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амандмани към

КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ

Колективната работа 

работническата класа
интерес на

Комисията на Скупщината 
на Югославия за конститу
ционни 
вила

на мандата на председате-
въпроси е предоха- как

екта на а-мандаашгее^в К^н седа^та “а*™™ 1феД'

ще се обсъжда на следва- жените
Скупщината."" Т°ЗИ СЪ“Т “ пред

Амадман номер едно раз „збирани в срок от една го- 
работва принципите за коле д„на. При това се въвежда 
ктивна работа, решаване и задължението тези скупши- 
отговорност, като по такъв „сКИ дейцп всяка год^„“ а 
начин се допълват единни- бъдат избирани от друга ре 
те основи на обществено-по публика или покрайнина, 
литическата система. Всички 
органи на властта и самоу
правлението — 
този амандман 
другите носители на самоу- 
правителни, публични и дру 
ги обществени функции об
езпечават, в рамките на сво
ите права, задължения и от 
говорности,
на интересите на работничес
ката класа, отделно в делегат 
ската система.

Колективната работа и ре
шаване на органите не са 
само цел на себе си 
са от интерес за 
ската класа и трудещите се.

на скупщината, и по своя 
пост, преседателяг на орга
на иа Съюза на комунисти- 
те, угвърден с Устава ка Съ 
юза на комунистите на Юго 
слави#.

ВАРИАНТИ
В два варианта се предла 

гат в амандман номер 5 про 
мени, определени с разпо
редбите на Конституцията 
на СФР Югославия във връ 
зка със Съюзния изпълните 
лен съвет. Според пъврия 
вариант, по всички въпроси 
би се запазили съществува
щите конституционни реше
ния, отнасящи се до пред
седателя на Съюзния изпъл 
нителен съвет, а промяна
та на Конституцията би се 
свела до промяна на пре 
дварителната постъпка — 
предлагането на кандидат за 
избиране на председател и 
членове на Съвезния изпъл 
нителен съвет да се провеж 
да в Съюзната конферен
ция на Социалистическия Съ 
юз, като председателят на 
Съюзния изпълнителен съ
вет не може да бъде изби-

(На 3 стр.)

скупщински-
и за-

предло- 
амандмани бъдат

текст, ще бъдат БОСИЛЕГРАД: ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА ГРАНИ
ЧАРЯ 15 АВГУСТ.

ПАЗАЧИ ИА СВОБОДАТАС амандман номер 4 се 
променя член 321 на Конс
титуцията на СФРЮ, в кой
то е утвърдено, че предсе
дателят на Съюза на кому
нистите по функция е и 
член на Председателството 
на СФРЮ. Тази разпоредба 
занапред би трябвало да 
гласи така: ,Лрвдседагелст- 
вото на СФРЮ съчиняват 
по един член от всяка ре
публика и автономна покра 
йнина, който избира скуп
щината на републиката, съ
ответно покрайнината, чрез 
тайно гласуване на съвмест 
на сесия на всички съвети

И МИРАсе казва в 
— както и

В Босилеградска община 
и навред в нашата страна, 
тържествено беше честву- 
ван Денят на граничните 
войски — 15 август. Цен
тралното тържество се със 
тоя в казармата в Босиле
град, където на войниците 
и командирите гостуваха 
представители на обществе
но политическите организа
ции, представители от осно
вните организации на сдру

жения труд и други гости.
За значението на гранич

ните войски, за техния при 
нос в борбата срещу общия 
враг, за развитието им в 
свободна 
Югославия говри Борислав 
Павкович, командир на гра- 
ничнито поделение в Боси
леград.

След като изтъкна потре
бата за създаването на тези 
поделения, през време на 
борбата 1944 
имали за задача на освобо
дените територии да пре
следват и унищожват вра
га, да помагат народната 
власт, да осигуряват желе
зопътните линии, шосетата, 
мостовете и други значител
ни обекти, но * и да пазят 
границите на свободната те
ритория. Изпълнявайки мно- 
гобройни боеви задачи, по 
време на борбата, те са уни 
щожили повече от 27 хиля
ди неприятелски войника и 
заробили над 90' хиляди.

(На 5 стр.)

осъществяване

самоуправителна

—, но те 
работниче

ОТГОВОРНОСТ година, които

Всеки член на колектив
ния орган е лично отгово
рен за своята работа, и съ
гласно своите права и задъ 
лжения, за работата и реше Ч-..-... Ч; 
пият а на този орган. Всич- .<> .4 /Ч.. 

органи на властта и само 
езо-

ки
управлението са дължни 
ите права и задължения да 
изпълняват ло начин, който 
дава възможност да се осъ- 

обществен
над това действуване. 

Разпоредбите на член 151 
на Конституцията на СФРЮ 

с амандман

кон-ществява
трол

2.се заместват 
В този амандман се опре 

само горната граница 
аенето на манда- 
ашгге и итмлмепо- 

Констк

В. БУЛАТОЙИЧ и 

Ш. РАД0ЙП0ВИЧ 

В БОСИЛЕГРАД

деля
на времетр 
т<а на избр 
ваните дейци ако в
туцията на СФРЮ пе е уре 
деко по друг начин. Утвър
ждава се и принципа дей
ците да могат да б-ьдаг и3' 
бирашг или наименовани 
най-много два пъти пос^° 
вателно па един и с-ьш ПОСГ- 
като времетраенето

тези дейци се УтвъР 
Конституцията, ус

или Закона.

Неотдавна на посе
щение в Босилеград 
бяха Вукое Булатовнч 
член на Председател
ството иа ЦК на СК 
Сърбия и директор на 
„Политика” и Жнка 
Радойлович, член на 
Председателството на 
ССТН на Сърбия. С 
представители 
обществено - полнтиче 
ските организации и 
Общинската скупщина 
те водиха разговори 
във връзка с по-ната- 
гъшното обществено- 
икономическо разви
тие нл общината.

Посетиха и гранич
ния прелаз Рибарцн.а к.

яа ман
дата на 
ждава с 
тава че съшеству-

“ш на" Ков^итуцията
на СФРЮ представляват ко 

пре- 
фе-

Оценено е. иа

на
нституционноправна

общината до лятото ии годишните почивки не спряха трудещите се младежта, пионерите и
за по-пълно и по- аналите граждани на нашата страня всекидневно да пристигат в „Цветния дом" в 

осъществя- V „ 15 .... да почетат паметта па най-великия син па югославските народи, иред- 
за колек- СГОК и президента на СФРЮ, йосип Броз Тито. С букети цветя, е тъга в

решимост да продължат по Тисовия път, всички те пристигат от най-огдя- 
обешават, че никога няма да забравят неговото велико дело и при-

града от 
дерацията 
последователно
ване на принципа 
тивна рабо-га, решаване и 
отговорност и прилагането 
на едногодишен мандат, и 

това те трябва да

седателя на 
сърцато и с 
печените краища и 
добивните на нашата революция.

... Редицата се продължава и непрекъснато тече, е желание другарят Тито и спо- 
павеки да останат е пас. понеже той продължава да жнвео в неговото

■

поради
^мГд^Чомер три се 

времетраенето
мените за него 
велико дело.утвърждава



Ерусамм-1 допра « «равено 
израелското стълкиовекк

комитет 
ИЛ НЕОБ-й вГРдМ*"*"™™“

ВЪРЗАНИТЕ В НИКАРАГУА

ПРИЗНАНИЕ НА 1ИТН ошпетско-израел-дат спря 
ските разговори за палестин 

които гряО
Както лайл1упст1,ит0лои 11 

„открит в ъ-пай-замърссп
прос и арабско,-Израелското 
стълкновение, Ерусалим дъл 

оставяше

ската автономия, 
ваше да се състоят през ав- 

Алексамдрия. Коифе-гуот в
рсидията иа ислямските дъР 
жави поиска да се 
опешио заседание 
та тю сигурност на ООН по 
ради грубото нарушаване ма 
резолюдията да 
30 юни т.г., а това 
начало на стълкловения и 
проблеми на Близкия изток. 
Какви и да е санкции срс- 

Израсл приема Съветът 
по сигурност, няма да бъдат 

САЩ и

паго време се 
страна и отбягваше във всич 

преговори, включвайки 
Коми Дейвид. След 

гласуването на закопа, с ко 
йто светият град" па три 
религии се провъзгласява за 

вечна" столица

Публикуваната брошура, обхвпща мисли на югослав
ския президент за ролята на средствата зп информация 
изцяло и за новия порядък в средствата за инфор
мация*

свика 
па Съвеки

и тези в

иостта си, обхваща послед
ната поръка на Маршал 1,и 
то до участниците във Вто- 

конферстщня па Пула 
печата от 

как-

По повод петата среща на 
Координационния 
на Пула на агенциите по пе
чата в необвързаните етра- 
ни. никарагуанската 
ция „Нова Никарагуа" (А*НН) 
публикува брошура за дру
гаря Тито в знак на спо
мен и зачитане на югослав
ския президент. Брошурата 
обхваща Тптови мисли за 
средствата за информация 
като цяло и за 

( формативен порядък и тези 
дни беше раздадена в Мана 
гуа на представителите па 
Пула на агенциите по пе
чата в необвързаните стра
ни, които за пръв път се 
срещат на латиноамерикан
ска почва.

„Пулът на агенциите по 
печата на необвързаните 
страни представлява значи
телна крачка в усилията 
към сътрудничество, мир и 
взаимно разбирателство ме
жду братските народи. Това 
съшо значи, че в интерес 
на нашите страни се осъще 
ствява забележителен прог
рес в неколоннзация на ин
формацията. което е в ръце 
те на големите информатив 
ни монополи. Това пише в 
увода на брошурата генерал 
ната дирекция на новата 
агенция по печата „Нова Ни 
карагуа".

В уводната статня след 
това се изтъква, че „зад уси 
лията за създаване на Пула, 
като ефикасен инструмент 
на комуникация стои име
то на човек, който винаги 
се бореше за принципите на 
необвързването за пълно 
освобождаване на народите, 
за равноправни международ 
ни отношения, за мир в све
та: името на Йосип Броз 
Тито."

„В негов спомен, в спо
мен на неговия пример и 
неговата неуморна борба за 
установяване на нов свето
вен информативен порядък 
посвещаваме 
произведение, което в съш-

Оьвета от 
само екомитет

„неделима и 
па Израел, бъдещето иа Еру 
силим, поради неговото ре
лигиозно значение и симво-

рата
на агенциите но 
необвързаните страни. 
то н неговите революцион
ни мисли за ролята на печи 

КИС

агеи-

лична стойност, отново се 
помери в центъра на Близ
коизточната 
Бившият израелски 
ст’ъ рч! I редссдател 
бни сподели при гласуване
то на закона за Ерусалим: 
„Знаем, че този закон няма 
да донесе нищо добро, 
не можем да гласуваме .,про
тнв".........От това вече ясно

стълкпове- 
това.

ШУ

проведени, понеже 
някои западни страни, най- 
вероятно ще използуват пра 
вого на „вето", ако резолю 
цията на Съвета. по сигур
ност, според тяхна преценка, 
у преостра за Израел.______

конфронтация. 
I мини- 

Йицик Ра

нато като силно оръж 
идеологическата борба па ра 
ботннческата класа” — г‘ 
казва в уводната статия ча 
брошурата на Никарагуап- 
ската агенции по мечото.

се

НОВИЯ ПН-

НОПубликувани са п 
ко фотографии, всред конто 
н оная когато президентът 
Тито приема Повеля па Ше
стата конференция па необ
вързаните страни и

пя кол-
ИА СНИМКАТА:

Картата на Близкия изток, на 
която е назначена територи
ята, окупирана от Израел.

Ш11Ш1Ш ТегтЯопев осечрйк* Ьу 1*п»1 
---- Овтагсагюл 1тв адгееб ироп |Лв 

5врага1в Тгввгу сЛ Сатр Овук* (1979)
се вижда какви 
пия ще изникнат от 
Е п гпетс к 11 ят I грезидепт Са-Хавана.

СВЕТОВНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОВ БЕЛГРАД ЗАПОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИА

Юристите и международното право
тановяването на ново право 
в областта иа икономиката 
— каза на края подлредседа 
телят на СИС не може да 
се говори за установяването 
на нов международен иконо 
мически порядък, който да 
бъде в интерес на 
страни на света.

Председателят на Консти 
туционния съд на Югосла-

мически порядък в света, 
подпредседателят на СИС из 
гъкна, че икономическите 
отношения в света са нео- 
съответни и угрозяващи, 
преди всичко на страните 
в развитие, което ведно е 
и причина за множество кри 
зи, явяващи се днес в света. 
Установяването на нов ме
ждународен икономически 
порядък е комплексен и мно 
годимензионален процес, тя
сно свързан с борбата за 
по-нататъшна демократиза
ция в международните от
ношения и на световния мир. 
Отрицателните последствия 
настоящия икономически по 
рядък, каквито са инфлаци
ята. незаетостта, енергийна
та криза и др. — продължи 
Ставрев — стават общ про
блем. който не засяга само 
развиващите се страни. Из 
ходът от такова положение 
лежи в промяната на съще
ствуващите икономически 
отношения и то Върху но
ви правни начала. Без ус-

Конференцията на свето
вното сдружение за между
народно право, която се про 
вежда под покровителство 
на Съюзния изпълнителен съ 
вет беше тези дни тържестве 
но открита в Белград в при
съствието на около 700 тео
ретици и професори по меж 
дународно право от цял 
свят, съветници в министер 
ствата на външните работи 
и други известни учени от 
тази област. Участниците в 
това импозантно събрание 
приветствуваха досегашния 
председател на Световното 
сдружение за международ
но право професор Енрик 
Сикия и председателствува- 
щия в Съвета Лорд Вил- 
берфокс. Новият председа 
тел ка сдружението в пред
стоящите две години профе
сор Смиля Аврамов, говори 
за значението на тази сре
ща и за все по-голямата не
обходимост от сътрудниче
ство и разбирателство меж
ду страните, както и за все

по-големите усилия чрез пра 
вото по правдив начин и ос 
нова да се установи такъв 
правен и икономически по
рядък в света, който да бъ
де от полза за целокупното 
човечество.

— Югославия придава го
лямо значение на развитие
то на международното право 
и зачитането па неговите но
рми
подпредседателят на Съюз
ния изпълнителен съвет Дра 
голюб Ставрев, понеже про 
гресът на страните и на све 
та цялостно може да се по
стигне само въз основа на 
зачитане ка националния су 
перекитет и равенство, йена 
меса във вътрешни работи 
иа други страни, както и за 
читането на нормите на ме
ждународното право. Така 
и нашето сдружение, — до
бави Ставрев, като идея — 
пътеводител ка изтъква пре
възходството на правото над 
силата.

Говорейки за новия иконо

всички

изтъкна в речта си вия в приветствената си реч 
изтъкна, че ролята на пра
вото и юристите е 
от значение. Дълбоките про
мени в света

винаги

изискват от 
юристите истински креатив
ни подходи и нова визия на 
света. Делото на мира — 
продължи Никола Секулич 
— стана идеен и материален 
фактор на международния 
съвместен живот, предусло- 
вне за политическа и ико
номическа 

Международният порядък 
не е и не може да бъде мо
нопол на великите и могъ
щите. но дело на целокуп
ното човечество.

