да 
се проведе идеалистически. 
за един ден. Но такова гле
дище не бива да се покрие 
с онова пнтерпретативно ру 
хо, което не .може а да не 
стане — по логиката на ме- 

алиби за неан- 
н е а мбициозн ост

чностите.
този голям 

как да се мобилизир; 
динят младите хора? 

са налага сам по

жи

-Ш1 ■ ■

Рът
не нито с абстрактни думи 
не и с практицизъ-м, но с 
творческа акция- Числено
стта е сила — казва Маркс

Будва непосредствено след 
земетресението

както с изхапи гката — 
гажиране и 
от всеки вид.

При това трябва да припом
ним не само разпоредбите на 
Закона за сдружения труд. ко 
йто недвосмислено указва на 
това, но чрез с вид в сегаш
ните обстоятелства да се из
пълни дългът и - изяви соли
дарността още един път.

средствата все пъ-како е организира-само
на.

Марксисткото образование 
на студентите ни най-малко 
не е прост и прозрачен фе 

процес. В него се 
големи желания

От това в коя степен мла 
дият човек днес влияе на
университетската действи
телност, съществено ще за- 

неговото ангажира- 
бъдещето- Дилемата е 
творческа или пасив

на личност? Не трябва 
изтъкват белградските сту
денти — и да се подчерта- 

колко

номен и 
преплитат 
и дух на инертност, идеали- 
стичеоки искания и удовол
ствие от постигнатото, сво
бода и наложен авторитет, 
творчество и йерархия- Ни
то самият марксизъм не е 
монтонна и еднозначима ми 
съл. Вътре в него, равно
правно
егзистират течения, школи,

виси и 
не в 
ясна:

КОСО ГЛЕДАНО

Велнните сили се штеглят 
на олимпийските кръгове

на обществото 
ки: са потребни не рутини- 
зирани, но творчески лично
сти. Всички досегашни про
мени на учебните програми 
и планове имаха за цел от 
тях да се „изхвърли” онова, 
което ги обременява и за
душава, а Да се „освободи’ 
онова, което насърчва из
следователския дух. Няма

ва,

или неавторитетно

ориентации. . . Милован Витезович
В Съюза на комунистите 

в белградските университе
ти сега се работи на това 
да се получи по-пълна кар
тина за идейните течения и 
тенденции в марксисткото 
образование. Акцент се сла
га на марксизма, тоест на 
някои видове „нетворчески 
марксизъм", конто тук та
ме по-малко или повече — 
се задържават във висшето 
образование в Белград.

През рафтовете с книги най-шир°ки са хо-
Онова коеторизонтите! Хартията всичко търпи, 

изтърпи, хартията и свидетелствува!
Полиически хипохондър: всякъде мие ръцете си. 
Ураниловката не струва нито в делението на до
брото и злото!
И тук е най-добре: според резултатите на 
Мрачните пазят черното под ноктите си — да го 
показват!
Светулката бива заслепена от собствения си за-

съмнение, на този план 
сторено много. Но още мно
го трябва да се направи.

е
труда!

Ректорът на Университе
та в Белград, професор д-р 
Мирослав Печуйлич, един

У
ДНИК!
Трябвало би заключителна да ни бъде — честната 
дума!
Хората, които въобразяват да са под защита на 
държавата, правят ни мечи услуги!
Мечката не би играла пред нечия къща, ако не я 
кара мечкарят!
Има и такива съученици, които са се учили от 
същите грешки!
Ако нямаше стъкло на гишетата — клиентите би
ха могли да бъдат и уплювани!
Изгубилите всяка мярка трудно ще свикнат на 
мерките на икономическата стабилизация! 
Внушителността на анализите за досегашното сто-

впечатле-

Комунист
БЕЛГРАД,Председател на Издателския Съвет на 

НИРО „Комунист": Доброслав Чулафич.
На Издателския съвет (редакционния 

отбор) на всички издания на вестник 
„Комунист": д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на всички 
издания на„Комунист” за СР Сърбия: 
Мария Тодорович.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому
нист": Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Кому
нист" за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), Бояна Анту- 
нович, Велимир Филипович, Растко Йо- 
вегич, Слободан Клякич, Мирко Арсич, 
Михайло Ковач, Обрад Ковач, Йово Ма- 
ркович, Зорица Станимирович и Ми- 

Вуксанович.

Адрес на редакцията:
Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
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зация „Комунист".

Печата се иа сърбохърватски, отно
сно хърватскосръбски (кирилица и ла
тиница), на словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания 
български, унгарски, словашки, румън
ски и ру син ски език.

Излиза в петък.
С указ на президента на Републи

ката от 22 декември 1964 година „Ко
мунист" е отличен с Орден народно 
освобождение, а е указ от 22 декември 
1974 година с Орден братство и един- 
ство със златен венец.

пресъздава ги в книги запанисване 
ния!
Във всеки успех скриваше съучастниците си.
Чест на зачитането на всички разлики — ако не 
са социални!
Възниква нова социална категория — класово не
определени!
Направихме завой — вървим право!
Мъртъв от умора. Когато го повали алкохолът» 
той седна зад кормилото!
Великите сили се надтеглят на олимпийските КР"Ь' 
гове!
Олимпийският факел не бива да се ползва като 
запалка на студената война!

на

лентие
Секретар на редакцията: Споменка 

Топалович.
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ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД: ОТ ТРУДНОСТИТЕ НА ПАЗАРА ЗА ДО 

БИТЪК

ЩЕ БЪДЕ ЛИ ОСЪЩЕСТВЕН ПЛАНЪТ ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА Да се съгласуват 

интересите
Неблагоприятните услови# за обработване на селскостопанските 

площи, на територията на Димитровградска община, преди всичко възра
стната структура на селското население и недостатъчната оборуденост 
с необходимите селскостопански 
влияние.

машини всяка година оказват своето

Изкупуването на дребния 
и едър добитък и цените 
на пазара трябва да бъдат 
в съзвучие с обществените 
изисквания и с нуждите ка 
селскостопанските произво
дители, а заинтересованите 
изкупувани не могат да 
осъществяват тази дейност 
все докато не се съгласуват 
интересите и докато техни
чески не се обзаведат изку 
пувателлите станции. Това е 
всъщност заключение от 
проведеня през миналата се 
дмица в Бооилеград съвме 
стон разговор, на който взе 
ха участие представители 
на о бществемо-политичсски- 
те организации и Общинска 
та скупщина от Босилеград, 
ТО „Босилеград” и ООСТ 
„Напредък” от Босилеград, 
както и представители на 
земеделско-хранителната и 
оборотна организация от 
Вран# и на ОС от Враня- 

В последно време, осо
бено с изкупуването на аг
нетата, бе изтъкнато в раз
говорите, на територията 
на Бооилеградска община 
се чувствуват известни на
рушени#. Макар че „Напр^ 
дък” има възможност да 
превземе всички агнета 
в общината, организация 
та от Враня и Влааина-про- 
дукт от Сурдулица наруша
ват отношенията на паза
ра. Организацията от Сурду 
лица въобще няма реги
стрирани станции за изку
пуване на територията на 
Босилеградока община, а 
регистрираните станции на 
организацията от Враня в 
Г. Любата и Г. Лшмна въ
обще не са обзаведени и 
не оправдават обществени 
те изисквания във връзка 
с това и че конкуренцията, 
която тези две организа

ции правят към „Напредък” 
въобще не е съгласувана с 
отношенията на пазара. Те 
зи две организации изкупу
ват агнета къДето и да би
ло, дават различни цени, а 
техните изкупвачи ©ършат 
различни спекули, което съ 
здава лошо отношение 
всред производителите.

Наистина пазарът е свобо 
ден за търговия, но все пак 
и тук съществуват извес
тни обществени и морални 
отношения. Докато „Нап
редък”, за която, не може 
да се каже, че всички из- 
купувателни станции са й 
добре обзаведени, полага 
усили# и оредства за разви
тието на животновъдството 
в общината и е длъжна за 
тоя отрасъл пред индивиду 
алните селскостопански про

Обработваемите площи в 
общината от година на го
дина намаляват.