демократизация -

настоящето
(Танюг)

Тито за братството и единството развитие на самоуправител- 
ните отношения и укрепва
нето наНовият характер на нашата Федерация обществено-иконо
мическото положение на ра
ботника — които му обезпе 
чават да стане господар на 
дохода който е създал и 
да решава по разширеното 
възпроизводство — подсичат 
се корените не само на ра
зличните

Историческо значение има 
Установяването на нови от
ношения «във Федерацията, 
които означават по-нататъш 
но развитие и обогатяване 
на равноправието между на 
родите и народностите, от
носно републиките и авто
номните области. Това е и 
основата за по-нататъшното 
укрепване на братството и 
единството, социалистическа
та солидарност, за по-ната
тъшното укрепване на наша 
та . многонационална 
щност.

Новият характер на Феде
рацията, който най-напред 
се изразява в амандамните, 
а след това в новата Кон
ституция, показва последова 
телността на Съюза «а ко- 

' мунистите и на всички со
циалистически сили отноше
нията между народите и на
родностите да се развиват 
върху основите, върху кои
то се изгражда нашата цело 
купна обществена система.

Със своята дейност меж
ду двата конгреса 
всичко с борбата за социали 
етическо самоуправление — 
Съюзът на комунистите уда 
ри силен печат върху ло-на- 
татъшната афирмация и ук
репването на класовата са- 
моуправителна концепция в 
развитието на междунацио- 
налните отношения.

С това потвърди своята 
революционна последовател
ност в осъществяването на 
националното равноправие и 
укрепването на братството 
и единството на народите и 
народностите на Югославия.

Промените по посока на 
укрепване на 
нието 
сили

ционализъм и бюрократич
ния централизъм.

Срещу тези тендеции и си 
които започнаха да под

копават единството й осно
вите на нашата общност Съ 
юзът иа комунистите тряб
ваше да поведе безкомпро
мисна борба.

На 21

обществени и идейни изво-преди ри на национализма.
Тези .извори 

идеологията и политически
те цели на останките на кла 
совия враг и на останалите 
реакционни и антисоциалис- 
тически сили. Намират 
и в схващанията 
част

се намират в техиобю рократич- 
ни тенденции, но и на на
ционалистическите

ли

явелния. 
явяващи се върху тази осно
ва.

Изхождайки от тези идеи 
ни основи най-напред с аман 
дманите, а сетне с новата 
Конституция, ние изградих- 

федеративна система, 
единствена в света по своя
та принципна последовател
ност. Равноправието и соли
дарността между народите и 
народностите са обосновани 
върху социалистическите са- 
моуправителни продукцион- 
ни отношения- Обстоятел
ството, че работникът в 
сдружения труд разполага 
със средствата и резултати
те на своя тРУД дава въ3_ 
можност на всеки народ и 
народност свободно да раз
полага с 
лишък на 
да решава за условията на

се
на една 

от еснафско-провинци
ални д слой на обществото, 
който отстъпвайки предтру 
дностите на социалистичес
кото развитие, 
своите проблеми 
буржоазния 

Най-сетне, 
национализма са и 
отрицателни явления в

заседание на Пред
седателството на СЮК иа 
тези сили е нанесен реши
телния удар. Но бихме по
грешили, ако считаме, че 
борбата срещу 
ма е

ме
об- решения занационализ- 

завършена. Класовият 
враг, въпреки че се прими
ри и по-нататък се опитва 
да попречи на нашето соци
алистическо

търсят в 
национализъм, 

изворите на
в някои

самоуправле- 
национали етическите 

доживяха като загуба 
на своите позиции. Поради 
това директно 
изостряне на 
налните

~ раз
витието на обществено-ико
номическите 
създаването на буржоазно- 
технократическите

самоуправител- 
но развитие. А национализ
мът бе и отношения иостана , главната 
крепост на антисоциалисти- 
ческото действуване, знаме 
под което се събират

антисамоуправителни 
реакционни сили. Затова тря 
бва постоянно и 
да се борим срещу

вървяха към 
междунацио- 

отношениа с цел 
течението на общественото 
развитие да отклонят по пъ- , 
тищата на буржоазния

групи,
чието наставане и обществе
на мощ се обосновават вър 
ху разполагането с отчужде 
ните средства на обществе
ната акумулация.

Затова

всички и

осъществения и3’
труда, относно

енергично
всичкина-

I с последователно
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО 22 АВГУСТ 1980



ИЗ ПРАКТИКАТА НА ОСНОВНИЯ СЪД НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ВЪВ ВРАНЯ Амандмави към Конституцията 

на СФРЮДо правата не вииаги съе
Огаовввд съд на сдруже 

мия тр\д пъв Враня, който
цПиЛ,,ВДи Рабо™°

® 13'те общини на Юж- 
номоравски регион, в погле 
дно време става все по-сил- 

обществена институция 
Старейкт, се за защитата 
и развитието на, самоипра- 
вителните права* ^
ника в

работника. От тоя брой над 
хиляди са успяли да осъ

ществят самоулравителните 
си права т.е. 
пропуските 
лични 
разумения.

ЗАЩО НАСТАВАТ 
СПОРОВЕТЕ?

(От 1 стр.) пълнителен съвет като при 
това председателят и члено
вете могат да бъдат избира
ни най-много два пъти пос
ледователно на един и същ 
пост. Предвидена е и алтер
нативата, опоред която пред 
седателят на Съюзния и из
пълнителен съвет не би мо 
гъл да бъде изибран още 
един път ка същия пост.

С амандман 6 се променя 
разпоредбата на член 366 от 
Конституцията на СФРЮ, 
когаго се напуска възмож
ността на наименование на 
дейци, ръководители в съю
зни органи на управлението 
по грети път последовател
но на същия пост.

Предлага се, също така, 
дейците, ръководещи съюз
ни органи и организации ка 
кто и други дейци, които 
наименовава Скупщината на 
СФРЮ, да могат да се изби 
рат най-много два пъти по
следователно на един и 
Същ пост.

Най-после, последният, се 
дмият амандман предвиж
да съдиите на Конституцио
нния съД на. Югославия Да 
се изибрат на 
години, без възможност за 
преизбиране.

Председателят на Консти
туционния съд на Югосла
вия би се изибрал на една 
година от редовете на този 
съд и то всяка година от 
друга република или покра
йнина.

С решенията 
ната
силно е подействувал отно
шенията в разпределението 
на личните доходи да 
укрепва и 
се прилага принципът за въ 
знаграждаване според резул 
татите на труда. В досега
шната
съдебни спорове показват, 
че в голям брой случаи съ
щите трябва да се решават 
в основните организации т.е. 
там където са и настанали. 
Това още повече ако се има 
пред вид, че по тоя начин 
трудещите се няма да пра
вят ненужни разходи и да 
пилеят работното си време. 
За такова едно отнасяне го
вори и следният пример: 
само през миналата година 
в орргаиизащште иа сдру
жени я труд са спестени над 
6,5 милиона динара. Но не 
са малки останалите ако 
споровете се решават там 
където са възникнали.

Да добавим и това, че в 
Основния съд на сдруже
ния труд във Врвля профе
сионално работят само три
ма съдил и двама сътруд
ници. Въпреки това, задачи 
те успешно се изпълняват, 
а в защитата на сам ©упра
вителните права на труде
щите се тази институция е 
сред най-успешните в СР 
Сърбия.

и превантив 
си дейност, този съД ран два пъти последовател

но на същия пост и че чле 
новете на Съюзния изпъл
нителен съвет могат да бъ
дат избирани най-много два 
пъти последователно на то
зи пост. Според валидните 
рразпоредби на Конституци 
ята на СФРЮ, председател
ят на Съюзния изпълните
лен съвет може да бъде из 
бран два пъти последовател 
но на съшия пост и че чле- 
те на СИС и по трети път, 
но в изключителни случаи 
и при опециална постъпка.

Според втория вариант би

да премахнат 
настанали в раз 

сам ©управителни спона по-пълно да

на работ- 
сдружения труд, та- 

ЗИ институция дос‘ега на пра 
тика е показала своята ро- 
ля и значение. :

В течение

практика, повечетоВ последно време споро- 
най-често 

във връзка с (не)прилагаие- 
то критериите за 
ление на личните 
Става въпрос 
щу неправилно прилагане на 
Закона

вете възникват

разпреде-
доходи.на злата го 

дина този съд е получил на 
разрешаване 2300 
предложения от 
ции и трудещи се в 
пия труд. Тъй Като 
предложение най-често 
ствуват

за спорове среразлични 
организа- 

сдруже 
в едно 
- уча- 

рабогници, 
защита на самоулравителни
те си права от съда са по
искали повече от 3 хиляди

на сдружения труд 
и срещу решения, съжа
ли-1 се в самоуправятелните 
общи актове

ха се променили разпоред
бите на Конституцията във 
връзка с предлагането на 
избор на председателя и чле 
ковете иа

за разпределе
ние на средствата за лични 
доходи.

В Основния съд на сдру
жения труд във Враня из
тъкват, че споровете най-чес 

настават 
недостатъчната 
на общите актове и реше
ния. които по различни на
чини
работниците за едни 
задължени^ и задачи 
то иза един и същ 
качество на работа да полу
чават един ц съш личен 
доход. Върху тази проява е 
подействувало и това че при 
утвърждаването на образо
вателния ценз са опредаля- 
ни и самостоятелтш крите- 
рш! в разпределението на 
средствата за лични дохо-

повече

Изпълнителния
съвет през времетраенето на
мандата на председателя ва 
Съюзния изпълнителен 
вет и за специалните 

Спо-Здравната защита 

в Южноморавсни 

регион

съ-то вследствие
изграденост му пълномощия, 

ред този вариант, председа
телят и членовете на Съюз 
ния изпълнителен съвет из
лъчва Председателството на 

. СФРЮ, а предварителната 
постъпка на предлагане на 
кандидатите се провежда в 
Съюзната конференция на 
Социалистическия съюз. Чле 
новете на Съюзния изпъл
нителен съвет биха се избира

не дават възможност
и същи 

как- 
обем и срок от осем

На територията на Южно- 
моравски регион в настоя
щи я средносрочен период 
се строят голям брой обек
ти със здравно предназначе
ние — най-много в СР Сър
бия. Според плана, който 
трябва да се реализира до 
края на настоящата година 
в региона е предвидено из 
граждането на 86 обекта, от 
тях 12 здравни домове, 34 
здравни станции и 40 амбу
латории. Общо средства за

ли в срок от четири годи
ни, а председателят на две, 
из редовете на Съюзния изВ. Б.

ди, което е пък противно на 
всички законни разпоредби 

В Съда е констатирано, че 
тъРсещите правата си все 
по-решително възразяват на 
тази проява. Оттук и енер
гичните им искове, с кои
то се търси от самоулрави
телните актове да се према 
хн2т различните критери в 
оценяването на лични« труд 
на една и съща работа. То
ва нещо особено се забеля
зва в основните и средните 
училища в региона. Затова 
по това основние, самоупра 

пред съда са 
потърсили около 225 прос
ветни работника.

Нужно е споровете да се 
където и 

в трудовите ор-

ПРОБЛЕМИ НА СТАЖАНТИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Д>а се изпълни общественото задължение
строителството или доизгра
ждането и оборудването на 
обектите възлизат на сума 
от 40 милиарда динара 
най-голямо участие има Ре
публиканската общност 
здравна защита от обедине
ните средства с 
милиарда динара. Все 

досега са изградени или се 
строят 76 обекта, а остана
лите десет, относно 12, поне
же ще се строят още два 
здравни дома, час по-скоро 
трябва да започнат да се из 
граждат.

В настоящата година трябва да бъдат 
приети над 2 хиляди стажанти, а през пър
вите шест месеца са приети само 335 млади, 
професионално оспособени лица

В общините в Южноморав 
ски регион приемането на 
стажанти не се върши изця 
ло съгласно обществено ут
върдената политика и Зако
на за трудови отношения- 
Именно, такава е констата
цията на регионалните об
ществено-политически 
низацин, които полагат уси 
лия тоя проблем възможно

кции в смисъл на законни
те разпоредби са освободе- 

приемането на ста
жанти. Но всичко това не 
значи, че трудовите органи
зации трябва винаги да пол 
зуват тази възможност т.е. 
облекчение.

ни ота

по
по-скоро и по-целесъ образ
но да бъде разрешен.

Въз основа на длъжнос
тите, произтичащи от зако
нните разпоредби и самоуп 
равителните 
организациите на сдруже
ния труд в 13-те общини в 
региона през настоящата го 
дина трябва да приемат над 
две хиляди стажанти. Но 
колко се спазват договори* 
те, говорят и следните фак
ти: през първите шест ме 
сеца на текущата година са 
обявени само 500 вакацтни 
места на неопределно 
на определено работно вре
ме. Обаче и тези места не 

на неоттре-

около 23 
пак

ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПОСЛЕ 
ДСТВИЯ СА ЗНАЧИТЕЛНИ

Тези както и други сла
бости, които се явяват при 
приемането на стажанти 
имат отрицателни послед
ствия за краткосрочното и 
дългосрочното обезпечаване 
на необходими кадри. Въп
росът е още по-болезнен 
ако се има предвид, че сред 
незаетите стажанти най-го- 
лямо число са онези, до 25 
годишна В7,зра1Л. Това зна
чи, че става въпрос за мла
ди хора, които имат най- 
голяма трудоспособност и 
от които могат да се очак
ват творчески резултати. В 
случая да добавим и това, 
че значителен брой стажан
ти чакат работно място от 
3—5 години, което пък твър
де отрицателно влияе на 
младите професионално ос- 
пособеии лица.

Имайки предвид, че в Юж 
номравски регион тоя проб
лем е тпьрде изострен, не
обходима е широка обще
ствена акция, ь която, освен- 
трудовите организации, от
говорна задача трябва да 
превземат на себе си и 
всички обществено-полити
чески структури в общини
те н региона. При това е 
нужна и пълна ангажира
ност на инспекционите слу 
жби н останалите самоупра- 
внтелпи органи, които трзгб 
ва да предприемат съответ-

вителни права
споразумения,

разрешават там 
настават

орга

С. М. г я низацин.

Социалистическото 
управление следователно е 
предпоставка за осъществя
ване на равноправието меж
ду народите и народностите. 
От друга страна, в една мно 
гонапионална общност ни 
самоуправлението не ще мо 
же напълно да се осъщест
вява без национално равно
правие.

Именно поради това отно 
тенията между нациите у 
кае се установяват върху 
принципите на самоуправле
нието, върху които се уста 
повяват и отношенията въ
тре в самата работническа 
класа.