частните селскостопански така че разликата е само в 
категорията, на месото.производители, и то: от рай

она на Забърдието около 
„ _ 2 000 ашета, от Висок. —
В есенната сеитба на тери 1 000 и от Бурел около 8 000 

торидта на Димитровградс
ка община от предвидените 
12 000 декара площ с пше
ница са заети общо 11 хиля 
ди 730 декара. От предвиде 
ните 500, с ечемик са засе
ти само 290 декара, а 500 де 
кара площи, които са били 
запланувани за засяване с 

селскостопански

МЛЯКОТО СЕ ИЗКУПУВА 
ПОЧТИ ВЪВ ВСЯКО СЕЛОагнета, а останалите от дру 

гите райони. Калето вече спо
Накрая Да споменем, че 

и изкупуването на млякото 
не представлява особен про 
блем, защото с тракторите 
за превозаие на млякото се 
отива и в най-отдалечените

менахме, това са агнета, ко
ито ОСТ „Сточар" от Дими
тровград, изкупи от частни
те селскостопански произво
дители, чиито брой всяка го 
дина намалява.

останали 
култури изобщо ке са обра 
ботвани.

До каква степен ще бьДС 
осъществен плана на про

летната сеитба, все още не 
е известно. Може да кажем, 
че ог общо предвидените 
55 000 декара, на частния и 
обществен сектор, досега са 
.поорани 30 000 декара. Необ 
хо димите количества семена 
са почти обезпечени, с из
ключение на царевицата, от 
която не достигат 14 хиляди 
килограма семена, люиерка 
и някои видове зеленчуци.

организациитеизгодители,
от Враня и Сурдулица 
влагат нищо. В случая те 
засега само затрудняват по
ложението и на „Напредък” 

Осо-

не

и на производителите, 
бено на последните, на кои
то уж за по-висока цена 
взимат по-качествените про
изведения.

За премахване лошите от 
ношения на пазара, „Налре 
Дък” на тези организации 
предлага да ги снабдява с 
месо от кланицата си, раз-

Трудности има в обезпеча 
ването на минералните то
рове, особено азотни, както 
и в обезпечаването на кеоб 

селскостопански села на общината, с цел то 
да се вземе от производите
лите.

В ООСТ „Кооперант” в Ди 
митровград ни осведомиха, 
че в целия район на общи 

1000

ходимите 
машини. Предприемат се не 
обходимите мерки за пре- 

тези проб-

бюра се по съответни цешг 
Занапред предстои съгласу
ването на тоя взаимен ин- 

а според договори-одоляването на 
леми. ната има още около 

агнета, които ще бъдат из-
терес
те, организацията от Враня 
и „Напредък” трябва техни 
чеаки да обзаведат станци- 

изкупуване. В обра-

Разбира се, там, където за 
това не съществуват почти 
никакви условия за тран
спорт, а и количеството на 
млякото е минимално логи
чно е, че изкупуването е 
затруднено.

тозикупени в течение на 
месец.ИЗКУПУВАНЕТО НА 

АГНЕТАТА СТАВА НАЙ- 
РЕДОВНО

ите за
тен случай т.е. ако продъл
жи сегашната практика, ду 
мата ще имат инспекторите

Що се касае до цената 
според кодто бе изплащана 
на животновъдите за агне
тата, Тя е единствена за 
всички в цялата република.

Изкупуването на агнетата 
Димитровградска община 

е към края- Досега са изку 
5 000 агнета от

по пазара.
в

В. Б.Т. Петров
пени около

годишната пролетна сеитба се 
прави всичко възможно за 
по-пълно използване на съще- 

селскотсопански

IЕСЕННАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН

ЗА ЯО-ПЪЙНО ИЗПОЛЗУВАНЕ № МЕХАНИЗАЦИЯТА ствуващата 
машини и на общестмения и 
частния сектор. За целта на
пример в димитровградска об 
щина частните селскостопан
ски производители, разполага
щи с механизация са освобо
дени от данък върху тях. а

Бабушнишка община също 
се дават значителни облекче
ния на частните селскостопан 
ски механизирани производи
тели, които досега повечето 
вършеха превоз, отколкото да 
се занимават със селскосто
панска дейност.

Прави се всичко възможно 
и селскостопанските специали 
сти да бъдзт повече в поле
то, а да оставят бюрата в 
канцелариите.

През май във всички общи 
ни в Нишки регион ще бъДв 
направен анализ на провеж
дането на пролетната сеитба, 
като същевременно щс се да 
де отчет и за предприетите 
мерки за намаляване на необ 
работвасмите площи.

Сключването на. договори 
за производство на слънчо
глед, тютюн и др. индустри
ални растедшя не върви до
бре, по вина на преработвател 
ните организации.

Общинските щабове по про
веждане па пролетната сеит
ба тези дни рапортуват за ус
пешно изпълнена задача.

Във основа на предварител 
но изготвения план — с про- 
лстиици в региона ще б-ьдат 
засети 153.070 хектара, от ко
ито на обществения сектор 
'1 278 И на частния — Н8.974 
хектара. За сеитбата са били 
обезпечени 590 вагона семе 
и 7 900 вагона изкуствени то
рове. За изпълнението на пла
ка по пролетната сеитба ще 
бъдат необходими 9 300 трак
тори, 4 390 култиватори и око
ло 1 000 други прикачим сел
скостопански машини.

Досега над 90 на сто от 
запланираните за сеитба пло 
щи са подготвени.

Известен проблем създава
ше недоимъкът ча азотни то
рове, което зле се отразява 
преди всичко при подхранва
нето на посевите, но количе
ствата, които тези дни ще бъ 
дат внесени, ще поправят по
ложението.

За отбелязване е, че в таз-

ССТН в Ниш, в която дейно 
се включи и Социалистичес
кият съюз от края на мина
лата година.

дадена за извършването на 
тази важна общсствсно-поли 
тичсска задача на МОК на

Изпълнението на плана по 
сеитба в Нишки ре- 

с предвидените 
Такава оценка беще

пролетна 
гион върви 
темпове.

в

ЗАСАЖДАНЕ НА МАЛИНИСЪВЕТИ
не се 

стъблаздрава тъкан. Здравите корени 
режат. Високото съкращение на 
та се смята като погрешна практика, 
тйъ ка то за сметка на макар и слабото 
шюдодаване не се развиват издънки-за
местители, поради което значителен 
брой растеии# загиват.

за засаждане наЗа предпочитане е 
малините есенно време.

Растенията се засаждат в прави ре- 
на расто#ние 2 — 2,5 м между 

редовете и 40 — 60 см в реда.
Големината на посадъчните дупки 

подготовка

дове

зависи от предпосадъчната 
на почвата. При извършена предваритс- За да се получат напълно нрави ре- 

засаждането се извършва с иомо- 
въже. Препоръчва се при за

порените на растенията да 
с каша от говежди из 

вода. Дупките да се

дълбока обработка и
засаждането се изкопват ДУ* 

свободно да се поместят 
В противен

лна
рене при 
пки, колкото 
корените на растението. 
случай дупките се правят с размери 
40/40/40 см. Засаждането на малинови- 

може да се изн/.рши '*
40 см.

дове, 
щта на 
саждането 
се потапят в съд 
вержения, глина и 
запълват с рохкава пръст, примесена с 
ушил оборски тор. Чрез стърскване па 
растенията пръстта попада между ко
рените, за да прилепне, се притъпква 
с крак. Растенията се разсаждат 3 -
см по-дълбоко от дълбочината, на коя- 

били н маточното насаждение. 
След засаждането всяко растение 
лива с 2 — 3 литра вода. При дъждов
на есен не се полива.____________

те растения
- прави пре, 

лед на посадъчни# материал и всички 
растения с тънки стабла и много сла
ба или повредена при ваденето коре
нова система се бракуват. На оста 
лите издънки надземната част се съ
кращава на 20 — 25 см, а болните и 
повредените корени се съкращават до

у о са се по-

М. А.
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НЛ МЛГРЛДНИЯ КОНКУРС НА „ЙЕЖ"

ВРЕГЯЕД НА СПИСАНИЕ „МОСТ“ КНИЖНА -61 Симеон Костов лвуреат 

иа първо наградаНеотдавна излезиа от печат 61-та 
книжка на списание „Мост”. Началтпа
те страници на книжката заема текстът 
(продължение от миналия брой) на 
тъкшатня белградски публицист Слобо- 
дан Нешошгч: „Бледскше споразу-
ме1Шя Тито — Димитров 1947 год.”

Текстовете, поместени в „Мост" дан 
жка 59—60 и книжка 61, всъш1Юот 
представляват изводи от неотдавна из- 
л©злата от печат к*шга на Слободам Не- 
шовдч: „Бледоките споразумелия 
то — Дилштров 1947 год.", в кодто все
странно се осветляват крупните истори
чески споразумения, подписали между 
ФНРЮ и НРБ през 1947 година на 
Блед и в Евксиноград.

От поместените изводи от книгата 
на Сл. Нешовнч съш° сс получава 
дома представа за крайната I ^обектив
ност па изкривяванията иа това вре
ме, от отделиш български автори, ка- 
къвто е случая с Дола Драгойчова в 
мемоарите й-‘ „На класови и ишерпа,- 
ц!юналистнчесгеи позиции”.

из- ЖУРИТО на тазгодиш
ния, седми по ред конкурс 
за награда „Радойе Домано- 
вич” иа хумористично-сати 
ричиия вестник „ЙЕЖ” от 
Белград прис/,ди първата

пие, жюрито качествено ^ 
което е 

за разка-
пълни задачата, 
признание повече 
за на Костов. 

Симеон Костов е Редовен
ст/грудник на изданиятаВ рубриката ЛИТЕРАТУРА И ИЗ-

предКУСТВО с две стихотворения 
ставен гръцкия поет Одиюеас Елитно 
лауреат ага Нобеловата награда за 1979

ср
Ти-

година.
В същата рубрика „Мост" предла

га малка панорама па гръод<а поезия- 
Със стихотворен шщ са представени 

Александър Дъиков и Раде Стоянчов, 
а от областта па презиото творчество 
са поместени: прозннят текст ма Проко- 
пи Полов: „Яшчо Марикин”, който пред 
ставлява откъс от роман, разказът ,Д’ъР 
бавото" от Иван Бороюи и „Среща” — 
разказ от Здеика Тодорова.

Матей Роде отбелязва едно кмиго-

От текста се получава цялостна 
представа за приятелската атмосфера 
в която са водегш разговорите ма Блед 
между правителствените делегации на 
Югославия и България, възглавявани 
от Тито и Димитров; за знача ггелните 
споразумения: споразумението за стоп- 
«ско сътрудничество, споразумението 
за митническите облекчения и подго
товка за митническа уния» споразуме
нието за двувластническпте имоти на 
югославско-българската граница, за об- 
лекчването преминаването на градища
та, за прело шаването на границата от 
страна на крайграичното население и 
за поданичеството между Федеративна 
народна република Югославия и Наро
дна република България; за Договора 
за приятелство, сътрудничество и вза
имопомощ между ФНРЮ и НРБ, който 
е подписан в Евксиноград, и поради то
гавашните международни 
ства не бе публикуван. Поместени са 
и изявленията на Тито и Дилштров по 
повод подписването на Бледските спо
разумения, и на Договора в Евксино
град, от които ясно проличава готов
ността на народите на Югославия и на 
българския народ за трайно сътрудни
чество във всички области.

издателско начинание: превеждането па 
словенски разкази ма български език 
в издание на ,,Народна култура” от 
София. Директорът на „ЙЕЖ” честити, на Костов след 

получаване на наградатаВ рубриката ПУБЛИЦИСТИКА по
местен с тексът на Любиша Игич: „Раз 
витието на недостатъчно развитите кра
ища в Нишки регион”, в който но ана
литичен начин се разглежда въпроса,! 
за ускореното развитие, както и само
то осъществяване на програмите от на
стоящия Средносро.ен план, в недоста
тъчно развитите и крайгранични кра
ища в Нишки регион.

В същата рубрика е публикуван и 
текста на Мшпгвойе Иванишевич: „Ос
новните стандарти за развитие на кул
турата в селска среда”.

Книжката е илюстрирана с художе
ствени репродукции от художника 
Иван Колев.

„Братство'’. Досега е спече
лил две награди на конкур
сите на списание „Мост” и 
то за разказите „Реката, бо, 
Рът, младостта” и „Далечна 
та музика”. Понастоящем в 
редакцията на книго-издател 
ската дейност на 
Издателство 
лен етап е подготовката за 
печатане на първия му сбор 
ник на разкази.

награда па сатиричния раз
каз „Чудноватото овощие”, 
чийто автор е Симеон Кос 
тов, родом От село Топли 
дол, Сурдулишка 
понастоящем директор 
търговското 

„Електротехна” в Белград.
За качеството на сатирата 

на „Чудноватото овощие” до 
сгатъчно говори фактът, че 
на конкурса 
към 200 сатирични разказа 
със завидно качество. В та
зи силна конкуренция, жю
рито имаше наистина теж
ка задача да 
най-добрите.

община,
на

предприятие
нашето 

в заключите-оостоятел-

участвуваха

Редакция „Братство” чес
тити на Костов заслужено
то признание и му пожела
ва плодовита дейност на 
литературното поле.

Д. Р. провъзгласи 
По общо лше

*
СИМЕОН КОСТОВ ставаше и тичаше в ДъРк* 

вата и се люлеше. Щеше й 
се да тръгне в планината и 
да търси сина си, но не сме 
еше от Теодоси, понеже зна 
еше характера му. Пък и 
времето беше военно, и в 
гората илхаше всякакви вой 
ски.

дем всеки на своя страна, 
като че ли нищо не е ни 
било. Няма значение за 
всичко станало между нас... 
Аз това търся и смятам, че 
по-добре е и за тебе, и за 
мене. Аз с-ьм свикната ка
то слугиня животът да ми 
предлага само горчивина, да 
ходя по чужди къщи и из
карвам хляба. Където и оти 
да за мене ще бъде също. 
Аз съм виновна за всичко. 
Защо ти заради мене да се 
измъчваш? Аз «ямам право 
да правя °т тебе жертва. . . 
Ето вече няколко дни сме 
в тази колиба и няма от 
какво да живеем. Още ня
кой ден и ще почнем един 
другиго да мразим, а тога
ва. . .

— Невенке, по-добре си 
мълчи, отколкото така да 
приказваш. Все някак ше 
намерим решение. Ако на
шата любов и мизеруване 
изтрае, тогава тя е силна. • 
Но разколебаем ли се от 
първите неприятности, 
чи тя е съвсем сита.

ГАДАТЕЛИ
нината Варденик. Това про
дължаваше вече цяла сед
мица.

В градчето много се при
казваше за станалата случ
ка. Хората разправяха как 
Челенко, синът на Теодоси 
Чирпан се оженил със слу
гиня <и как избягал с нея 
нЯкъДс в планината. Никой 
не знаеше точно къде са 
младенците и дали са живи 
или не са. Едни разправяха 
че уж ги видяли в града, 
други пък ги ©идели в авто
буса когато купували биле
ти за някъде, трети пък го
вореха, че овчари или лов
джии ги срещнали в плаша 
пата. . . В тия приказки се 
пускаше и мълва, че извър 
шили самоубийство, от коя 
то мнозина изтърпваха.

Като ведка майка, така и 
Сара постоянно и загриже- 
но мислеше за сина си. Все
ки ден плачеше и молеше 
бога за щастие в живот на 
сина и снахата. За разлика 
от мъжа си, тя обичаше Не 
вейка. Няколко пъти се 
опита заприказва с Теодо
си, за да го ©разуми и сто
ри нещо добро за двамата, 
но всички нейни опити из
лязоха напразни. Тя не мо
жеше нито да опи, нито да 
яде. . . Когато успяваше да 
заспи, сънуваше страшни 
картини — виждаше, че си
нът й се обесил или вълци 
го разтръгнали, ту германци 
го разстреляли. . . Веднага

— разказ — със слугиня, намалко що 
не го покоси сърдечен удар. 
Човекът полудя напълно. 
Всичко можеше да разбере, 
че дори и войната, която 
вилнееше по Европа и не 
се знаеше кога ще се види 
краят й, ама това за сина 
му — не му влизаше в акъ
ла. Заяви строго застраши
телно, че ако това наистина 
се случи, той съвсем ще се 
откаже от сина си. . . дори 
във вестник ще го напише.

Обаче всичко това не по
пречи да двамата влюбени 
— Да се вземат. Венчанието 
стана тайно, а след това, 
вместо в същи, Челенко и 
Невенка заминаха в плани
ната. Оттогава старият Тео
доси не излезе от къщи. 
Идваха при него хора, прия
тели, близки, но той нико
го не приемаше и с никого 
не приказваше. В стаята, 
където той живееше, влиза
ше само жена му Сара. И 
с нея той нищо не приказ
ваше. Тя му донасяше за
куска, обед и вечеря, сла
гаше ядеието на масата, из
лизаше и идваше след по
ловин час да прибере чинии 
те и лъжицата. Когато тя 
влизаше, Теодоси не погле
ждаше нито яДвлето, нито 
жена си. Прилегнал в ши
рокото кресло, палеше една 
от друга цигара и с замъгле 
ния си поглед търсеше нещо 
през прозореца горе в пла-

*По-добре беше за тебе, да 
беше послушал баща си.