само-култу
и изобщо обществено 

ВъРху тази осно-

своето икономическо, 
рно
развитие, 
ва последователно се прове
жда принципът, че републи- 

автономните области 
имат право и отговорност 
в Съгласие с единната обше- 
отвело-икономическа
ма с единни основи на по 

система и об-

и 150

ките и
са попълнени 
делено работно време са 
приети 320. а на определено 
само 15 стажанти.
ПРИЧИНИ ЗА НЕПОПЪЛ 
ВАНЕ ИА МЕСТАТА

систе-
Тъкмо такива отношения 

нужно предпоставят 
тието и укрепването на со
лидарност между 
и народностите, взаимнанод 
крепа и взаимно помагане.

разви-литическата 
щите 
Конституцията на

интереси, утвърдени с 
СФРЮ — Затова и степента на осъ

ществяване на равноправни 
отношения във Федерацията 
върху новите конституцион
ни основи ведно ще бъде и

народите Налага се сам по себе си 
въпроса защо работните ме 
ста, предназначени за ста
жанти не се попълват. Ед 
на от причините е и в то
ва, че сам ©управителните об 
щности иа интересите по 
настаняване иа работа иа 
спмсъиите си нямат онези 
кадри, които действително 
са необходими на сдруже
ния труд. От друга пъ,к стра 
иа, според констатациите иа 
инспекторите по труда в об 
шините, нерядко трудовите 
организации редовното си

да уреждатсамостоятелно 
своите вътрешни отношения, 
както и равноправно да ре- 

общите работи във Това е и реална основала 
по-нататъшното 
на братството и единството.

шават за
Федерацията. укрепване

израз иа степента па разви
тие на самоуправлението в 
републиките и автономни!е 
области. Оттук изграждане
то на Федерацията, каквато 
мие установихме с Консти
туцията, предпочита реши
телна борба за осъществява 
не иа социалистическите са-

отношення

С това се премахва и лъ- 
жедилемата, вметната от на- 

приорйтета 
класо-

А братството и едимевото 
изковано в Народоосвободи- 
телната война, никога не е

циоиалистите, за
надиа националния било моментално политичес 

изискване. То представ-
и за разделяне 

В со-
вия интерес

тези два интереса. кона лдваше и представлява тра
ен жизнен интерес на наши 
те народи и народности, ус
ловие за обезпечаване натя 

самобитност и гаран- 
тяхното свободно и

самоуправициалистическите
телни отношения
те на работническата

изборила за мя-

интереси- 
класа, попълвано ,на вакантните 

работни месга отчитат като 
приемаме на стажанти.

Наистина онези оргаицза 
ции на сдружения труд, ко
нто имат икономически тру 
диости или срещу тях са 
предприети определени саи-

мо управители и 
във всяка република и авто
номна област.

която се е 
стото хнатаклана владствуязща 

нацията, стават интере- ция на
всестранно развитие в куго-са в

си на нацията, а интересн
ата ват инте-

нц мерки срещу несамоупра 
вителните

От доклада пред Десетия 
конгрес на СЮК, 

27 май 1974 г.
прояви при от

варянето вратите на стажан 
чие.

социалистическаславската
общност.те на нацията 

реси на класата. В. Б.
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в БОСИЛЕПРОБЛЕМ В ПЕТТЕ СОИВЪЗЛОВИЯТ
ГРАД

-1

шт шдше «пот\ТИТО КАЗА

отвелата задача на самоунх- 
равителиите общности шии 
тсресите и делта 

Боси трябва да оправдаят пред 
обшсст вс 1 юстта, Основният 

сдружения труд не
отменим избора на

Изхождайки от общестпс- 
си задължение, делега 

ла Облото
тите //а трите съвета 
щииската скупщина «

иа последната си се- 
миналия ме-

хсояхо те

СКна леград,
еня проведе/ш 
сец, //е дадоха съгласие 
избора //а Стоичко Ангелов 

СОИ по сс-

съД па 
о/данна е 
Ангелов и Стоичков, а мер
ките които се предвиждах в 
решението са ясни и недву 
смислени. Тъй като за сек

са избрани без стдла 
на обигеетвеио-политиче 

в обдгина-

на

за секретар на 
//овно образование и възпи
тание, култура и физическа 

Владимир Сто 
СОИ

Укрепването на водещата роля |,а 
постигнахме ка-Съюза на комунистите 

то наша постоянна задача във всичкх 
фази на революцията. А да се уоиее в 

достатъчно само да сс желае 
п говори, но трябва ведно да се разбе
ре. че Съюзът на югославските кому
нисти такава рол* "ма само 

наново спечелва доверието

ретаря
СХ-ХС
ската структура 
та и противно 
разпоредби и 
скупщипиге на тези 
в същото се казва, 
ретарите не могат да оста
нат повече на

култура и на 
ичкои за секретар на 
но пряка детска защита и 
социална защита. Делегати
те взеха решение, с

това не е
законните 

уставите на 
СОИ, 

че сек-

косто
ИзП7,/ШИ7СЛПИЯ

ако
на задължиха

съвет на Общинска?# скуп
щина, обществено-политиче
ските организации и скуп- 
щините хш тези самоуправи 

общности да обсъдят 
въпроса цялостно до пача- 
мото на септември т.г. В ход 
са заседанията на скупщини 
тс на СОИ, на които се из
бират изпълнители ддъжнос 
ута секретари. Причина за 
всичко това е че обществе
ният правозащитния по са- 

обществе-

винагн
работническата класа и на трудовия на- 

изобщо. А това доверие ще се чс- 
ако на всеки развоен етап

род
чели само
бъде способен на трудовите хора 
сочи пътищата и средствата но борбата 
за все по-добъР н по-свободен живот в 
социалистическите продукпиоинн отно- 

съумее методите и фор 
на своята борба п акция да съ-

отговорнитс
т.е., не могатдлъжности 

да бъдат секретари на три 
т.е. две СОИ.

Отнемането избора е още

да
ТСЛ//И

по-зкачително ако се има 
предвид, че като ръководе
щи липа в посочените об
щност те имат голямо пъ-тх 
помощие утвърдено въз ос
нова на законните разпо- 
реби и самоуправителните 
общи актове, следователно и 
пълномохпие да разполагат 
със значителни обществени 
средства.

Общинската скупщина е 
на съгиото мнение. Делега
тите, не давайки и.м съгла
сие търсят случая ла се ра 
зреши с унисон с общество 
ни те интереси. В скули гини 
те на тези СОИ в ход са за
седанията, на които се из
бират изпълнители длъжно 
стта на тези отговорни мес

тения и ако 
мнте
гласува с обективите условия- Без то
ва нямаше да победим в Народоосвобо- 
дителната война нито да 
решаващи успехи в следвоенното обно
вление и изграждане на страната, в

постигнем

Отвпнагн считахме, че нашата 
зависимост п сигурност, както п наше
то действувале па международен план. 
са съществена предпоставка за

ме- моуправление, 
//о-политичесхсата общност в 
общината и Основният съД 
на сдружения труд въ» Вра 
пя казват, че едно лице не 
може да бъде секретар па 
повече СОИ, при това лица,

развитието на социалистическите само 
управителни отношения. Изтъквахме — 
което най-добре показва нашият богат 
революционен опит — че Съюаът на 
комунистите осъществяваше своята ро
ля само в борбата за развитие на ре
волюцията, за задълбочаване на соци
алистическото самоуправление, относно 
за укрепване влиянието на работ
ническата класа и нейните позиции ка-

Iнаше
то безпрепятствено вътрешно развитие. 
Малките страни към които се числи н 
Югославия, не могат да си позволят да 
останат безучастни за характера п про
цесите на събитията в света

страни от тези събития.
и лересн

които ;/ямат съгласие от 
Координационното тяло по 
кадрови въ проси при ОК на 
ССТН в Босилеград.

Как действува делегатска
та система в самоуправител 
ните общности на интереси
те по основно образование 
и възпитание, култура фи
зическа култура, социална 
н пряка детска защита в 
Босилеград по-точно как се 
ссъщсствяват самоуправител

или дато господствУЕаща икономическа и по
литическа сила в обществото. останат по

Напротив, нашите жизнени 
налагат необходимостта постоянно да 
бъдем ангажирани в борбата за мир, 
независимост, равноправно междуна
родно сътрудничество, за демократич
ни международни отношения. Опптъ* 
показа, че както беше случай именно 
малките страни и техните интереси 
най-много и иай-чесго бяха обекг на 
политика па натиск, натрапваме на ре
шения, чужди на потребите и желания-

(Из доклада пред Десетия конгрес 
на СЮК) дата и предстои въпросът 

бъде цялостно разрешен на 
: аГ.-зъзможно подходят на 
чин. Но поставя се въпроса: 
зато всичко 
общественият 
ник,
ската структура, накрая

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА
тоза, когато 

правозашит- 
обп т естве но-политиче

Непрекъснатото повишение на про
изводителността на труда е истинската 
основа. на целокупния икономически 
възход, на укрепването на .материално
то и социалното положение на всеки 
отделен човек и на успешното разре
шаване на множество съществени въ
проси от развитието на нашето обще
ство.

ннте отношения и как в ли
цето на един и съш човек 
се натрупват функциите го
вори и двугодишният случай Основният съД казва едно, 
на двамата секретари в тези а секретарите и скупщини
общности. Във втория си те на тези СОИ до неотдав-
конституционен мандат, по на съвсем друго?! 
сочените самоуправнтелни На въпроса протягащ се 
об/пности на интересите са вече две години получен е 
преизбрали Ангелов и Сто и отгоеор
ичков за секоетари на три
т.е. на две СОИ. Че изборът 
на секретарите не е в съгла
сие със Закона на СОИ и 
уставите на тези общности 
потвърждава и следното: по 
сочените секретари и делега 
тите на скупщипите не са

и

та им.

(Реч пред Общия събор на Феде
рацията на 23 април 1973 година) личният инте

рес ле може да бъде изпол
зван за сметка на общества 
пия. Но къде е отзворност 
та и обществено! ) задълже 
ние на секретарки* ц делега 
тите в тези СОИ?

В случая не е било възмо 
жно и обществено оправда
телно секретарите, като ръ
ководно делови тела в скуп 
тините и делегатите - отго-

(Из доклада пред Единадесетия кон
грес на СЮК)

И НТЕРН АЦИОНАЛ ИСТИЧЕСКА РОЛЯ
ПЪТИЩАТА НА БОРБАТА

На нас постоянно ни прехвърлят, 
че сме националисти, а при това не сг 
посочва нито една съществена причина 
за такова неотговорно твърдение.

Ккаво беше нашето становище в 
това отношение през освободителната 
война? Интернацноналистическо, разби 
ра се, защото през тази война пие съ
знателно изпълнихме не само своя на
ционален, но и своя интернацмоналис- 
тически дълг. Какво беше нашето ста 
новище в това отношение след свърш
ването на войната? Разбира се, беше 
интернациоиалистическо, защото с вси
чки сили помагахме на ония страни на 
народна демокрация, на които нашата 
помощ беше необходима, без оглед на 
това дали те искаха нашата помощ 
■или не.

Правят се, също така, опити на 
освободителната борба па изрода да 
се припишат измислели характерни чер 
ти, за да се оправдае угнетяваното на 
стремежа за I вобода и независимост. 
В същото време има и становища по 
въпроса за освободителната борба на 
народите с хегемонистически и студе- 
новоенни позиции.

Народите, които се борят за свобо
да и независимост имат право сами да 
си избират пътища и средства в тази 
борба а дълг на всички свободолюби
ви страни да помогнат на тези народи, 
колкото най-много могат материално и 
морално.

(Из речта, по повод провъзгласяване 
го му за почетен доктор на Ал

жирския университет, 21 април 
1965 година)

спазвали правата и задълже 
пията си пред общността — 
секретарите са избрани без 
съгласието на Координацио
нното тяло по кадоови въ
проси при ОК на ССТН 
Босилеград.

Спазвайки самоуправител 
ните отношения в посочени тие:-;о 
те СОИ и считайки, че на
стъпилото положение не да 
ва пълна гаранция за по-на 
татъшно укрепване »я само 
упоавителната и делегатска 
система, общественият пра- 
возащитник по самрутгравле 
ние във Воаня повдига 
проса в обществено-полити- 
ческите организации в общи 
ната и в скупщините На те 
зи СОИ, търсейки 
менят решенията на 
СОИ и всяка от тях да из 
бере отделен секретар. Слу 
чаят обаче тук не спира.

Изхождайки От 
самоуправителните 
сти не решават въпроса, към 
края на миналата година об 
щесгвенияг правозащитник 
повдига въпроса и пред Ос
новния съд на 
труд във Враня. От делега
тите на Общинската скуп 
щина търси да се изкажат 
по спорния въпрос.

Имайки предвид обще-

норки. пред делегатската ба 
за. неотговорно да се -отка 

в сят към обществените изис 
.кваннг. Сигурно не е било 
нужно да се отнасят про 

поне . към уставите 
си. които те лично са изго 
твили и приели. Дали всич 
чко това делегатите са гтра 
вили под влияние на секре 
гарите или вследствие недо 
статъчното познаване на от 
ношенията в делегатската си 

въ- стема. не даваме . преценка 
но сигурно е едно. — секре 
тарите и делегатите са „над 
минали*' правата си.

Сега вече когато няма две 
мнения не е нужно да се 
повдига въпрос да ли могат 
повече СОИ

да се от 
тези

Никога не си правехме оглушки и 
не отказвахме да дадем помощ на ония 
прогресивни движения в други страни 
на които нашата помощ беше необхо
дима, без оглед на това дали търсеха 
нашата помощ или не. От тези наши 
становища не отстъпихме ни до днес. 

(Из речта пред Словенската акаде
мия на науките и изкуствата, Люб
ляна, 16 ноември 1948 година)

да имат един 
и съттт секретар, може • ли 

че секретар да бъде избран без 
общно- съгласие от обществено-по

литическата структура, мо
ли да се натрупват фун 

кциите и лр. Но по всичко 
личи, че трябва да се пов
дигне един друг въпрос — 
трябва ли неотговорните да 
отговарят за неотговорност- 
ти си?

ГОЛЕМИ И МАЛКИ това,

' Паралелно с разрешаването на за
дачите от областта на вътрешното ра
звитие на нашата страна, ние и по-на- 
татък посвещахме пълно внимание и 
на света около нас и на нашите ме
ждународни задължения.

гат

сдружения

В. Божилов
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г
I Тържествено чествуван Деня на 15 августграмичвряч.

V

Босилеград
Сурдулица

ПАЗАЧИ НА СВОБОДАТА И МИРА Сплотени като 
едно семейство!

трдща старшини бяха похва :" ■-----д ■
лени за успешно изпьлнл- А ' ТИмЙ
ване на отговорните задачи. вд щ ЧН

От тържеството, а, по слу- Г- ,
Дена на граничаря ос- %&ЗВт- 1 о ■/' 1

шс изпратена поздравителна 
телеграма- до Цредседаюл- 
ствоти -на СФР Югославия, 
с1.с'с Деди ого

(От 1-ва стр.)
Днес граничните 

ни.ч, като съставна 
народната войска, 
но изпълняват своите 
чи,

Мя- в • планинските предели 
на този край, 
не са сами които 
ницата.

Граничарите са първите 
съседи да помогнат: гасен е

педеле- 
част на §граничарите 

- паздг гра- Р •съвмест- 
злда-

.V. V.

, ▼и винзги бдят над VIу ■СЗ > ; •
ЩЛж

л■РР11 м ш
1 ^с ь Държанке:

»>М“'Сс ' когато чесгвуваме 
годт-т от формирането 
граап.чш-гге поделения на 1 
ЮГ1Д, съвместно с трудел,,1*-'

от Ьосилеградска „ з- \
Пц>ша обещавам, че ■
дадения завет на другаря 
1‘Ито — ще пазим и-огОрапд . 
ваме границите на нашето .1 
отечество .и всички придо
бивки спечелени в социали 
етическата революция, 
изпълняваме цялостно.

,'•1:\МНр»|-Гна Iла

51Г!

-
Пазачи на родината 

В 'поделението на Радо
мир Ристоеич с многоброй- 
ии манифестации бе ознаме
нуван 15 август. Деля на 

Нашите граничари сълмес гРаничаря. Гости на заета 
тно с населението от тоя шпе °*:<а жителите от близ 
край представляват, винаги ките местим общности, уче твуваха 
непробита крепост за всеки ници, студенти, участници 
неприятел, а делото на.дру- на НОВ-а селскостопански 
гаря Тито ще ни бъде ви- производител:!. Традиционно 

пътоводител към све- то сътрудничество е задъл- 
тло бъдеще”. От граничари- бочено с редица спортни

срещи, обме.: па опит. връч 
ване па подаръци. Все пак

най-тържествено ’ бе - зас
тавата „Лисац”, която полу
чи името на Власотинските 
бригади на НОВЮ 12 и 1 
бригада.

На тържеството 
Александър 

комендант на "Нишка армей 
ска област» народния герой 
Петър Статпсович — Ракета, 
Бора Йович, председател на 
Междуобщинската 
ренция на ССТН на Южно 
моравски регион представи 
тели на общинската скупщи 
на във Власотинце, след то
ва представители на общ-е- 
ствено-политическия и сто
пански живот на Сурдули
ца, Владичин хал и Църна 
трала. Открита бе паметна 
плоча, а на тържеството го 
гориха другарите Радомир 
Ристович и Лазар Тасич, 
председател на Общинската 
скупщина във Власотинце.

На най-добрите войници 
Ян Малина и Антон Фазе- 
каш другарят Александър 
Янич връчи значките „При 
лежен войник”.

От това тържество бяха из

ше

присъс-
Янич,гостите

бодата и мира на 
народи и народности и па
зят- революционшгге придо
бивки спечелени във война
та. Веднаж дадения 
на другаря Тито да пазим 
и отбраним границите 
нашето отечество, ние актив 
но осъществяваме изтъкна 
Борислав Павкович.

Празника на граничаря от 
името на обществен осюли- 
тическите и трудови етани 
садим поздрави Симеон Гри 
горов, секретар на Общин
ския комитет на СКС з Бо
силеград.

В поздравителната си реч 
той кжза: Днес когато 
първ път чесгвуваме праз
ника ви, без нашия лай-ос- 
лик учител и Върховен ко
мендант на всички въоръжа 
ни сили на нашето отече
ство другаря Тито, но реше- 
ни да браним и отбранява- 
ме всяка педя от нашата зе-

на пожар, в пробиване на 
път и други полезни акции”.

нашите
наш

След поздравителната реч, 
представител от -гтранек-ата 
организация на граничарите 
предаде 36 свеж-н, елхови и 
20 смрикрви фиданки, кзи- 
то символизират 36 години 
от формирането на гранич
ните поделения и 20 години 
от съществуването на го- 
ранската организация, а пре 
дставител на ООСТ „Слога” По случай Деня на грани- 
предаде купа на отбора ,,Су- паря — делегация на град 
тейска”, „Граничар” и „Мла Бабушница начело с предсе 
дост” за първо .второ и тре- дал-ел* на Общинската скуп 
то място във футбол, о.рга- шина Станимир Илич на- 
низиран по повод празника. прави посещение на гранич

ната застава.

конфе-
те.завет

М. Янев
на

БАБУШНИЦА

В посещение на граничарите
Посещение на граничари

те по случай празника 
правиха и делегации на кра 
кграмичпмте села, с 
те тясно сътрудничат, 

приятните

на

които

В разговори, 
които се водиха, беше изтък

По случай Деня на гра
ничаря старшина Алексан- 
дар Гъркович е издигнат в граничарите портрет на дру 
по-висок чин. а войниците гаря Тито и други скромни 
Фикрет Кукович. Влздимир подаръци. В продължителен 
Некич и Милан Ралошгвич разговор членовете на деле- 
получиха значка .Прилежен гацията бяха запознати с 
войник”, няколко войника по живота и проблемите на гра 
лучиха награден отпуск, а ничарите._____________

за нато че сътрудничеството
Бабушничани подариха па между граничарите и насе

лението е па завидна в и со
ча. но че занапред още по 
вече ще се задълбочава и 
разширява, защото и грани 
чарпте п населението са па
зачи па родната ст.рапа.

пратени поздравителни пис
ма до Председателството на 
СФРЮ и Председателството . 
на ЦК на СЮК.

М А. С. Микич

БДИТЕЛНИ И ВИНАГИ 
НА СТРАЖ

— пе само вощчщнте-грапи 
чарп, по п жпте.тте са 
граничари.

А кран границата между 
Н01.ПМЦПТС и жителите се 
установяват такива близки 
вр'1,зкп. такова еьтрущниче- 
сп.о, което едвам лн ще се 
срещне па друго м;.сто. За
едно се пазн границата 'за
едно се работа, заедно се 
метро-' члг веселби празчу- 
1.а ... Че е така нотзьртиха 
председателят па Социалис
тически» е моз в Бреб.нпш- 
па Коля Нстагкоз п еекре- 
I а ря г па пьридчпз та органи

запия на СК в Пъртопопин- 
ци Арахангел 
ков.

Раша На-

Вснчко е изградено със съ 
вместим сили: и път, и во
допровод, и токът е доведен 
заедно. Младежите-гранича 
ри често спонтанно дойдат 
та помощ и в полските ра
боти, особено на по-възраст 
пмте, които сами не могат 
да приберат реколтата. От
тук опази силна спойка, ко
тето населението и войници
те-граничари прави единни. 
Всеки, който заговори за то 
на сътрудничество, говори 
го из дък душа. просто раз 
казва за някакво свое ин
тимно доживяване.

За Сретен Младенович, на 
родния герой от Сзърлиш- 
ко-нишавски* 
отряд л веснел секретар, чи 
сто име нОси заставата, го
вори Томислав Милковнч.

На най-добрите войници- 
граничари елха . връчени при 
знания, награди в книги, а 
значката „Прилежен вой
ник" получи Ходжа Рама- 
дан От околността да Приз

на носителят на значката 
„Прилежен войник” Ходжа 

паргизанс1си Рамадан са едно семейство.
в което дл ад е съвършено 
раг*бирагелство, взаимна по
чит и уважение, другарство.

Само оня, който е бил на 
или исиезс край 

разбира че под 
„граничар" не се 

ЕОйницлте-гра- 
и цел окултно го 

граница га.

границата,
границата,
понятието
подразбират
ничари, но 
2. зселение край 
Недвусмислено се убедцхме 
з това на посещението во 
повод Деня на граничаря 
15 август на граничната за
става „Сретен Младаювич 
— Мики”. Тук на тоя ден 
С.,ха дошли .граждани от 

Бребевнида и Пърю

Изведнъж всички с;<л:к,- 
ват колко отговорна с дл т 
жлесгга на граничаря: т\ч- 
зорко се бди. всичко е щк 
делно ясно. Казахме мече

рсн.
В „неофициалната” 

програмата потече 
но: с револю*ДО°ниа 
с коза^аюко кзло, със за
бавна
ЛюбвЗи^гслии 
особено пи а-ерите, с 
рее следят упралсимшдта па 
кучедо-грани^/ар, неразделим 
другар на всяка застава.

Дошли;е пък ог вътрс.и- 
очак-

чает 
спонган- 

несн.1селатаI'опинци, ОТ трудовите орга- Електродистриоу-
Об;;;'ДИ

И че само на тази заста
ва. Така е иадлъж по пя
лата. зации и югославско-българска 
гпаннца, по цялата граница 
иа нашата страна, която ох 
раняват и войници, и граж 
лапи; Това потвърди и- таз 
годишния Дел на граничаря

рок-музика, игра .. / 
младежи, а

на универсзяв;м 
„Еолград" ог ЙЯ.Л 
щ: от Пирот . •.

пате
ли

Ог името иа войииците-грг 
ничари гостите ирадгтсто^- 

комавдиритс Томислаг
Повийа Бранко 

бе изпълнен 
пес-

— всички застави в' Дими
тровградска община бяха по 
остени' От работници, .обще- 

ДОЙЦИ.

нссгга с нетърпение 
ват да дойдат до гранична
та бразда: за тях това ще 

незабравим спомен.

вала
Шявювйч и 
БИЧ. След тозарвВОЛЮЦИОИзИ

за Тито ог 
,Сидарта’ на 
Пирот. Бяха 

скромни подаръ"

ствено-политнчсски 
младежи и на сснчки' бе ед-

осгаие
Също с незабравими споме 

остават и войниците-гра
ничари, които тук са дошли 
от всички краища на стра- 

и които, както изтък-

концерт 
ни и песни 
калния състав 
фериалците от 
връчени и

во
ин накво весело и гърЖеСтве-

Ст. Н.
НО.

пата /
ци.
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ше• самоулравпепроизводствостопанство
БЕЛЕЖКА

СШНА
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ • ■ •

редове въпросът може 
пак си оставаДока/го лишом тези 

би временно е разрешен — но все 
открит. Именно касае сс за снаодяванего в Д 
митрош-рад. Отдавна снабдяването в Димитров! ра ■ 
ска община не задоволява. Причини за това нещо 
има повече, но една от главните е — слаоата ор
ганизация. Главни снабдители на населението в 
Димитровградска община са ..Търгокоои 01 Ди 

„Ангролромет” — Пирот.митровград и
И досега между тези две търговски органи

зации не съществуваше договор в снабдяването 
а в последно време — на това поле се чувствува 
още по-гол ям упадък.

Поради недоимъка на някои стоки като прах 
за пране, олио и кафе, и в Димитровградска об
щина сс прибягна, както н в много градове, към 
снабдяване но райони с цел да се 
опитите за създаване излишни запаси и др. 
лави прояви. Някои райони са „за числени” 
снабдяват в магазините на „Търгокоол” 
в — „Ангропромет".

И още първия изпит — търговците не издър
жаха. Докато в магазините на „Търгокооп" хора
та можеха да си купят необходимите стоки — 
„зачислените” да се снабдяват в магазините на 
., Ангр олромет ” 
половин месец — тези магазини не бяха зареде
ни с необходимите количества олио прах за пране, 
кафе и др.

Това нещо създаде голямо недоволство. Пра
вени са постъпки при „Ангропромет” да се наме
ри изход от положението, но резултатите са съв
сем скромни. Ако за известно време въпроса се 
разреши, с нищо не може да се гарантира на по
требителя, че утре наново не ще възникне.

Димитровград, като граничен град би трябва
ло да има образцова търговия, да има какво да 
покаже и
брой от ден на ден расте.

попречи на
неже- 

да се 
а другиПОЛУГОДИШНА СТОПАНСКА РАВНОСМЕТКА В „СВОБОДА" - ДИМИТРОВГРАД

НА1 ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
ните помещения да бъдат 
приети още 200 нови работ
ници. Това ще даде възмо
жност обемът на продукция 
та в следващата година да 
нарастне за още около 70— 
80 процента. Сегашните ре 
зултати в износа, който за 
напред ще заема все по-ва 
жно място в стопанисване
то на тази организация, сви 
детелствуват зз добра ориен 
тиропка на конфекция ,.Сво 
бода”.

останаха с къси ръкави. ПочтиКонфекция „Свобода” продължава с поредицата 
успехи в своето стопанисване. След миналогодишното 
положително стопанисване, в тазгодишния план е било 
предвидяно общият доход да нарас7не за 30 на сто.

Полугодишната равносметка от настоящата година 
потвърди, че този амбициозен план е преизпълнен и в 
сравнение със съшия период на миналата година об
щият доход е нараегнал за 45 на сто.

ПРОИЗВОДСТВО ЗА износВ конфекция „Свобода” 
изтъкват, че тяхната органи 
зация на труда е сравнител
но добра и че не е имало 
нужда 
особена 
програма. Въпреки това на
белязани са основни насоки, 
които могат да доведат до 
подобряване на стопанисва
нето.

Преди всичко, оповестена 
е обща стабилизационна про 
грама по пестене. Пестят се 
материали, енергия, сурови
ни, горива.

Не по-малко значение се 
отделя и за ефективно из
ползване на работното вре
ме, както и намаляване на 
неоснователните отспуски и 
отсъствия по болест.

През първото шестмесе
чие 50 на сто от производ
ствените мощности са били 
ангажирани за производство 
то на продукция за износ.

През последните години с 
успех са завоюувани паза
рите в Съветския съюз, Гер 
майската федерална републи 
ка, развиващите се страни, 
НР България. Един бегъл по 
глед красноречиво показва, 
че износът заема все по-ва
жно място в стопанисването 
на конфекция . Свобода”.

При наличие на 35 на сто 
от общата продукция, пласи 
рана на чуждестранни** па
зар през миналата година, 
през полугодието на настоя 
щата година в общия доход 
износът участвува с над 60 
на сто.

Изменението на курса на 
динара от страна на Съюз
ния изпълнителен съвет съ
що ще допринесе това из
менение благоприятно да се 
отрази върху резултатите от 
износа.

Тези резултати са могли

от приемането на 
стабилизацион на на чуждестранните посетители, чийтеС качествена продукция не

само, че ще се запазят до 
сега завоюваните пазари, но 
се предвижда проникването 
и на нови пазари, тъй като 

създадени

Но търговията вместо да се развива и мо- 
тя с години тъпче на място.дернизира

са сравнително Може би нередовното снабдяване 
обходим и стоки тези

с някои невисоки производствено-тех
нически, кадрови и органи
зационни условия

дни е още едно сериозно
предупреждение да се обсъди и анализира състо
янието на търговското обслужване на Димитров
град. Явно е, че съществуващото положение тряб
ва да се мени. Сегашните снабдители ,.Търгокооп” 
и „Анграпромет”

Накрая следва да се отбе
лежи, че в тази насока е за 
планувано изготвянето на но 
вия средносрочен план, кой 
то следва да бъде приет до 
коая на настоящата година 
а ще се реализира до 1985 
година.

не задоволяват изискванията.
Този въпрос е назрял 

търпи отлагане.
Не бива неорганизираността 

плаща потребителя.

за разрешаване и ИС

ДОБРИ ЕФЕКТИ
Добри ефекти и положи

телно въздействие оказаха 
мероприята на обществена
та акция по икономическа 
стабилизация в страната.