— Мълчи!
— Не ти струва любов ко 

гато нямаш нито къшей 
хляб, нито пребиена пара, 
нито съща. . .

— Млъкни де, когато ти 
казвам!

— Уверена съм, че баща 
ти няма да отстъпи. Горд 
е и обиден. Няма нищо да 
ни даде, нито пък да ни при 
бере в къщи.

— Невенке, хайде преста-

Старата дървена колиба 
отново оживя. Челенко и 
Невенка подредиха Л1алката 
стаичка, донесоха папрат и 
направиха креват. Челенко 
седна на прага, който беше 
обърнат към града и го на
блюдаваше долу в долина
та. Положението на колиба 
та му позволяваше да види 
цялото градче като на длан. 
Погледът му лишаваше от 
е дини а- до другия край на 
градчето и сякаш се наслаж 
даваше от прекрасната му 
панорама. Този ден той бе
ше лгного гладен, но понеже 
знаеше че няма нищо за 
ядене, опитваше се чрез раз 
глеждане да утоли гладния 
си стомах с миризмата, ид
ваща от градчето. И той 
беше горд като баща си и 
винаги беше готов, ако тря 
бва и на амърт да ходи, са
мо не допускаше пониже
ние. Мислите му се раждаха 
и изчезнаха заедно с дима, 
който като фонтан се изви
ваше във въздуха. Челенко 
си припомни за безгрижно
то детство и хубавите мла
дежки дни и за всичко, ко
ето стана долу далече от не 
го в градчето, което сега му 
се виждаше чуждо.

— Единствено решение на 
вашия проблем е раздяла
та. . . Да се разделим и оти

ни да приказваш глупости, 
не мога повече да те слу
шам.

— Тогава ето ти оирома- 
шия на вратата, а любовта 
през прозореца 
стара

зна-това е 
истина. Песък да 

ядем, пак нищо няма да сто 
рим. Сега поне времето е 
хубаво, лето е, а какво ще 
правим когато зима дойде?

— Млъкни де, млъкни,

Думите на Невенка, спо
мените му за хубавите юно- 

младежки годинЩ 
за големите градове, подоба 
ващи на рисунки, къД^0 °а 
ща му го водеше и го уче
ше да стане тъРговеЦ по®6- 

Той разби

шеоки и

млъкни. . .
Нито тя млъкна, нито пък 

той каза нещо друго, освен 
думата „млъкни”. Тя и по- 
нататък се разкайваше 
сторената 1]реижа, затуй че 
двамата 
ленко — се ожениха с лю
бов, но без пребиена пара. 
Неговият баща, Теодоси Че 
рпан, прочут чорбаджия, ко

че го вълнуваха, 
раше тревогите на Невенка, 
нейната защшженост от по
ложението и че действ1ггел 

готова да се разделят, 
много 

пак

за

Невенка и Че-
но е
въпреки че толкова 
го обича. Погледът МУ л

зелените бу*
спря долу наД
което трепе,1:>е

Ня^а’

побегна между 
кови листа и 
градчето, над 
ше горещият въздух.

чгму
гато разбра че единственият 
му син иока да се ожени
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'УиЖЯЙЖШМШШтЖ

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ДИМИ
ТРОВГРАД, УСИЛЕНО СЕ РАБОТИ ВЪРХУ ОСЪ
ЩЕСТВЯВАНЕТО ЗАДАЧИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ 
ОТ ИНТЕРВЮТО НА ДРУГАРЯ ТИТО ПРЕД ВЕ
СТНИК „МЛАДОСТ”

Задачите да се решават 

по-конкретно
Изхождайки от революционните традиции 

На 60-годишната дейност на напредничавото мла
дежко движение в Югославия, в интервюто си 
във вестник „Младост", другаря Тито набеляза 
Съюза
основните насоки на дейност и ролята, която Съ- 
за на социалистическата младеж и цялото младо 
поколение трябва да осъществява и която има 
в нашето самоуправително общество.

С оглед на сегашното съ 
стоялне в младежката орга
низация в общината, броя 
на членовете, организирано
стта, метода на работа, уча
стието в конкретни акции 
и т. п., Общинската конфе 
ренция на Съюза на социа
листическата младеж в Ди
митровград, е взела 
ние:

чеаката младеж, а също та
ка прилагането и постоянно 
развитие принципите на ко
лективна работа.

младежка акция
СУРДУЛИЦА

Демократичното решаване 
и увеличение на личната и 
колективна отговорност, де 
мократизирането на кадро
вата политика, в съгласие 
с принципите на осъществя 
ването й в нашето самоупра 
вително социалистическо об 
щество и други ще предста 
вяват задачи, които младите 
хора от общината ще тряб
ва да приемат най-сериозно.

ИНТЕНЗИВЕН БРИГАДИРСКИ ТРУД
ТАЗГОДИШНИТЕ Традиционната .младежка 

бригада „Пера Мачкатовац", 
вече четири пъти участвува 
на съюзни акции и оттам 
донесе 20 
други специални призна
ния- Сега се готви за пети 
път да участвува на една ог 
съюзните акции.

Далеч по-масови са мес
тните трудовиа кции. 
тазгодишната 
ционна акция 
80” ще 
бригади през юли и ав
густ. Общият брой 
стниците ще достигне 300 
бригадири, а ще се строи

трудо
ви акции на младите от Сур 
дулишка община ще бъдат 
особено интензивни.

реше-във вид на пръстен водо
провод около Сурдулица с 
обща дължина от около пет 
километра. Стойността 
този обект

— Пред всички първични 
младежки организации 
общината да се поставят 
конкретни задачи, между ко 
ито трайни задачи трябва 
да бъдат: омасовяването на 
организациите, чрез включ
ване на нови членове, омасо 
вяването на акциите, чийто 
организатор и носител е Съ 
юзът на социалистическата 
младеж, увеличаване актив
ността на обществените ор- 
ганизации-колективни члено 
ве на Съюза на социалисти

От 1
април — традиционния Ден 
на младежкия доброволен 
труд — младите от община 
та работят върху уреждане 
на тротоарите, кея на Вър
ла, засаждане на крайпът
ни дървета, залесяване.

Първите резултати са на
лице, а плановете, които се 
подготвят за лрестоящия до 
броволен труд на младите 
през лятото, ще надхвърлят 
всички досегашни резулта-

на вударничеоки и ще възлезе на 
около два милиона динара. 

Вниманието привлича и 
т.рудо

ва акция „Власина 80”, в 
която около 900 девойки и 
младежи през юни, юли, 
август ще залесят около 10 
хиляди декара голи площи.

Освен труд, младите ще 
внесят особено оживление в 
живота на общината.

съюзната младежка
Освен посочените задачи, 

младежката организация в 
общината ще се ангажира 
и в осъществяването на ста 
билмзационната политика, в 
процеса на самоуправител- 
ното дреобразяване на сел
ското стопанство и селото, 
а върху принципите на За
кона за сдружения труд.

На
също тради- 
„Сурдулица 

участвуват три

ка уча

ти. Ст. Н.

— Ще ви науча аз, само 
ако взема твоята — извика 
Теодоси, който за пръв пък 
бе излязъл от стаята си. 

Циганките се спогледнаха

ква сила го теглеше да сле
зе и надникне в градчето. 
Обсъждайки една и друга 
възможност, изведнъж му 
блясна една идея:

— Невенке, аз ще слеза 
в града. Ти остани тук, не 
се плаши от ншцо. Веднага 
ще се върна.

Невенка искаше да .му ка 
же нещо, да го посъветва, 
но той като сянка изчезна 
в гъстата букова гора. Неви 
дима самота се сви около 
сърцето й- Р°й мисли забр.ъ 
мчаха какво ще се случи, 
ако той не се върне. . . Мо
же би той се е съгласил с 
предложението й за раздя
ла, но защо не й го каза 
откровено, както тя го ка
за. Можеха заедно да слезат 
до градчето и после всеки 
по своя посока. . . И защо 
така наведнъж отиде, без 
да й каже какво е нами
слил?. . . Такива мисли во
юваха в главата й през ця
лото време.