Особено насърчение полу
чи стопанисването след ме
роприятията за икономичес 
ките отношения с чужбина. 
В резултат на това напра
вено е максимално замества

на търг^зята да

М. А.Ст. Н.

БОСИЛЕГРАД

^ЪТ До Дубровница
★ ЗАНАПРЕД СЕ ОЧАКВА ДА СЕ РАЗШИ 

РИ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БО- 
СИАЕГРАДСКА И КРИВОПАААНЕШКА 
ОБЩИНИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ.

След едномесечна работа 
подпомогната от население- 
то Ох този край, пътят в 
Дължина от 5 километра от 
Голеш до Дубровница през 
село Голема Църцория 
завършен, а имайки 
вид, че до сега от Босиле
град до Голеш и от Дубров 
ница до Крива паланка

да се постигнат главно, че 
гази организация на сдруже 
ния труд е устроена според 
разпоредбите на Закона за 
сдружения труд и че мно
го взаимни въпроси между 
основните организации на 
сдружения труд са решени 
твърде добре.

Преди всичко добре е ре 
шено създаването и разпре
делението на дохода и лич
ните доходи, сравнително на 
висока степен бе намира ор 
ганизацията на процеса на 
труда, а отговорността увси 
чки заети е повишена.

Възходът на организация
та. както очакват в конфек 
тя „Свобода”, 
жи и по-нататък.

Предвижда

Пътятне на вносните с 
суровини, при онези сурови 
ни, които у нас има.

Засега

домашни е от голямо значе
ние за населението от Го
леш и други села от този 
край, защото 
често отивали

се взимат само ко- то и досега 
в Крива па 

ланка, където се снабдява
ли с различни жизнени сто

принени тъкани, чиито не
достиг се чувствува на на
шия пазар.

Вече няколко години кон
фекция .,Свобода” полага ма 
ксимални усилия за внедря
ване на нова технология и 
въвеждане на съвременни 
машини.

И в тази насока се пол
зват домашни производите
ли, освен за съоръжения, ко 
ито не се произвеждат у нас. 
Понастоящем реконструкци
ята и модернизацията на про 
изводствените мощности се 
намира в заключителна фа-

Тези дни приключи лро- 
койтокарването на пътя, > 

свръзва Босил ©градска 
Кривопалнешка

с ки.община, 
през село Голеш и Дубров
ница. С това желанията на 
населението от Голеж, Ка- 
раманица и други села 
тоя рейон на Босияеградска 
община се сбъднаха.

Новият път е от голямо зна 
чение особено за онези, ко
ито отиват на работа въ» 
Скопйе и други места в СР 
Македония

е
предот

съ- понеже след
ществува вече пъ.т, то две
те общини са 
най-къс път. който 
даде възможност за 
тие на взаимното 
чество.

Идея и потреба 
път съществува от побрано, 
но поради недостиг на мате
риални средства досега не 
е могло да се 
прокарването му.

време, котато се разшири и 
модернизира пътят, вероят
но ще бъде установена ав
тобусна линия Босилеград 
— Скопие.

за тоя
свързани с 

ще им 
разви- 

съТРУДни

ше продъл-

се, след доиз
граждането на производстве започне сза.

М. Янев
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ОРГАН НА СЪЮЗА НА
И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Тазгодишната реколта в хам
барите и силосите. Роди и бе по
жънато повече отколкото всеки 
прбз дъждовната пролет можеше 
да очаква. Жътварите не жалиха 
труд лошото време да им не от
несе житото. Ожънати са над 5 ■■ 
милиона тона. За нашите нужди 
почти достатъчно, като се разчи
та и на необходимите запаси.

Войводина, макар че изкупва
нето не е още завършено, изку
пи около 1,5 милиона тона пше
нично зърно до 4 август от общо 
получените 1 721 258 тона.

Тук са и онези 150 000 тона 
пшеница за семе. В останалите 
жито родни райони изкупуването 
върви значително по-слабо. Не 
помогнаха нито увеличените цени, 
защото слабо се показаха коопе
рациите и изкупвателните пункто
ве. Ако изчакването се протака и 
значителни количества пшеница
останат неизкупени може да ни 
се случи, че и покрай добрата 
реколта да останем „с кратки ръ
кави”, пък да внасяме пшеница. 
Този „луксоз” не бихме смеели 
да си позволим.

Всеки динар ни е важен, а 
валутният специално.

СПЕСТЯВАНЕТО-НУШСТ ИЛИ НАВИК
Неблагоприятната икономическа обстановка 

в света, обусловена от реалния или изкуствен 
недостиг на известни ключови стоки (нефтът на
пример) и всевъзможните политически каприци 
и авантюри на онези, които имат огромни матери
ални блага (развитите страни и великите компа
нии в тези страни), доведе до там че навсякаде, 
почти без изключение, пестенето да стане по-ак- 
туално, относно актуално. Очевидно е, че днес 
няма нито национална икономия, 
организация, нито отделен човек, които по един 
или друг начин, не правят опити за по рационал- 

икономисване. Пестеливостта

Програмите по стабилизация — върху чието 
изготвяне отдавна се набляга, обаче съшите не 
са навсякаде съчинени — в основата си трябва 
да бъдат програми по пестенето, по-рационалното 
производство и потребление. Там където същите 
действително съществУват и където се провеждат, 
пестенето постепенно, макар било квалифицирано 
и като ,.акция”, сгава навик. Но, с оглед на раз
бираемата бавност при вкорсняването на един та
къв навик, изглежда по-добре в политическия 
жаргон пестенето п пестеливостта да се третират 
като начин на поведение, присъщ ма членовете на 
едно социалистическо самоуправително общество, 
вместо „акция", която асоцира ма нещо само мо
ментно актуално, краткотрайно.

Казахме, че навиците за които говорим се 
забелязват както в обществото, в обществените ра
боти и мероприятия, така и в домакинствата, и 
в постъпките па отделните хора. Действително, 
колцина сме, които по времето на изкуствените 
или действителните недостизн па отделни артику
ли на пазара (кафе, детерджепти, олио) сме се 
опитали с икгжомиствапе в своите домове да до
принесем за смекчаването па тези недостизн. До- 
колкото, разбира се, не сме били принудени па 
товр. Или колцина от нас, които благодарение па 
домашните запаои и „връвчиците” в търговията, 
продължихме да консумираме така, като че ли 
ма пазара нищо не се е променило. Без съмне
ние има ли и едните и другите. А колко има та
кива може да ее оцени от количествата на про
дадените стоки, конто достигат рекорди.

Всички неволи ма това време и в този свят, 
а в този свят и пашите, не могат да се премах
нат само чрез обикновено пестене и пестеливост. 
Но, няма никъкво съмнение че същите могат да 
се смечкат, особено ако пестенето се схване ка
то трайна потреба и пестеливостта като отличи
телна черта «а всекиго от нас.

Обстановката, впрочем, ще ни научи в пе
стенето да видим онова, което същото представ
лява в настоящйя момент: отговорно поведение на 
всеки човек, рестрикция на разсшнпгчеството — 
като предпоставка за превъзмогване на икономи
ческите трудности и създаване на условия за по- 
ускорено развитие и по-богат и личен и обществен 
стандарт.

нито делова

но стопанисване и 
става добродетел, повече е подчертана отколкото 
беше до неотдавна. брои

пестеливостта, не могат 
всички да се похвалят. Ето, когато се указа по
требата за икономисване на нефта и нефтовите 
деривати в Англия, на пример, само с апели и 
предупреждения са постигнати 
мии отколкото където и да било, лък и от нас 
Оьс 'законните органичения (чифт — тек и подоб
но) За разлика от някои други, по правило по- 
богати народи, за нас впрочем пестеливостта не 
е добродетел. Благодарение на различните исто
рически и други обстоятелства, мие сме свик- 
ЕТ някакви въ„шни, наложени ограничения. 
Ако липсват такива, ние сме предразолложени към 
щедро поведение и стопанисване с онова, 
имаме.

С това качество,
ОРГАНИЗИРА-АКЦИОННОТО 

НЕ НА СК В „ПЪРВИ ПАРТИ-
ЗАН”

гю-големи иконо-

След «празния ход*
Стр. 2

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХОДОВЕ В 
КОСОВОкоето

Пълен размах
Г^=я и апели с по-рационално стопани- ки зак^ючения и т стопанството и издиг-
сване да тоавителните социалистически отиоше- 

т^обтшгството още са относително редки при- 
Ш ^б,„ествшо-лолитическите общности и 

сдружения труд, които са ос 
на проектите с ' 

обществена рационалност.
онези, които

Стр. 3

КУЛТУРАТА В СР МАКЕДОНИЯ
нат
ния Постоянен възход на 

куптро-худошеотве- 
иото творчество

мерите на
организациите на 
отказали от реализацията 
вестна икономичност и
Напротив, по-голямо б^Гч0^ логиката па „свъ-
пшщГфак“ да завършат' онова което са замис- рщен факг , д че завършването на-
стъгшат пр^витс неволи’ „ разпиляване на и без 
™ва скромния доход (загубите).

нсиз-

Стр. 4



2 Комунист__
НА КОМУНИСТИТЕ В „ПЪРВИ ПАРТИЗАН"ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪЮЗААКЦИОННОТО

"V *

СЛЕД «ПРАЗНИЯ ХОД«
Резултатите на ио-голямата 

се виждат на всяместа. Защото в раз- 
иа личните до

ннтеСлед премахването на по
стоянните конференции ожн 
вява работата на първични
те организации на СК. В 
„Първи иартнзан" 
горичии: ако няма 
от акциоино свързване 
равнището на сложната ор
ганизация. тогава няма 
греба пито за ООСТ. Рабо
тите свързани със съвмест
ния приход и доход вече не 
се запемаряват.

Ма заседанията на пър
вичните организации па СК

активност 
ко работно място, Комунис 

обсъждат самоуправи- 
отношения, средно- 

плапове,

Трябваше да измине известно време и кому 
разберат, че трябва да знаят не спмо 

в тяхната, но и в другата 
организация на Съюза ,,п комунистите

предслсиисто 
ходи имало аномалии. И сс- 

явлепия иа нееднак-
ннетнте да 
за онова, коего става 
първична

тите
телните
срочните развойни
идейно-политическото
собяване и, разбира се, 
бил нацията. Все 
са бездейните членове, 
видно е и увеличеното 
тсресовапис на работниците 
за приемането им в СК.

га имп
во оценяване на една и съ* 
ига работа.

сп кате* 
нужда ОСЛО

станаствителиост, да се вземе се
риозно. Тези 
лотенцирани и от активност 

за та върху стопанската стаби- 
лизация. В процеса па дава
но на но-голяма самостоятсл 

е .... пост на първичните оргаии- 
заци на СК отивало се в 
крайност: изпаднало, че зад 

ООСТ и

МИРКО АРСИЧ по-малко 
Оче-усилия били сеИли все оше малко 

разговаря между трудовите 
организации за съвместните 
проблеми. Много работи 
трудовите общности на тру
довите организации и натру 
лопата общност 
съвпадат. В отделни

но ин-Смисьлът на идеята 
акциокното организиране 
Съюза на комунистите ма
най-кратко казано — 
това вместо активността на 

и комитета
организирали 

десетина трудови акции, с 
цел да се премахнат тесните 
места в производството.^ На 
края на годината ще бъде 
провъзгласена най-добрата

Младежи ге
секретариата
да се увеличи ангажиране
то на членовете и п-ьрвнч-

организащш на Съюза тяхната предприемаческа

ООСТпазатвореността по
ООСТлоните

на комунистите. За да ^мо
же отделният член да бъде 
активен, т.е. да би могъл да 
участвува в приемането па 
становищата и решенията

организация на.първична 
Съюза на социалистическата 

Успешно е лровежмладеж, 
дала акцията ,,Всички в лро 
изводството": 
били почти празни.

първичната организация на 
СК би трябвало да бъде по- 
малка. На този план е сто
рено много — мнозинството 
първични организации на 
Съюза на комунистите не
надминават цифрата от сто 
духни. По този начин те ста 
наха по-мобилни, а 
член на СК е в състояние 
редовно да бъде в курса на 
работата на останалите чле 
нове. Обаче, още има яв
ления на пасивност на из
вестно число членове на Съ 
юза на комунистите.

канцелариите

Узнахме, че е тз/.рде ва 
членовете па СК по- 

се издигат идей 
кои

то не познават положението 
в своя колектив и в обще
ството не са .мотивирани ни 
то за работа нито за актив
ност в обществено-политиче
ските организации н самоуп 
равителните органи. Нито 
едно заседание на първич
ната организация на СК — 
заявиха в ,Д1ъРви партизан" 
— не мине, а на същото да 
не се разисква за производ
ствените проблеми.

Най-важното е да съще
ствува съзнание за пробле
мите. Работата върху тяхно
то решаване сигурно ще да 
де резултати.

жно
стоянно да 
но. Членовете на СКБез думи

всеки

КАРИКАТУРА:
М. Косанович

АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ 
ЗА ПАСИВНОСТТА тика се намира Съюзът на 

комунистите.
най-много се разисква вър
ху осъществяването па про
изводствения план. Комунис 
тите разискват за възнагра- 
ждаването според резултати 
те на труда и участвуват в 
измененията на правилника 
за систематизация на работ-

недостатъчно се използват 
машините. Някои трудови 
организации са в по-изгодно 
положение. Всичко това са 
теми, за които трудещите 
се и членовете на СК на 
. Първи партизан" трябва от 
крито да разговарят.

Организациите на СК, ко
ито разбраха смисъла 
организационните 
сериозно 
това състояние на нещата. 
В тях се анализират причи
ните за пасивността, за коя 
то става дума и се търсят 
такива съдържания в рабо
тата, които могат да раздви
жат целокупния състав 
организацията на СК.

на Съвместният интерес на
ложил, впрочем, нуждата, 
щото комунистите да се до
говарят на равнището на 
сложната организация на 
сдружения труд. Разбира се, 
членовете на Съюза на ко
мунистите обсъждат съвме- 

на стните въпроси и в рамки-

промени 
пристъпиха към

ПРИМЕРИте на трудовите организа
ции съчиняващи ,, Първи 
партизан'’. Тов^ е съвсем ес 
тествено, защото самият про

За да се осъществи съв
местният интерес на една 
организация на сдружения 
труд необходимо е комунис цес на производството тор
тите да бъдат акционнообе си договори от този влд.
динени на равнището на ор 
ганизацията като цяло. 
практиката имало случаи да 
не се схваща смисъла на та 
зи идея, а това само засил
вало тенденциите към за
тваряне на основната орга-

В Периода, в който малко 
се водило сметка за съвме
стните интереси, нашите съ 
беседници охарактеризираха 
като време, в което атмо
сферата на договарянето би 
ла замряла. Има множество 
— заявяват те — съвместни 
въпроси за които комунис
тите трябва да разговарят 
и постигат договори. Валут
ните средства, инвестициите

ЖИВКО ВАСИЧ не забравя своите родители и тяхната
заслуга за своя уопех.

Разказа на журналистите, между
зами-

Слободан Качар застана на най-ви- 
оокия олимпийски постамент. зарад не
го бе изпълнен нашия 
ше нашето знаме

другото че баща му Гойко 
наването за Москва

пред
му „прочел" урок.химн, той косе 

на заключителното 
тържество на тазгодишната Олимпиа
да. И да не

низация «а сдружения труд. 
-Сдкашу ООСТ - е предприя
тие.

като започнал разказа си от прадеди
те, за да му каже накрая, че ако не 
мисли да донесе златен медал, нека ос
тави пътя и нека икономите парите на 
държавата. Слободан изтъква това и 
казва

са другите, тези три при 
знания са за помнене докато човек е 
жив. След пристигането в страната Ка
чар бе приветствуван от посрещането 
в Сурчин, до въодушевлението в него
вия обичан Ветерник, където живее. 
Нови Сад му организира

В Титово Ужице не скри 
ват, че Доколкото се касае 
за акционното организира
не, е имало лутания и по
грешни схващания- Трябва
ло да измине известно вре
ме и комунистите да разбе
рат
— че трябва да знаят не 
само какво става в тяхната, 
но и в другата първична 
организация на Съюза на 
комунистите.

— точно така ми рече".
— Всичко което постигам и в рин

га и извън ринга, е дело на дол1ашното 
възпитание — заявява по младият Ка

че няма спортен морал 
възпитание, защото мо

ралът е един, все едно с какво 
се занимава. Противника

посрещане, 
каквото приличи на олимпийски побе
дител. С топли думи искрени желания, 
ио без дрънкане на ключовете от но
вия апартамент или някое друго дава
не „в динари”, което

и кадри са само някои от 
тези въпроси. В „Първи пар 
тизан" не

чар и очита 
без домашно

пропуснали 
изтъкнат, че дългосрочните 
инвестиции и кадрите опре
делят бъдещето на този ко
лектив.

да човек
си в ринга 

схваща като човек, който със. своята 
работа желае

както заявиха тук.
тук таме се прави. да докаже своята лич

ност, така както и той желае да 
изяви. „Който успее в това — нему се 
пада и медалът...” заявява скромно.

Някой друг, с по-малки спортни за- 
слуги, хвърлял би дървета и камъни 
на действително лошите условия, ~ 
които Слободан тренира. А той. Слобо
дан, за това говори без злъчност и не
посредствено след

Всичко това забележи 
зи дни. За Слободан

сепечатът тс- 
и неговия заслу

жен златен медал се писа много, пък 
и със „златни думи. Журналистите на 
ята се събраха около него,
„за всичко" а Слободан на 
ва отговаряше скромно, без философия 
и фрази.

ЦЯЛОСТТА НА ПРЕДЕН 
ПЛАН питаха го 

всичко то-Върху тази тема беседвах 
ме- в ,Дърви партизан” със Първичните
Слободан Стоднович, Ацо на СК укрепнали; обърна-

в
организации

приема в Скупщи
на общината Нови Сад, 

бе „плавната

Без надменност и лъжлива скром-Дуганджич, Милое Новако- ли се с лице към 
в*ч и Милойко Божович.

патасвоите
проблеми. За разлика от 
времето когато цялостта би 
ла занемарявана — 
ренциите на СК не

където
звезда" — отива на трени-

ност говореше на журналистите, че 
много му помогнал по-старият му брат, 
предишният олимпиец. Тадия, неговите 
другари, които го посещавали и в Бел
град на подготовката да

ровка в своя клуб.
Хубаво е да бъдеш

След „празния ход" — та
ка казаха — последва пери
од на засилен стремеж- 
съвместният интерес, и ка
то категория и

конфе- 
били

провеждани в по-дълъг пе
риод — сега тя изпъква 
преден план.

заслужил и 
признат в света и и да останеш обик
новен и скромен. Слободане, 
нашите честитки.

че му спарингу- 
никога приеми иват и така нататък. Слободанна

като дей-



Комунист 3
ИЗГОТВЯНЕ НА СРЕДНОСРОЧНИТЕ

РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ

ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИЧ

До края райето на енергийните из 
точници, транспорта, туриз
ма и особено в селското сто 
паиство. Впрочем, в онези 
отрасли — пренебрягвани до 
сега — които по-бързо и 
ефикасно могат да доприне
сат за превъзмогване на изо 
ставането на региона.

на настоящата го 
дина всички общественочто- 
литически общности 
ки трудови организации 
приемат нови развойни 
грами за следвацрите 
дини. Тази твърде сложна, 
не само икономически, рабо 
та в Нишки регион 
с' по-бавен

(*и всич \ в!
да бъдат^Ст^пасуванм6 нео®ХОдимо развойните желания 
«гТЖ?' реалните материали» възмож- 
ганизациИСД1>УЖеНИТе СреДства на ДРУ™те трудови ор-

ще
про

лет го
зи преценки са верифицира- 
ни и на неотдавна състояли 
те се заседания и на Меж- 
дуобцтинската 
общност и на МОК на СК. 
че в следващите пет години 
трябва да спре или поне се 
забави изоставането на ре
гиона. зацтото за това съ
ществуват и реални възмож 
ности и множество лредус- 
ловия.

регионална
върви чат чрез сдружаване 

ги организации. Всяко 
другояче планиране би 
ставляло подгряване 
реален
би Създавало 
проблеми
повиците, но и на по-широ- 

^ общеотвено-политичес- 
ки общности.

с дру- та стойност. Но и 
това, най-големидт проблем 
за промишлеността в

темп. покрайпо-
Наистица, всичките петна 

десет общини непосредстве
но ттред започването на годи 
шните почивки приеха насо 
ки за изготвяне на развойни 
те планове и ги доставиха 

публично обсъждане, 
повече от

пред 
на не- Според определението на 

плановиците, а това е ши
роко прието на й-големи

регио-
пък и за новите инвес

тиции е този, че тя е 
димно преработвателна, 
голям

на
оптимизъм и сетне 

многобройни 
не само на

пре- 
че е

потребител на еиер- 
суровини и

пла- строителни площадка тряб
ва да бъдат в Бела палан
ка, където ще се строи тф-.

циментова фабрика, в 
Електронната

гия и вносниките
че развитието си 
на голямо количество „жив 
труд1’. От друга страна, в 
нея има малко производство 

трайни потребителски 
стоки и инвестиционни 
Ръжения- Ако се добави, че 
регионът е твърде беден със 
суровини и източници 
енергия

на Преди всичко — тук счи- 
че в текущия сред-

основава
Обаче, тат,

носрочен период са създаде 
ни (все пак реални) основи 
за ло-ускорено развитие 
региона, а развитието може

лоловина-
та трудови организации 
още по-сериозно не

ва
Нишкият 

ра между по-неразвитие 
републиката, 
планирането

все регион се мами- промишле
ност, където ще се строи 
фабрика за катодни търби, 
а след това Алексинашките

се за-
хванали с тази работа. Ма
кар че сроковете за изработ 
ката на програ.мите 
изминал ден стават 
кратки, много

в ма наи тук, покрай 
на нормалното съо

да се ускори с по-реалното 
планиране,
работа и установяване 
нова структура на производ
ството. Създадени са обще
ствено-икономически и само 
управителни предусловия за 
осъществяване на 
но свързваме на материал
ното производство, по-каче
ствено и по.цгироко да 
планира развитието и по-це 
лесъобразно да се инвести-

развитие, трябва да 
сметка за превъзмогване на 
изостаналостта, 
недостатъчно развитите 
та, което пък подразбира 
по-съгласувано 
но развитие

с всеки 
все по-

се води по-качеотвен ата рудници, водоелектроцентра- 
лата „Завой", акумулациите * 
във Власина и Селово след 

на То- 
а втомагистрала, 

околовръоните пъптита край 
Ниш, Бела Паланка и Пи
рот, електрификацията 
железопътния транспорт от 
Ниш до българската грани
ца и реализацията на плана 
„Морава II" в областта на 
селското стопанство.

на наорганизации
все още изчакват. Ясно 
че програмите трябва да се 
изготвят, както е 
приетите на бърза ръка 
грами ще бъдат 
Затова неотдавна 
обществено-политически 
домоуправител ни

отделно в 
край тогава може да 

се види действителната и 
комплектна картина ма 
витостта на региона и труд
ностите, които 
да преодолява в

е.
раз това изграждането 

штшиката
ясно че и равномер- 

на целия реги
он. В периода от 1975 
на Нишки

про ще трябва 
предстоя-

доходов-нереални.
всичките

годи
регион, взето пя щия средносрочен 

Всичко
.цифрите над средното рав 

нище на развитието, постиг 
. патите размери и проценти" 
могат да дадат ясна карти
на на развитостта. Така на-

плаи.лостно, е отбелязал 
динамично развитие. Резул
татите над средното 
ще в много области са по- 
високи от

и твърде това показва, че се наРъковод- 
още един 

път предупредиха „забраве
ните". че е

за изработването на

ства в региона равни-
ра.

„пет до двана- __ осъществяваните 
в Сърбия. Но все пък общо 
то изоставане в развитието 
на региона по отношение на 
Сърбия е все поголямо.

десегг А когато се касае за ин
вестициите в новата средно- 
срочна програма, веднага 
трябва да се каже, че тук 
не се отказват от тях, оба
че предвиждат им съвсем 
лови качества. И в бъдеще 
в региона трябва много да 
се строи (.зацтото стабили
зацията не значи стагна
ция"), но много по-малко ще 
се влага в построяването на 
преработвателни капацитети, 
а много повече в базичтгите 
отрасли. Най-важните и най- 
големите инвестиции в след 
вашите пет години трябва 
да бъдат в развитието на 
суровинната база, активизи

плановете и че, покрай бит 
ката за стабилизация, 
ланските дейци 
телите и обшествено-полити 
че ските

ционалния доход по жител 
в 1975 година в Нишки ре
гион възлизал на 17 697 ди
нара, което е било с 11,1 на 
сто под равнището на Сър
би* без автономните облас
ти. В 1978 година (данни за 
1979
преценка за 1980) национал
ният доход в региона въз
лизал на 27959 динара, кое
то по отношение на Сърбия 
значи изоставане с 21,6 на

сто
самоуправн Неразвитите и недостатъч 

но развитите общини, а та 
кива има единадесет в реги 
она, в следващите пет годи 
ни ще бъдат най-големи 
строителни площадки. С то 
ва се желае да се обезпечи 
по-равномерно развитие на 
региона и да не се повтор
ят грешките от предишните 
години, когато най-много се 
инвестираше в Ниш и в 
още по някой град.

В Нишки регион не са 
съвсем доволни с темпа и 
качеството на новите инвес 
тицли. Първо, затова че вси 
чки заллангвани и по-широ 
ко верифицирани програми 
не са реализирани (около де 
сет такива програми или 
ще бъдат пренесени в пред-

организации в мо
мента нямат друга по-важна 
работа.

още няма, а няма нито
При това припомнено е 

на всички плановици да не 
„издигат кули във въздуха”, 
но да се спуснат на земята 
и своите развойни желания 
да съгласуват с реалните ма 
териални възможности. от
носно с наличните средства 
и които могат да се обезпе-

стоящиа период или ще се 
отсрочи ТЯХНОТО 
не), а след това, — че ин
флацията

сто.изгражда-

Плановиците на развитие
то в региона оценяват, а те-

и девалвацията 
значително намалиха тяхна-

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХОДОВЕ В КОСОВО

ПЪЛЕН РАЗМАХ отделно на онези от ви- 
„репроматериали", 
на автомобили”, 

разходи’’, 
команидировъ-

да на
, ползване 
, .представителни

та), фабриката за поцинкова „служебни 
на ламарина във Вучитрън, чии”... 
новата фабрика за акумула
тори в Косовска Митрови- 
ца, фабриката за пълнители 
в Печ... Обаче, всички те
зи крупни обекти закъсня
ват, така че изостанаха и 
очакваните резултати в про 
изводството износа, заетост 
та и производителността на 
труда.

Неотдавнашната промяна 
ма курса на динара повлия 
върху цената на съвкупните 
инвестиции, които понастоя
щем сс реализират в Косо
во. Затова се посочва на не
обходимостта от преизпитва- 
пс ма всички инвестиционни 
програми. Все ло-подчерта- 
ма е ориснтнровката да се 
строят само онези обекти, 
които най-напред ще 
принесат за ускорение на 
стопанското развитие на Ко 
сово. Сдруженият труд тря
бва да реши на кои обекти 
да се даде предимство в из
граждането.

Пестенето във всички об
ласти и на всички равнища 
е необходимост. На тази об 
ществена акция не е потреб 
на вербална подкрепа, 
всекидневна конкретна ак
ция. Икономическата стаби
лизация изисква да се опре 
с разсипиичеството, а всич
ки видове потребление да 
се сведат на разумна мдРка

Впрочем, има много въ-МИЛИСАВ МИЛИЧ ществяването на планирано
то производство на въглища 
и неблаговремената подго
товка на находищата за она 
бдяване на новите термоеле 
ктроцентрали с лигнит „мо
же да има катастрофални 
последици за активизиране
то на новите агрегати и за
доволяването на все по-голе 
мите потреби от енергия”. 
Причините за пзостовапего 
на производството и ниска
та производителност на тру
да подпредседателят Сапун- 
джиу вижда в слабата орга 
низания на труда, недоста
тъчното използваме на мощ 
постите, 
разпределение и бавното ак 
типизиране на новите проми 
шлепи обекти. Дори пито 
благоприятните резултати б 
цветната и черната металур 
гия електропромишлеиостта, 
кожената и обувната проми 
шленост, текстилната проми 
шленост, промишлеността за 
гума и оцге някои отрасли 
не са по-осезаемо влияели 
върху шестмесечния иконо
мически баланс на косовско 
то стопанство.

Трябва да се каже, че 
при утвърждаването на таз
годишните планови задачи 
се е разчитало на пускане 
в действие на новата димен 
това фабрика в Дженерал 
Ягпсович (този обект едвам 
неотдавна бе пуснат в рабо-

лроси, които привличат вни 
манието на всички 
ствени субекти в гази авто 
номна област.

Все пък, в центъра на ак
цията се намира икопомиче 
ската стабилизация- През из 
теклите месеци се стигна до 
оживление на

обще-*т реди „лятната почив- 
11 ка” Скупщината на Ко 
в9 сово САО подробно

Задачите са крупни, оба
че осъществими. Делегатите 
на Скупщината на САО Ко
сово на последната си сесия 
пред годишните почивки 
приеха изменения в Резолю 
цията за политиката по осъ
ществяване на обществения 
план в тази година. С тези 
изменения планираното уве
личение на обществения 
продукт се намалява от 9,4 
на 7.2 на сто. Размерът на 
предвиденото увеличение на 
промишленото производство 
е намален от 12,5 на 7.5 на 
сто, заетостта от шест на 
5,3 и инвестициите от 14,1 
на 9,8 на сто. Същсвремен- 

до- но заплануваният размер на 
увеличение на износа е уве 
личен от 8,7 на 10,7 на сто. 
Не е потребно много иконо 
мическо знание за да се ви
ди тежнението към по-реал- 
ио планиране увеличение 
на стойността на износа, по- 
бавно потребление и спира

но не подивяването на цените, 
които достигат загрижващн 
размери, та да се осъществи 
пълен размах на труда и 
творчеството във всички об
ласти.