Челенко наистина бързо 
се върна. Ли чето му беше 
червено, а от челото пъл 
зеха едри калки пот. От 
очите му бягаше някъкъв 
съмнителен и загрижел по
глед. Нищо -не каза, само 
подаде на Невенка една бох 
ча със жълти петна, пълна 
с колбаси, хляб и продукти. 
Седна на прага, 
крака и въздъхна дтдгбоко. 
Невенка го наблюдаваше из 
вестно време любопитно, 
сякаш искаше по челото **у 
всичко да прочете, ио кога- 
то се увери че нищо ие мо
же ла разбере взе да готви 
обед. Ароматна миризма от 
колбасите и хляба изпълни 
колибата, докато гъстият

дим пълзеше между високи
те буки. Челенко за пръв 
път видя Невенка като до
макиня и то истинска. Тя с 
удоволствие и опитно готве 
ше. Нещо гальовно му се 
примъкна до сърцето и той 
си помисли: „Баща ми е 
.много чуден човек. Как мо 
же да не обича Невенка? 
Нали е истинска красавица. 
Нали е умна и работлива, 
друго какво още трябва? 
Ние се обичаме. Ако няма 
любов, няма и хора. Бога
тство се спечелва с работа, 
а не с мираз, както той по
стъпил когато се оженил.

Невенка прекъсна мисли
те му, като го извика да 
обядваш.

около една жена. Той я д 
го обича. И тя него. К 
е с нея много е щаслив. Но 
син ти, нещастие му пред
стои, съдбата му е такава. 
Ще чуете скоро лошото. . . 
Ама за всичко ти си вино
вен. Ти не искаш тая жена 
да видиш в своя дом. . . 
Син ти и тая жена много' 
те обичат. . . Ама и ти ги 
обичаш, сега се каеш, но 
гордостта не ти позволява 
да ги повикаш. . . Утре мо
же би ще бъДе късно. . .

Теодоси нямаше да й вяР 
ва, ако не бе й потърсил 
личния паспорт и разбрал, 
че циганката не е тъдева- 
шна, та съмнението в оно
ва, което тя говореше — 
съвсем изчезна. Работата 
.му се виждаше съвсем се
риозна, та изгуби всЯ!ка 
ориентация. Не знаеше ка
кво да прави.

Сара заплака гласно, а ци 
гапгките събраха багажа си 
и он заминаха, без да тър
сят дарение.

И самият Теодоси беше 
рошил да извика сина си и 
снахата да дойдат, но все 
отлагаше за по-късно. Това^ 
което циганката му каза го 
хвърли в нови по-голомп тре 
вони, загрижи се за съдбата 
им, сега вече не отделяше 
сина си от невестата. . . 
Ако наистина стане нещо 
лошо, защо вложи толкова 
Труд и натрупа това бога- 
топво, което друга ще разна 
сят след смъртта му.

— Милане, оинко, ела не
що да помогнеш па вуйчо 
си, ще ти дам какаото ис
каш. . . Този нопокорник 
Челенко. . . Иди в платина
та и намери тези нехрани
майковци, душата ми нзкъс

аха . . Нека си дойдат, вси 
чко ще оправим, прошка 
ще направим. И сватба ще 
направим. . . Ти можеш 
вуйчовото, аз не мога да се 
катеря по усоето. . .

Момчето се съгласи. Ве
днага се упъти към плани
ната. Знаеше, че там има 
много колиби и пещери, та 
все си мислеше ще намери 
Челенко и Невенка. Милан 
беше момче, прехвърлило 
петнаестата. Бързо излезе 
от градчето и пое нагоре 
къ.м планината. След някол
ко часа ходене и търсене, 
седна на една чукла, от коя
то се виждаше една част от 
планината. По едно време, 
там към края на гората за- 
беляза дим. Сърцето му за- 
туптя от радост и се пусна 
като стрела в тая посока. 
Гореше от жажда, потънал 
беше в пот, но се носеше 
като стрела 
батко си Челенко и неве
стата: каква радост им но
си — коравият Теодоси ги 
на-шгка да се приберат в 
къщи, всичко им прощава.

Този дим наистина идва
ше от колибата на бежанци 
те. Каква радост и възторг 
представяваше срещата на. 
Челенко с Милан. Челенко 
не можеше да предположи, 
че Милан тях търси, а сян 
помисли че той съвсем слу 
майно беше минал оттук, 
тръгнал е .с други момчета 
от града да се скнтосват цз 
гората. Но Милан веднага 
му разказа за всичко и ка
кво с тук.

Не се шегувай, момче, с 
нас, но кажи какви дяволи 
тоде <иш.
те донесоха тук — рече Че 

(На сгр. 10)

мно
ога

помежду си, сякаш се пи
таха една друга какво да 
правят. Разположението на 
домакина не им обещаваше 
нищо добро.

— Немой така, чорбадж-
ио?
циганка. — Ние сме отдале

започна по-старата

ко, пътуваме вече цела сед
мица, на никого нищо лошо 
не сме направили. Ела, чор- 
баджио, че ти врачувам и 
без пари, ама сичко че ти 
кажем. Ако не ти кажем, 
здравата Да ме натупаш.

Теодоси се чувствуваше из 
пемощял, че идвам се дър
жеше на краката си, като 
че ли нямаше какво да оча
ква от живота. Та все едно 
му е, ще чуе как го лъже 
и ще я напердаши, за Да го 
запомни, докато ходи по 

такива мисли той 
подаде Р7,ка на циганката.

— Ех-с-с. . . Машала, ма
нгала, чорбаджио, ама голе- 
ма грижа си имаш — запо
чна врачката, 
ритна с работата в твоя 
дам. . . Не смеем сичко да 
•кажем — продължи опитно 
циганката.

* * *
— ДобъР ден, домакинкс 

— обади се една от циган
ките К7,м Сара, която ме
теше двора. Без да чака от 

циганка

да намери

Ссвета.

говор и покана 
та седна на пейката в дво
ра. Същото направи и дру
гата, която носеше два пъл
ни чувала.

— Добър ден — обади се

Много се

най-сетне домакинята.
Продаваме вретена, огле

далца и много други дребо 
лии. Зиаеме и да врачува- 
ме. Воичко ще ти кажем, 
кое как е било и как ще 
б7уде. . . — развързва диган 
ката.

— Неми трябва да ме лъ* 
отговори Сара и

— Айде, айде, думай ка
кво си наумила, докато и 
гата не е заиграла — извика 
Теодоои. От челото му по- 
бегмаха няколко калиш пот, 
а по лицето му изби черве- 
иило. Ръцете му трепереха, 
сякаш бяха на игли.

— Имаш си един син. Са
мо него имаш, ама и той ие 
е при тебе. Иекаюпо недо:ра 
зумение ли е, такова нещо. 
Изглежда сичко се върти

протегна

жете
продължи работата си.

— Все лак, послушая ни,
па ако не ти хареше,

— Все пак, послушай ни, 
па ако не ти хареше, нищо...
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НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НОВИ СПОРТНИ ДРУЖЕСТВА И П0-0РГАНИЗИРАНА САМОДЕЙНОСТ .

манифестации ще ое отдел
ят още 150 000 динара. За 
професионално оопособдаа 
не :иа кадрите са зандан у- 
1зани 15 000 динара. Както 
се вижда средствата са 
скромни, но при до-макииско 
изразходвано и съвместно с 
доброволен труд могат да 
дадат немалки резултати.

предприятията покрай лии- 
оата на средства, струва 
ни се, липсваше и интерес 
и а1сц!Ия, дори пречеха и 
погреши и схващания.

детското кътче, които вече 
са обезпечени). Ще се нап
равят опити да се кули 
оградата на бившия ловд
жийски дом за потреби на 
спортното дружество „Мла
дост". Ще сс настоява да 
се обезпечат строителни

МАСОВАТА физическа 
култура, спорт и рокреа- 
ция всекидневно стават все 
почнасъшна потреба не са
мо на пионерите и младе
жите, но и па трудещите 
се и гражданите в трудови
те организации и местните 
общности. С прякото си 
значение за здравето на на
шия човек, тази област на 
обществената надстройка е 
интерес на сдружения труд 
и всенародната отбрана и 
самозащита. Затова във вен 
чки среди в съгласие с въз 
можностите, се отделят зна 
чителни средства за 
бряване на спортната 
ност и рекреацията.

дружества в 
ганизации и 
тости 
тивиостта са

1 рудовите 
местните ор

а носители На ак
синдикални и младю^ИТе 
организациите на Социад^ 
тичеокия съюз. Нужно ' 
маеше ще получи и 
тното

С формирането на спорт
ното дружеспА* „Младост" 
и с построяването на спор 
тпо-рекреацнонеп цеитъР в 
Босилеград 
първите сериозни крачки в 
организираното развитие па 
физическата 1 култура, 
и тук ие се осъществиха за 
плануваните цели и задачи. 
„Младост" сформира само 
футболен отбор и засега не 
успява да стане дружество 
на любителите па останали 
те видове спорт. Роюреацн* 
опилят център не е докрай 
построен, а секва и акци
ята за подобряване състоя 
нпето в този вид активност.

виц
епор.■площи за построяване 

спортни обекти и терени в 
основните училища, 
род плана към дружество 
„Младост" трябва да се съз 
дадат клубове за баскетбол, 
волейбол, хаштбал и стрсл- 
япе. Запланувано с и раз
движване на 
за създаване

ла сътрудничество
селската, учащата се 
дежта от ЮНА. В 
стиие със Съюза 
жта ще 6'ьде направена 
Грама на състезанията, 
то ще бъда-г преглед 
стигнатите резултати.

на
и мла 
съдей- 

на младо
Спо-се направиха

Е то и заплануваните ак 
тивггости. В гази година 
трябва да приключи уреж 
даиото на спортио-рокревни 
ошпгя център в Босилеград 
(затревяване на горени и 
поставяне на съоръжения . в

ПроНо кои
на по-

инициатива 
на спортни К. Г.лодо-

дей-

В Босил е градска община 
физическата култура и . спор 
тът имат традиция и .побу- 
ждат завиден интерес сред 
учениците и младежите, но 
степента на развитието им 
е низка поради незавидни
те материални възможнос 
ти. До преди няколко го 
дшш развитието на тази де 
йност беше изйключителна 
„компетенция” на основни
те училища и пшназията, 
а младежта спортуваше в 
свободното си време в „соб 
ствена постановка”. Но и 
при училищата не същес
твуваха необходимите пред
поставки за успешна дей
ност на спортното поле. Ре 

постиг

БОСИЛЕГРАД: ОТ ПРОВЕДЕНАТА СЪВМЕСТНА СЕ-СИЯ НА СЪВЕТА НА СДРУ 
ЖЕНИЛ ТРУД И СКУПЩИНАТА НА ОБЩИНСКАТА СИО ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТА

Да се запази лекарската
етика

Какво подобрение във 
физическата култура в Бо- 
шлеградска община тряб
ва да се очаква в тази го
дина? Отговор на въпроса 
потърсихме в плана па Са- 
моуправ!зелката общ» юст.

За подобрение на матерм 
алната основа за заплану
вани 180 000 динара. Те ще 
бъдат изразходвали за уреж 

терени

В СРОК ОТ ДВА МЕСЕЦА НАТРУПАЛИТЕ СЕ 
ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВНИЯ ДОМ ОТ БОСИЛЕГРАД 
ТРЯБВА НА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ

дане на спортни 
(40 хил. дин.), за купуване 
съоръжения на новосформи 
рани дружества (20 хил. 
дин.) и за асфалтиране ка 
игралища (120 хил. дин.). Ос

Трудещите се и граждани 
те от Босилеградска общи 
ма не могат и занапред на 
свои плещи да носят настг 
палите вече поотдавно ггро 
блеми в Здравния дом. Про 
блемите или спешно ще бъ 
дат премахнати или виновщ 
цпте за създаването им ще 
дадат сметка за неотговорнс 
стите си. Това е всъщност 
ние от проведената

доизградят устава си който 
на 21 т. м. ще бъДе приет 
от страна на ОС, да изберат 
дисциплинирана комисия и 
директор. От друга страна 
Медицински* център трябва 
да изготви анализ за (не) из
вършването на своите задъл 
жения към Здравния дом 
от сдружаването насам.

Крайният срок за спешно 
разрешаване на всички про
блеми, според заключения
та, е два месеца. В обратен 
случай в Здравния дом ще
бъДе въведено принудител
но управление. Но защо вси 
чко това 
да се „претендира' на ле
карската етика. . .

но се отнасят към клиенти 
те и неотговорно към рабо 
тното си време. При това 
повече претендират на пра 
вата отколкото реализирал 
задълженията си.

Освен лекарската етика 
под въпрос са и междусос 
ните отношения. Самоупра 
вителната отговорност съ 
що така. Тук все още не е 
■изготвена нито стабилизаци

зултатите, които се 
наха бяха повече резулта
ти на ентусиасма на някои 

залюбени вен това за дейността на 
дружеството „Младост” кра 
йграничното 
рудничество и

преподаватели и 
в спорта младежи и девой
ки. За спортуване и рекре- 
ация на трудещите се

спортно сът* 
останалитеот

Челенко и Невенка наисти 
на не очакваха нещо подо
бно. По-точно Челенко пре- 
дчуетвуваше в душата си. 
че баща му може да ги из
вика, да ги сгълчи, да по
каже пред хората как те 
го молят да ги приеме, а не 
той Да ги вика, но с музи
ка да дойде — не допуска
ше. След целувки, радостни 
слъзи и въздишки 
ката по-силно и по-весело за 
свири. Хорото тръгна към 
градчето. . .

леетко.
— Най-сериозно ти каз

вам, че вуйчо поръча да си 
отидете в къщи. Всичко ще 
ви прости. Той сам щеше 
да дойде Да ви търси, но 
не можа, разбол* се — 
каза убедително момчето.

— Аз оттук жив не ида, 
нито позволявам на Невен
ка — рече решително Че
ленко. — Ти си иди и кажи 
на татко ми, че много му 
благодаря за грижите.

Виждайки, че няма полза 
от никакво убеждение и че 
Челенко и Невенка са ре- 
шили тук да останат, Милан

има ли нуждо

ПЪЛНА ИЛИ НЕПЪЛ 
НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА ЗА 
ЗЕМЕДЕЛЦИТЕмузи-

На заседанието делегатите 
разискваха върху здравната 
защита на селскостопански
те производители и при то
ва повдигнаха инициатива 
за компенсиране на пътните 
разходи. Да припомним, че 

произво-

Оватбеното веселие трая
цяла неделя. Всичко беше 
■весело и приятно. Най-щ а- 
сливи бяха Сара и Теодоси, 
който не личеше на оня чо

Участници на съвместното заседание

иедвусм нелепото заключе 
ние от проведената през мг 
палата в Босилеград сеои* 
на Съвета на сдружени* 
труд и Скупщината на об 
щ ниската Самоуправители г 
общност на интересите, нг 
която участие взеха предстг 
.вители на обществено-поли
тическите организации г 
ОС в Босилеград, на регио 
калната и общинска СИО 
по здравна защита, както и 
Представители от Медицин
ски* център „М. Попович” 
от Су.рдулица, и босил е-град 
ския Здравен дом.

На заседанието бяха из 
тъкнати проблемите, коитс 
ие позволяват * работата г 
това здравно ведомство да 
юе провежда така както на 
лагат обществените изисква 
ния. Едни от тях са що все 
още се чувствува недостатт 
чна организираност в рабо 
тата, нормативни актове не 
се донасят, не се доизграж 
дат или пък ие се прилагат 
Да състоянието бъде още 
по-болезно, лекарите надме

наведе глава разочарован и 
се спусна из буковата гора.

Когато Милан слезе в гра 
Да и разказа на вуйчо си 
за станалото, като че ли на 
несе удар в сърцето му. Ня
маше какво друго да пра
ви, освен да събере силите 
си и самият той да тръше 
нагоре към
Извика десетина най-близки 
роднини и приятели, викна 
циганската музика, и тръг
на нагоре. До колибата вър
вяха мълчешком, а когато 
доближи до нея — музика
та процепи горската тиши
на. Теодоси колкото гласът 
му държеше:

Челенко, аинко, Невен- 
ке, елате. Дойдох да ви че
ститя и да ви видя- Излез- 
нете хоро Да играем. 

Музиката' засвири

селскостопанските 
дители засега не получават 
компензация от личния Д°" 
ход, погребателни разноски, 

банско

опна, нито средноорочна пре 
грама.