анализира стопанските лро- 
област.цеси в автономната 

На съвещанието с предста
вителите на общинските кон 
ференции и секретарите на 

Съюза
председателят 

Мах-

стопанската 
Промишленотоактивност, 

производство в ПъРВОГО по
лугодие на настоящата годи 
на е с четири процента йо

накомитетите на
комунистите, 
на Областния комитет

Бакали посочи на необ-мут
ходимостта от по-нататъшна
афирмация 
организация 
гелна предпоставка на успе- 

развитие и ефикасно 
то функциониране

система.

голямо от миналогодишното 
в същия период. Но и по
край това същото и нататък 
се увеличава бавно. Отделно 
тревожи изоставането в про 
изводството на въглища и 
електрическа енергия които в 
общото промишлено лроиз- 

участвуват с над 30

на първичната 
като по-значи-

нсстимулативиото
шното на самоу 

Следправителката 
това. Председателството 
Съвета на синдикатите оце- 

и ло

на
водство

сто. Изоставането в про
изводството па въглища тре 
вожи поради потребите па 
съществуващите, а отделно 

капацитети.

нани, че организирането 
систематичното 
представляват

за осъшествява,,с 
Закона за сдРУжения

планиране
усло-важно

навие на бъдещите 
Двете нови термоелектроцем 

по 339 мегавата, чи 
пускане в действие се

труд 
на целокул-и ускоряването

лите обществено-икономиче
ски отношения в автономна 
та област. С оглед на това,
че многоброни ите 
на планирането значително 
закъсняват с приемането на 
плановите проекции, преду 
предено бе на необходимост 
та от ускоряване на по-ши- 

акци и

трали ог
ето
очаква в началото на след
ващата година, ще изискват 
двукратно 
зводство на въглища от се 

Подпредседателят

носители
по-гол ямо лрои-

гашното. 
на Изпълнителни а съвет на 
Скупщината на Косово Ри
за Сапун джиу на неотдавна 
състоялата се сесия на вси 
чки съвети указа, че неосъ-

обцтествснароката 
да се ускори 
дача.

тази важна за
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КУЛТУРАТА В СР МАКЕДОНИЯ

възход на кулПостоянен
манифестации в СР Ма

кедония също така се афир 
мираха като значителни фак 
тори на непосредственото 
запознаване и сближение и 
укрепване на единството ме 
/КДV народите и народности
те на Югославия-

ниминало на 
народ и за 

които той ст,з 
Сътрудничество се ос-ь 

всички сфери

ло-историческото 
македонския 
стойностите, 
дава. 1 _
птествява във ......
в областта на културата, из 
дателската дейност, библио 
точното дело, театралната и

творчество на народа и на
родностите в СР Македония. 
Като решават съществените 
въпроси па своята материал 
на основа, тези институции 

за подобре- 
положе- 

П7,проси.

ЖИВКО ВАСИЛЕВСК.И резултативнушителните
обаче, все още е налице по 
гребаха и интересът на на
шето- общество за ио-орга- 

се клзирапн акции в областта 
на защитата на културно- 
историческите паметници, с 
цел съшата да бъде по-ус
пешна и по-адекватно при 
способена към по-широките 
обществени и национални

След 35 годили свободно 
днеснационално развитие 

може аргулдентнрано да 
говори за такава материал
на основа, която обезпечава 
по-динамично икономическо 
развитие, по-развита 
има на непосредствената со
циалистическа демокрация и 

македонската

полагат усилия, 
пно на кадровото момент сле-сценично-х удоже- 

дсйност. Постигнати 
те резултати през изтеклия

В настоящия
трябва да се посочи 

сътрудничество
останала 
стисна

ние п па други 
свързани с валоризацията на 
художественото творчество.

сисге- циално 
културното

СР Македония с другите 
страни в света. В споразу- 

новече от 70 стра

паинтереси.експанзия на 
-научно обществена мисъл, 
литература и култура в све
та. В областта на култура- 

удоволствие може да

мсинята с 
ни, които е подписала наша 
та страна в програмите за 

с около 40та с
се говори за развитата мре 
жа на институциите и оргл 

успешно

сд/г р уд и и чеството 
страня, е 
сетна застълеиост и 
Македония.

обезпечена съот- 
на СРнизациите, които 

удовлетворяват 
потребности на

гражданите в СР Маке 
дония и допринасят към по- 
организираното 
на нашите културни пости
жения в живота на съвреме

културните
трудещите

Днес може да се говори 
за големия брой на 
сродствени контакти между 
културните и научните ра
ботници, за 
гостуваниа 
фолклорни, музикални и дру 
ги ансамбли и отделни твор

се и непо-
прнсъсгвие

мзогобройните
театралнинаННИЯ СВЯТ.

Развитата музейна мрежа 
републиката, намирайки'4 

се непосредствено пред но
ви начинания на езоето кон 
цептуално доизграждане ^ и 
оформяването на своята фи
зиономия и функция, разпо 
лага с огромно число експо 
нати с научна и художест
вена стойност важни за изу 
чаването на по-далечното и 
по-близкото историческо ми 
нало на Македония и маке
донския народ и постоянно 
се обогатява с нови стоино-

ци, за участието в култур
ните манифестации, 
зиуми и подобно, за излож- 

областта

в
силшо-

би на дела от 
изобрази тел лото изкуство, за 
Филлювите 
за изложби на издателската

на

м а нифестации,

дейност, за размяна на кул
турни и научни работници 
които твърде успешно осъ
ществява СР Македония. С 
една дума, ние се открихме 
към света и за света, афир- 
мирахме се и представихме 
като нещо отделно, все по
вече сме присъствуващи ка
то култура и като достой
нство, което с десетилетия 
бе отричано или присвоява
но от други народи.

сти от археологическите :-за- 
Стоби, Хераклея,0.\ходшца

рид.
В находището //а Хераклея край Битоля: мозайка от четвърти век

С изследванията на архив 
ните материали в републи
канските архивни центрове 
и з архивите в Турция, Шве 
йцария, Румъния, Франция. 
САЩ и други страни в све
та, архивната служба наСР 
Македония . дава отделен при 
нос на изучаването не само 
на историческото минало на 
Македония и 
народ, но също така и на 
културния живот в републи 
ката. Може да се каже. че 
в относително кратко вре
ме са защитени значителни 

находища.

Филмът и филмовото про 
изводство в тази република, 
макар с трудности, отбеляз
ват по-нататъшна афирма- 
ция- Заснетите филми в 
последните години са лау
реати на повече домашни и 

най-високи

Библиотечното дело, плас
ментът и ползването на кни 
гите все още изостават след 
плановите предвиждания 
обществено-политическото и 
икономическото развитие на 
Републиката. За преодолява 
не на сегашното състояние 
се води по-широка общество 
на акция по решаване 
статута на книгата и изда
телската дейност в републи
ката.

период са положителни и 
значителни. Задоволството, 
обаче, не бива нито за мо
мент да демобилизира. На
против, постиженията трябва 
да означават само подтик за 
по-нататъшни изследвания и 
съблюдаване на пропуските 
и слабостите и недостатъч-

Основшгге принципи и на
чала, върху коз1то нашето 
самоуправително общество 
осъществява, развива и из
дига новите обществено-ико 
номически основи в сфера
та на културата, формулира 
ни са в документите иа пар 
тийните конгреси и в нови
те конституции. Новосъзда
дените отношения, или по
точно казано създадените 
услови а за непосредствена 
и свободна размяна на тру
да между заетите в област-

за

чуждестранни
признания-македонския на

Културното съ.трудничес 
тво на СР Македония с дру 
гите републики и автономни 
те области постоянно се раз 
ширява и обогатява. Очеви

но използваните възможнос 
ти за по-интензивно и по- 
всестранно, по всеобхватно и 
по-трайно 
Много са

сътрудничество.И сценично-художесве н 11- 
те институции успешно осъ 
ществяват своята културно- 
художествена дейност и сво
ята роля в афирмацията иа 

художественото

археологически 
комплекси на старата град
ска и селска архитектура,

индикаторите, ко
ито посочват на необходимо 
стта за организиране на все 
кидневен диалог с цел орга 
штзирано да се общува и ин 
формира и — което е още 
по-важно

дно е тежнението към пред 
ставяне на автентични ин
формации относно култур-

средновековни манастири и 
конаци, икони и живопис, 
природни редкости. Покрай културно - та на стопанството и култу

рата.— да се насърча- 
творческият потенциал 

към нови културни стойнос 
ти в културната съкровищ
ница на всеки народ отдел
но и на всички народи за
едно.

представляват основа
та за по-нататъншия каче
ствен растеж и афирмация 
■на културната изява в тази 
република.

ва
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макар
скромни резултати постигна 
ти в свободната размяна на 
труда са гаранция за превъ 
змогване на някои отрица
телни явления в начина на 
финансирането на дейности
те за по-висока съдържател 
но-художествена 
ност и функционалност. По
точно — гаранция на превъ 
змогване на 
действуване на институции
те и организациите в облас-г 
та на културата, като реал
на предпоставка за бъД€и*е 
то по-ускорено и културно 
развитие на Социалистичес
ка република Македония-

и
Културното 

СР Македония 
ми резултати в общуването 
с културите на народите и 
народностите на Югославия 

Стерилното позорйе, Дубо 
ровнишките летни игри, Фе- 
стивалът на детето в Шиб 
них и останалите културни 
'манифестации 
в републиките 
ге области 
чителен ■

творчество в
постига голе-
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на Изданията на „Комунист” за СР 
Сърбия Мария Тодоровяч.

еот-
ангажира-организирани 

и автонбмни- 
израстнаха в зна 

фактор на непосрец 
ствен контакт на културни
те стойности на всички на
ционални култури в СФРЮ 
Охридското

екстензивното

лято. Стружки
те вечери на поезията. Бал 
канският фестивал иа народ 
ните игри и песни, Рацино- 
вите срещи и други култур-



/а»
Шйй

'----------------------- •• ■ ■ ' . шшшаш
БОСИЛЕГРАД

ЗВОНЦИ
*

ВМЕСТО „ЧИРО“ 
МИНИБУСпреден план

Животновъдството трябва да бъде главен 
отрасъл на населението в Босилеградска об 
■Дина, защото за неговото развитие 
леми възможности.

Все Още преобладва расата 
„лраманка", с малко мляко 
и вълна, но малява. ООСТ 
„Напредък"

От началото на август жи
телите на селата Ракита и 
Вучи дел не пътуват вече 
пеша до Звонци. Автотран
спортното предприятие от 
Пирот пусна в 
един минибус, 
дневно по няколко пъти пра 
ви курсове от Звонци до 
Ракита и назад.

Трябва да се отбележи, че 
след седмнадесетгодшнно ча
кане (седемнадесет години 
изминаха откакто влакчето 
..Чиро” е спряно) жителите 
на споменатите две села, и 
не само те, отново ще мо
гат да пътуват без да хо
дят по няколко километра 
пеша по дъжд, сняг, вятър..

Някои хора, които живе
ят във вътрешността на 
страната, а които са роде
ни или имат познати в спо
менатите села, най-често от
лагаха отиването при родни 

Ракита и 
Вучи дел за „по-късно” по
ради това, че трябва от 
Звонци да вървят, натова
рени с багаж пеша.

Именно, за сравнително 
късо време откакто е пус
нат в движение минибус 
почти винаги е пълен, защо- 
то хората живеещи в Раки
та и Вучи дел и за най-

малка дреболия идват в 
Звонци, което село всъщ
ност е административен и 
културен център на Дереку-

има го-
настоява да уве 

личи числото на овцете с 
откриване на 71 мини-фер
ми, с по 50 овце 
сектор.

В общото си ла.развитие, Бо 
силеградска община принзд 
лежи към най-иззетаналито 
общини в Южноморавски 
регион. Тази

ва възможност за 
на земеделието, 
време

•От разговора, който водих 
ме с жителите на посоче-

движ-зние 
който еже-

развитие в частенв последно 
селскостопанските 

производители започват да 
превършат нивите си в из
куствени ливади. В тази на
сока им помага и ООСТ 
„Напредък” в Босилеград, 
която ги снабдява 
на и различни торове 
оказва 
Ето

ните села, останахме с впе
чатление, че този минибус 
е трябвало да бъде пуснат 
много по-рано, защото — 
както изтъкнаха мнозина от 
тях — една от причините за 
голямата миграция на насе
лението бе — иесъшествува 
нето на превозно средство. 
Но, ето че жителите на Ра
кита и Вучи дел най-сетне 
получиха превозно 
ство, а на тяхното удовол
ствие като че ли няма край, 
защото, както каза един ра- 
китчанин, ..дясната ни ръка 

оцеля"

В говедарството състояни 
сто е съвсем друго. Според 
същото преброяване, отгле
ждането на говеда сега е 
два пъти по-голямо но пре
ди. Расовият състав е подо- 
орен отглеждат се доя- 
тофонец’ и „сименталец", а

изостаналост 
се Дължи на няколко неща: 
планинско
ват обществен сектор, 
климатични условия и пр. 
Но и покрай тези специфич 

условия Босилеградска 
община има

землище, нераз
лоши

със семе 
и им 

помощ, 
защо в бъдеще трябва 

оне-

ни съответна съвсем .рядко „буша”. И 
сс настоява да се

възможности 
за развитие на селското сто 
панегво, особено за животно 
Бъдството, защото в Общи
ната има извънредни усло
вия за развитието му.

Според преброяването от 
1971 година в общината има 
около 4315 
които са 2677 изключително 
селскостопански. Тези чис
ла говорят, че повечето до
макинства се занимават със 
селскостопанско 
ство, макар че няма възмо
жност за развито земеделие, 
понеже земята е планинска, 
то за отглеждане на до
битък има добри условия.

тук
увеличи 

числото им с огкривене на 
мини-ферми при 
скостопански

да се отглеждат повече 
зи житни сред-растения. които 
служат като храна за до
битъка

частни сел- 
производиге-И някои зеленчуко

ви растения (картофи, лук 
и други), които ще 
за индустриална 
ка понеже

ли.
ФАБРИКАТА ЗА ПРЕРАБОТ 
КА НА КАРТОФИ И СКОР 
®ЯЛА ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖ
НОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

Босилеградска община е 
известна по добри картофи, 
които досега оставаха

служат 
лреработ- 

трябва да се
пак очевидно 
имаше предвид, преди влак 
чето, а сега минибуса.

Както бяхме осведомени, 
АТП от Пирот има намере
ние да пусне още един ми
нибус, за превозване на път 
ници от Звонци до другите 
села в Дерекула, което на
истина означава неизмери
ма крачка напред и една 
голяма услуга за всички жи 
веещи в този край.