век от преди няколко дни. 
Пременен, весел. . . Всичко 
това Челенко наблюдаваше 
и се усмихваше. Само Не
венка още ие знаеше какво 
бе се случило и как всичко 
така бързо се преобърна. 
Чудеше се и маеше и не 
можеше да повярва на очи
те си.

След две седмици Челенко 
тръгна на пъ.т. Само той 
знаеше къде ще ходи. На
мери двете циганки в село
то им — по адреса. Те щом 
го видяха, разбраха, че ра
ботата е успяла. Челенко 
им предаде своите подаръци 
и на тръгване каза:

— Много ви благодаря. 
Ако случайно не бдх ви оре 
щнал и разправил за мъки
те, още щях да скитам из 
планинските уоои. Невеста
та не знае ншцо за това, 
но когато й разкажа, че сте 
врачували на баща ми и 
всичко му казали, па го и 
поизплашили ще се смее и 
ще ви бъде благодарна.

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИ 
ТИЧЕСКАТА СТРУКТУРА 
ЩЕ ОКАЖЕ ПЪЛНА ПОМ 
ОЪЩ

посмъртна помощ, 
лекуване, лекуване в реха- 
билитациоини центрове.

планината. . . Също така делегатите на 
съвместната сеоия взеха 
шение, с което повдигнаха 
инициятива купената 
я за професионалната 
служба на общинската СОИ 
по здравна защита да бъДе 
предадена на употреба на 
Здравния дом. Образложе- 
<ниЬ за тази инициатива е 
я Здравния дом 
жен брой коли, а колата не 
е пряко необходима на слу
жбата, от която само секре
таря е шофй ор.

Съществуват и обективни 
причини, че изтъкнато на 
заседанието, преди всичко 
в съоръженията за работа. 
Но тези причини нг могат 
да бъДДт оправдание за ли
чната неотговорност.

За премахване на лошите 
отношения в ,работата е ну
жно, бе взето решение, тру 
деаците се от Здравния дом 
с помощ от страна на отде
лни общински органи, обще 
ствено-пол етническите струк
тури в общината и. Меди
цинския център от Сурдули 
ца, в чийт.о състав работи 
здравното ведомство от Бо
силеград, да изготвят всич
ки нормативни актове и ор 
ганизират работата така ка
кто налагат условията. При 
това неотсрочно трябва да

кола

няма ну-

Ръчени
ца. Теодоси прегърна Милан 
и хорото тръгна из поляна
та. Той извади шише 
благослови

Решение по повод повди- 
трябва.ракия, 

младенците, па 
го изпрати нататък, че и 
другите да благословят. Хо
рото вът>веше право към 
колибата.

гнатата инициатива _ 
да вземе Скупщината на оо 
щин ската СОИ по здравна 
защита.

В. Б.
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР
На 8 април 1941 година е бомбардиран Ле- 

сковац. Германските самолети неочаквано дошли 
от Вучне. Бомбардирана е част от града около гара
та и по протежение на главната улица. Жителите 
на града избягали по околните села. Според из* 
пълни данни загинали са 500 души. Най-много са, 
загинали войници.

* * *
На 9 април 1943 година I рота на II южно- 

моравски народооовободителен отряд извършил на
падение на българските полицейски части в Кри
ва Фея. Уоиени са три а ранени четири неприяте
лски войника. От страна «а Първа рота 
имало загуби. не е

* * *
На 9 април 1944 година в село Кална се 

състоя заседание между представители на ЦК на 
ЮКП и ЦК на БКП. От името на ЦК на ЮКП 
е присъствувал Светозар Вукманович — Темпо, 
а от името на ЦК на БКП Влада Тричков, Боян 
Българанов и Йорданка Чанкова.

На позиция при Зворник
35 ГОДИНИ ОТ ПРОБИВА НА СРЕМСКИ ФРОНТ

ПОСЛЕДНАТА И НАЙ-ТЕЖКА БИТКА
* * *

На 12 април 1945 година нашите части извършиха 
пробив на Сремския фронт и започнаха настъплението 
на запад до окончателното освобождение на страната 
от фашизма. В тези боеве взе участие и VIII сръбска 
бригада (в чийто състав б#ха бойците от I цариброд- 
ска). На 12 април тя води най-тежката своя битка от 
формиране й на 8 март 1944 година.

Оома сръбска бригада бе
ше определена да участвува 
в пробива на Сремския 
фронт. Войниците от тази 
бригада бяха калени в не
прекъснати боеве за Враня,
Владичин Хан, Ниш. За ос
вобождение на Власотинци 
и Ниш и известните боеве 
за освобождението на Ко
сово. В края на 1944 година 
при твърде лошо време те 
се сражаваха за освобожде 
нието на Нови пазар, води
ха кръвави боеве в околно
стта на Сиеница и Приепо- 
ле, и десния бряг на Дри-

След тези акции на 6 
април 1945 година бригадата 
получи нареждане да се пре 
хвърли в околността на се
ло Глунши. На 7 април тя 
.мина на десния бряг на ре
ка Сава и оттам чрез лотки

сражения за пробива 
Сремоки фронт са започна
ли на 12 април в 4,45 часа. 
Осма сръбска бригада е за
почнала

на
На 10 април 1941 година в Загреб се състоя 

заседание на Политбюрото на ЦК на ЮКП. Раз
гледано е положението в страната след разгрома 
на бившата югославска войока. Бе взето решение 
да се продължи с даване на Съпротива на агресо
ра и пристъпи към организирана съпротива. Фор
миран е военнен комитет с Иосип Броз Тито на
чело.

първа действията 
на 11 априлв 23 часа. 

Точно по това време за
почнал десанта на реката.

Неприятеля е подготвено 
дочакал нападението. От 
другата страна на реката за 
почнал алтирелийски и кар 

•течен огъ.н.
След преминаване на ре

ката бойците от бригадата 
започнали боеве гърди сре 
ШУ гърди. Веднага били пле 
не ни 7 неприятелски войни 
ка, от които се узнало за 
числото и въоръжението на 
германските войски в този 
сектор.

Последното нападение за
почнало в 7 часа на 12 ап
рил. В тези исторически бо
еве, които продължили 15 
часа Осма сръбска бригада 
дала 461 ранени и убити 
войника. Това е била послед 
ната и най-тежка битка на 
бригадата по време на НОБ-а.

се прехвърли преко реката 
при Сремска Митровица.

След това — както е запи 
сано в Хрониката на брига 
дата — I батальон е коман
дирован в Батровац със за
дача да заеме позиции на 
десния бряг на Босут. След 
това и останалите батальо
ни заемат позиции. Бригада
та е имала тежка задача, 
защото на това място гер
манците са имали голями 
укрепления от другата стра 
ка на реката.

Последните директиви за 
настъпление команданта на 
бригадата Никола Звицер 
дал на командирите на ба 
тальоните на 11 април. За
дачата била: Осма сръбска 
бригада да мине Босут и 
разгроми германците на дру 
гата страна ка реката.

Както е известно главните

Въз основа на член 2 от Закона за Седмо- 
■ юлските награди и член 2, 3, 5 и 9 от Правилника 
за Седмоюлски награди, Комисията за присъждане 
на Седмоюлски награди обявява съобщение за

Предлагвке на каидкдин за 
Седмаюлсна награда за 1980

Седмоюлска награда се присъжда всяка го
дина по повод 7 юли — Деня на въстанието на 
Сърбия като специално обществено признание за 
кай-значителни постижения в областта на наука
та, изкуството, стопанството и други области от 

и работата на обществеността, които са от 
общо значение за Социалистическа република Сър
бия-

па.

живота

Б. Н.Седмоюлска награда се присъжда на отдел
но лице, както и група хора, за техните резултати 

всички области на живота и раоо-и принос във 
тата на обществото, а особено:

— научни, хлщожествени и други тела, които
своята об-

ШАХ-МАТ

Проведена реги
онално състеза
ние ле шах-мат

са достъпни за оценка, представяват в
— обосноват се на идейни и 

нашето самоуправително обще- 
по-нататъшно

ласт върхна точка и 
класови основи на
ство и допринасят за запазване и

историческите придобивки на наро-развитие на 
досвободителяа борба и революцията;

— изключителна активност за развитие на 
социалистическото самоуправително общество 
стопанството, науката, културата, изкуството, обра- 
зованиео, здравното дело и други обществени дея-

М1в

В края на март в Дими
тровград бе проведено реги
онално Състезание по шах
мат, в което участие взеха 
първокласцралите се шах
матни отбори в работниче
ско-спортните игри.

В състезанието взеха уча
стие 9 отбори на Нишки 
решоп п то; Пирот, Бела 
Паланка, Ннш, Алекоинац, 
Свърлшу Куршумлня, Про- 
куппе, Бабушница и Дими
тровград.

теляости;— изключителна активност за увеличаване 
на производството в стопанството, изключителен 

усавършенствуване на работата в ооще-принос за
стаените активности;

— творческите резултати във
които имат трайни и обшоПРи"

всички обла
сти на деятелност, 
знати стойности и са признати в обществото и 
положително оценени.

па СедмоюлскаПредложение за присъждане

и общности, обществено-политически и други об 
ществеии организации, научни и стручни институ
ции и сгручни и други сдружения ,,а ггРа^“"'а 

Предложение за присаждане на Седмою 
нагоада трябва да съдържа: биографически данни 
на кандидата, образложение на предложението (ана- 

деятелността му, е опо 
ако съществува такава), 

работа и достижения па 
отделни области 

стопанското разви-

СЛ РАНИЦА 11
Заводът „Червена застава" 

а Крагуевац показа на
ма автомобилния 
Белград 44 авго

ло 5 000 пови коли. В заво
дът този автобопл наричат

семеен. Цената му и е <-• | Първо място в състезами- 
още определена, но абонм- ето завоюва отборът на Ба
рането за колата се приемат 
вече от 28 март н износ от 
100 000 динара, а приемаме

по
сетителите 
панаир в 
мобиле, от които 18 пътни
чески. Между тези автомо
били са представени 8 нови

бушпица, с 30 точки, второ 
отбора на Свърлпг с 29,5лиз на делото, относно 

варяща документация, 
данни за досегашната му 
кандидата и неговя допринос в
™гаоГГГдаГ«сх»и деятелостаг

Срок за предаване прещ—тга да дан-

точки, докато трето място 
завоюваха домакините ог 

! Димитровград, с 25 точки.
I Първоклашралият се от

бор на Бабушиица ще вземе

па колата се предвижда при 
кран па годината.

модела.
Директорът на завода Ми- 

леико Боянич запозна жур
налистите, че „Червена зас
тава" с 
45", чието производство ще 
започне към края ма тази 
година представяла твъРДс 
практично превозно средст
во. „Юго-45 ’ ще има 45 ко
нски ошим и веднага ще бъ 
дат пусиагги на пазара око-

Както е известно „Черве
на застава" ще ошобожда , 
ва хората от даи-щс, които , участие и на предстоящото 
купуват колата с довизиии Републиканско състезание в 
средства. Времето за преда Лесковац, което ще се съ- 
ваие па колата също така 1 стон в рамките на работип- 
се съкращава, защото 20 на чеокпте спортни игри.

новите коли „юго
дидатите за присъждане

на Седмоюлски награди, улицаска
за присъждане _ _ 
„Маршал Тито" № 14, Белград. сто от продукцията е пред

назначена за тази цел. Т. Петров
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* * *
— Откраднала мм куфара 

под носа — оплаква се Дку
пон.

— Не можахате ли да сти 
ГМОТ0 крадеца?

— Настигнах го, дажо го 
заминах, по когато по едно 
време се обърнах, ми момей 
нямаше от него. Директорите 

и сатирата

!

«V * *

Клиентът:
— Донесете ми моля, два 

сандвича VI бутилка вотка!
— Не е ли миожко? — 

пита келнерът.
— Наистина вие сте прав 

Донесете ми бутилка виене 
м еди и сандвич.

ДАСКАЛСЪЕ МУЪЕ 
И БРУЪЕ Дойде дреме и директорите да пиша-, 

сатира! Симеон Костов от Белград пробив- 
леда! Той също оновергава практиката, че 
сатира се пише докато ие се стане

С НОВИТЕ ягннща у Босилеградску об- 
щину дойдоше и нове муЬе. Но не само но- 
ве му Бе и ядове, но и нови матрапази. Оно 
и како убаво работе не са нови, но сига се 
на яве показую направише далаверу по об- 
щинуту. Ядосую и инспекторйете по пазаро, 
и сельанете и праве инат на просветуту.

И истина бре, нелн знаете кви су ма
трапази: кри», лъжу и Ьину па меркуту. 
Ама кита това работе неписменн човеци опи 
прикрадую, па нещо н оставлаю, но 
за таквую работу на иекоп горнол,убатски

неми

дирек-Й * * тор, след топа — на никаква цена!
Когато в првия контакт узнахме, 

Костов е директор, мислехме че е директор 
па „Вочар”, понеже творбата от конкурса 
носи заглавие „Чудноватото овощие”,

— Робер, вяТ»ио ли е, че 
ГОД 61 
чка?
— Да, много си приличат.
— Интересно! Л как ги раи 
личаваш?

— О! Това ис с мо$г гри
жа, а тяхна ...

чс
шпага ти има близна

след
това излезе, че има повече връзки с техни
ката и че е директор на търговското пред. 
приятие „Електротехна"!

Костов все още не вярва, че е лауре
ат. И този нът ние го уверяваме, че наисти
на с лауреат и съгласни сме с жюрито, че 
„Чудноватото овощие" . е изключително 
пешно.

кига А V, А-

При лекаря:
— Докторе, 

дреме чувам гласове ... 
— И

учитеше падне ложнцата у медат — 
прощеваше. Гуле народат и гул>ай си пра
ве. Гощаваше и печеше су им станулн про
фесия.

известиеот ус-
какво пи говорят

Симеон Костов отдавнате? се занимава
с хумор и сатира, но единствено публикува
ше в местни вестници. Надяваме се, че за-

Сигурно су видели дека оди просве- 
тарскуту заплату неможе да пздрьжаваю по 
две—три фамилийе, па ватнли вреку със За 
ру откупливачат што откупл>у‘'е за враш- 
ску фирму. Они га снабдеваю с ягннща. 
Нели су си повече мещаше, узну си по иекой 
динар, а некое ягне и курбан отиде.

Изгледа да су се замечнли нещо и 
на обЩинуту шо немаю повече ученици, а I 
из самоуправнуту заедницу за образоваше 
им прете дека нема да узимаю пуну запла- I 
ту па се окомили на „Напредък” одн Боен- | 
леград. Све им едно кому че искале бесът, I 
само да е оди териториюту на общинуту. нно 
Оно и децата що учат са оди туя терито- 
рию, но на ни ега нечат, защо у школуту 
идев рано, а търговията, печешето и црно- 
то вино су по време на слободнете часове 
или после наставуту.

У ставье су бре да насамаре и татка си, 
ама ели месо стално нема не презаю да 
сведу облаци, че добро праве на селашете, 
че Зара е един Зара. И им бре дика — пре- 
сречу човеци, пазарую, мере, изплачую. А 
ели с големе паре не су научили да баратаю 
по некое кайме ставлаю и у десни цеп. Оно 
Зара им е приятел ама едно е приятелство, 
а друго матрапазалък.

— Точно за това съм Д° 
шъл, защото чувам лошо...

напред по-често ще го виждаме на страни
ците нан ашия вестник.

(Заимствувано от „ЙЕЖ” Белград)\*///ЦФр
ттж шшшшшштшйшшшмтт. ш т* А *

Портиер къ-м новия нае 
мател:

— Защо никога ие гголзу 
вате асаньора?

— Просто нямам 
Вътр
ка”. а ми е невъзможно да 
чакам с часове оше четири
ма! ...

време
е пише: „За пет чове-

* *
Жена казва на учен, кой 

то се слави със своята раз
сеяност:

— Може би сте забрави 
ли. но когато бях студенка 
ми направихте предложение 
за женитба!

— Да... И какво, ожени 
хме ли се?

Без думи

* * *
МАНЧА Един художник решава др 

се пошегува, правейки фал 
шива банкнота от 5 800 л-и 
ри. Явява се с нея в бан 
ката и казва на касиера:

— Бихте ли ми развалили 
тази банкнота от 5 800 лири?

— Разбира се — отговаря 
касиерът невъзмутимо. — 
Какви искате

_______ Уг*

* * *
— Харесва ли ви новата 

ви квартира?
банкноти 

по 492 лири или монети пс 
370?

— Възхитителна е! Ние с 
жена ми още нито веднъж 
не сме се скарали в нея-ВЕСТНИК НА БЪЛ

ГАРСКАТА НАГОД- 
НОСТ В СФР ЮГО

СЛАВИЯ

Без думи
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