домакинства, от
открие фабрика за прера
ботка па картофи, чие то из 
граждане трябва наскоро 
да започне.
ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ОВ 
ЦЕ НАМАЛЯВА А ОТГЛЕ
ЖДАНЕТО НА ГОВЕДА СЕ 
УВЕЛИЧАВА

пи и приятели в

производ- «еиз-
купени от производителите. 
С изграждане на фабриката 
ще се увеличи производство 
то на същите и 
добри материалното 
ние на

До преди няколко години 
овчарството в 
ска община беше главен от 
расъл в селското 
ство. Според преброяването 
от 1971 година в общината 
имаше над 56 хиляди овце, 
но днес може би само над 
половината от това

ще се по
Босилегр ад- пол ож е 

селскостопанските Т. Петров
производителя!.

За изграждане на фабри- 
ката “<е се изразходват око 
ло 170 милиона динара, ко
ито ще обезпечи СР Србия 
от фонда за недостатъчно 
развитите краища и Югобан 
ка — Основна банка Леско- 
вац.

НИЗКОПРОДУКТИВНИТЕ 
НИВИ СЕ ЗАМЕСТВАТ С 
ИЗКУСТВЕНИ ЛИВАДИ

стопан-

БОСИЛЕГРАД

НГАТ СЕИОДШВТъй като самото местопо
ложение на общината не да число.

В Босилеградска община приключи събира
нето на сено. По преценка на специалистите, таз
годишният, сенодобив в общината далеч надмина
ва миналогодишния- Върху това нещо силно са 
подействували проливните пролетни дъждове. Най- 
големи добиви са получени от изкуствените лива- 
ди, а такива в общината има над 200 ха.

Сегашният
въдите опокойни да посрещнат зимата. Именно, 
събраното количество сено сигурно ще задоволи 
нуждите на животновъдния фонд, който фонд 
разполага с около 18 хиляди рогат и 40 хиляди 
дребен добитък.

Радостта на белутчани Имайки в предвид възмо
жностите за увеличение 
животновъдството, които до 
сега все още не са напъл
но използувани, то и Пред
седателството на ССТН

наПо повод 15-ти август — Деня на граничаря, 
белугчани получиха електрически ток. Съвместно 
с граничарите, те чествуваха и празника и тру 
до вата си победа. на сенодобив обещава на животно-последното си 

прие заключения, според ко 
иго всички организации да 
влагат сили за увеличаване 
на производството в селско
то стопанство а на преден 
план да бъде развитието на 
животновъдството. М. Янев

заседание
На разстояние ст четири 

километра изгочно от Боси
леград сред плодни ниви ^ и 
ливади, обкържено от хуба
ви борови гори е разположе 
но едно от най-малките се
ла в общината — село Бе- 
лут. В около 40 домакин
ства. колкото има в селото, 
думата миграция като че ли 

повечето 
жи-

В. Б.

СЪВЕТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Малините след беритбане съществува 
от тях се занимават с 
вотновъдство или пък са за
ети в различни организации 
на сдружения тРУД в Боси
леград. Но и те след работ
ното си време са в домове
те си в селото.

Макар и малочислени ое- 
не позволяват село-

Малиннте могат да се отглеждат с 
помощта на колчета. При беритбата и 
другите работи, известно число колче
та се разклатят или паднат на земята. 
Затова след беритбата трябва да се 
провери състоянието на колчетата, раз
клатилите се да се укрепят, а падна
лите отново да се забият или заместят 
с други. Ако малините са се отвързали 
трябва отново да се завържат, за да 
не се счупят под тежестта на снега.

За да се получи богат добив, ма
лините трябва да се наторяват. За цел
та се използуват минерални и стайски 
торове. На един ха се слага 300—400 кг 
тор, а ако земята е песъчлива и 50 кг. 
Наторяването се върши през есента. 
Най-подходящо е да се употребява ком
биниран тор — нитрофоскал, който се 
разхвърля по цялата повърхнина в ко 
личество 300—400 кг на хектар.

Всяка есен повърхнините, засадени 
с малина трябва да се окопават дълбо- 

за да приемат през зимата доста
тъчно влага. При дълбокото окопавано 
зомята не трябва да се удребнява, 
вследствие дъждовете не се създа
де кора.

Най-важни работи в грижата за ма
лините след беритбата са отстранява
нето на старите ластари, околаването, 

— и зимското дълбоконаторяването 
окопаваме.

Изсичането на ластари през лятото 
има и добри и лоши .последици. Пол
зата се със гои в това, че тези ластари 
няма да взимат хранителни вещества 
от земята, поради което те ще останат 
натрупани и ще послужат за бързо и 
успешно развитие на ластарите, които 
ще дадат плодове идващата година. Ос
вен това, тези ластари до известна сте
пен представляват удобно място за 
пребиваване па предизвиквани на раз
лични болести, па отстраняването им 
представлява един вид борба срещу бо
лестите и вредителите.

В. Андо/юв
за низкотоковата мрежа и 
чрез 
лен
били дребнави — всеки е 
подпомагал и взимал учас
тие в акцията.

лутчани 
то им да изостава в разви
тието си. Напротив те са ви 
наги между първите в как- 

акция в об- 
1946 го-

ползотворния доброво- 
труд, белутчани не са

вато и да е 
щината. Още през

без машини те са про
карали път от селото си до 
Босилеград. Днес тоя лът 
благодарение помощта 
Общинската скупщина, 
щественонполитическите 
ганизации в местната об
щност и трудолюбивите се
ляни пътят е подходяш и
за пътни съобщения.

Подпомогната от членове
те на Съюза на комунисти
те младежката организация 
и останалите обществено-по
литически сили в местната об 
тггяост преди няколко годи
ни превзима още една бла
городна акция — електрифи 
циране на селото. Със съои 
ране на паричните средства

дина
— С усилена работа успя 

хме да приключим акцията 
и всички да бъдем доволни. 
Наистина имахме трудности, 
но желанието ни да подо
бряваме битието си да си 

^създаваме по-добри условия 
за живот ни караше да да- 

себе си. Сега

от
об-
ор-

Окопаваието има двойно 
за развитието на малините: запазва се 
влагата в земята и се унищожават 
плевелите. Затова след беритбата тряб
ва да се извърши окопаваме па Дълбо
чина 5-—6 см. С окапаваието плевели
те се затрупват в земята и вследствие 
добрите условия изникват. ГГрез есен
та израстват, а със зимското дълбоко 
окопаваме, те ше бъдат затрупани и ще 
послужат като зеленишен тор.

значение

дем всичко от
след дълготрайна рабо 

чувегвува 
а в домо-

вече
та в селото се 
голяма оживеност, 
ветс ни „влизат” и пъ.роите 
електрически уреди —

Вене Андонов, един от 
организаторите в акцията-

ко,

каз
ва

ИНГ. М. Р.М. Янев
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11А КУЛТУРНИ ТЕМИ

Успешно се реализира 

културната програма
//ародо и //арод 
СР Сърбия

дожшщи //а 
пос тите а а

25 май.
как-Културният център ,.25 май" « Димитровград, 

то ни осведоми ръководителят па самодсиш.те вкги - 
„осп, СУЕТЕН ИГОР,

1Ш

повод
До края ма 

со организира 
. жба па самодеец

годината ше
м една мзло- 

худомс-
началото //а годината

година. заплануваното,Във всички области сс реализира
културно-художественото дружество с 

преизпълнила заплануваното.
цпк от града.

Устроени бяха и няколко 
изложби ил репродукции, ог 

особен им: ерес нре- 
•’м го и

|()Г >'•' 101-
чзчумси-

като при това 
музикалните си състави и

Самодейният театър.. *РП
Ботев” към Културния

и на 7 юли в Сенокос 
повод революционните пра
зници Деня на боеца и Де- 

въстанието « СР Сън

но конто
; ц к •, и н к и изложбата 
произведенията и а 
ските XV дож мним 
голата изложба Ти го п рез

ето
център през настоящата го
дина е запланувал подшго-» 
ката на две
пролетна бе подготвена^ ко- 

„Римска баня” от

пя на
бия. Освен това музикални
те сьстази взимаха редовно 
участие във всички протри- 

органи.траен но повод

Презпиеси.
лщцнята.

/1,а напомним, че 
•|Л/рпнЛ НСПТЬр ШКТ0-.МНО 
боти Ателие за мтнди -;у ш 

но'1 :
художник Ди

ни: I Пу.медията 
Станислав Стратнев п след 
предисерното преде гавле 11 и е 
в града е репризпранл още 
четири пъти. В рамките на 
крайграничното сътрудниче
ство със съседлате общини 
с тази пиеса самодейният 
театър гостува в Драгоман 
и Годеч — НР България.

През есента ще се подго- 
още една пиеса. Предан

ми,
дт.ржа: н нто 11раз1 ищп.

Понастоящем се подготвя 
сашрпчпо-ху- 

11 рог

коетож:»ппп, с 
академичния г 
мптъР Илиев.

Тук знания получават млз 
ио/.ого

* о ****-традицно//ата 
морно ично-музнколш 
рам.п „Проклело лято”, коя
то ще бъде изпълнена к?»м 
края иа месеца.

С особен интерес сс сле
ди подготовката на младеж 

музикално-вокален със- 
Руциа зора”, а с/.щс 

дадена

;ш художници, 
пълнепне на групата 
тропградскн художници.

• ;м:-

- АКакто заяви р;,ко»о ш :е 
ят па самочекиите активно--* 
т.I С. Иго» резултатигс са 
ил лице, по има изгледи кул
турната реколта да б«.,ч: 
още по-богата.

КНЯ
ч <;г.
временно ще ОъДе 
възможност и на млади нз 
пълнители кя забавна п на
родна музика за прът път 
да се представят пред дими 
тповградскнте зрители.

тви
жда се подготовката на ед
на пиеса с юношеско-младс 
жкия състав, доколкото, ра
збира се, се създатат всич
ки предпоставки и този съ
став да се представи в гра-

СВОБОДАИ СОТИРОВ:
ОСЕОбОЖДеНИСТСПо случай Деня ;/а

изложба иври Сотриов ще открие
Ст. Н.

»Д@р®тей« на Погановски 

манастир
мсески, Шалйих Ай-е ти, Вел
ко Г^аЕдач. и друга цззгет- 
ни наши кино-ар гнети. Да 
добавим" че Носител на глав 
ната мъжка роля е.. Гойко 
Шантйч, който' изтъкна . (и 
не само той. а и всички 
артисти), че е трогнат от 
красотата, която обкържвз 
1г; ганозеки .манастир, а еди 
нстзено липсват туристичес
ки обекти необходими за 
отдих и почивка.

II така след десетдневното 
им пребиваване в Поганов
ски манастир, където бяха 
заснети първите кадри на 
оъДСщИя игрален филм „До 
ротен”, филмовият екип за
мина за Прилеп и Охрид 
(СР Македония) където ще 
бъдат заснети останалите ка 

споменатия филм. 
Филмът ..Дорогей" трябва 
да бъде готов до края на 

Т. Петров

сл:-:д като в г:~гдновски манастир, яре-
ДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ, БЕ ЗАСНЕТА ЕДНА ЧАСТ 
ОТ ФИЛМА „БйТКАТА ЗА ЮЖНАТА ЛИНИЯ”, ПРЕЗ 
СРЕДАТА КА ТОЗИ МЕСЕЦ БЯХА „СЛОЖЕНИ”, НА 
ФИЛМОВАТА ЛЕНТА. И ПьРВИТЕ КАДРИ КА БЬДЕ 
ЩКЯ. ИГРАЛЕН ФИЛМ „ДОРОТЕЙ”

Погановски манастир, ос- Споменатият филм ще бъ
де производство на „Авала- 
филм” от Белград, а съще
временно той ще бъде „ро
жба” на междурепубликан- 
ско и областно сътрудниче 

най-новия ство, защото в неговото съ 
здаване участвуват • артисти 
от цялата страна, а се фп- 

бдха заснети нансира от фондовете на 
СР Сърбия. СР Македония 
и САП Косово. Така в По- 

Както ни осведоми режи- гановски манастир заварих- 
С7}Орът на ,.Доротсй”, 3. Ве- ме известните наши кино- 
лимирович, Погановски ма- артисти Бага Жнвонновпч. 
пастир не е избран случай- Горица Попович, Драгомир 
по тъй като темата на фпл- Фелба, Мето Йованозекп. 
ма е от времето па 14 век. Данко Шеброскн. Даоко Дя

вен
обект за туристите, през по 
следно време стана и „ми
шена" на известни наши кн 
но-режисьори. Именно пър
вите кадри от 
филм на известния наш ки
норежисьор, Здравко Вели
мир ович, 
през средата на този месец 
в този живописен кът.

е привлекателенче

Сцена от , Римска баня ни С. Стратнев

Забелжителни
са постигнати и в изобрази 
телното изкуство. Досега са 
устроени две худржественн 
изложби: изложба на дреб
на пластика на югославски 

вдие на 4 щли в Петъряаш художници, изложба на ху-

Културно - художествено- 
Георги Дими

резултати
то дружество
тров" ИЗПЪЛНИ няколко кои 
церти в рамките ка различ 
нл чествувания. Особено ус 
лешно бе тяхното предста-

ОТ 23 АВГУСТ Т.Г. В ДРЕВНАТА НИШКА КРЕПОСТ
дрн наФилмовите срещи 

»Ниш 80«
тази гадтт.н-п.

Традиционният фестивал 
на артистичните постиже
ния на югославския игрален 
филм, известен като „Фил
мови срещи — Ниш”, тази 
година ще се проведат ог 
23 август до 1 септември в 
древната Нишка крепост. 
„Филмовите срещи Ниш 30” 
са юбилейни защото вече 
по петнадесети път любите
лите на филма и:-.;а.т възмо 
жност да видят 16 Филма 
— едногодишна продукция 
на родното киноизкуство.

Следва да се отбележи, 
че този фестивал се наложи 
в културната де“.,пост иа 
страната като твърде само
битен, тъй като тук се на 
граждават постиженията ма 
артистите, реализацията на 
техните роли. И тази годи
на ще бъдат раздадени 11 
официални награди, между

които безспорно централно 
мясго заемат „Челе кула”, 
„Цар Констатиа" и .,Цари
ца Теодора”, отливки на на 
мерени антични оригинали в 
■непосредствена близост па 
Ниш.

Фестивала съвместно фи 
Републ ика1 юката 

Нишка
на -сират
културна общност, 
община и организациите на 
сдружения труд в този град, 
както и чрез продажба 
билети. Интересът сред лю
бителите на филма е особе

на

но голям.
Както в предишните годи

ни, така и тази, ще се про 
веждат тематични разговори 
с артисти, ще се правят по
сещения от страна на артис 
тите на трудови 
ции и срещи между зрите
ли и артисти.

организа-

Ст. Н. Назир Мифтари, Гойко Шантйч, Горица Попович и Бата Жпвоинович в „Доротеи”
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1?.[V-. падежна сшашта! I

ОТ ДИМИТРОВ НА 22-ТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В МОСКВА

ЗЛАТНИ МЕДлЛИ ЗА СЛОБОДАВ 

КАЧАР И БАСКЕТБОЛИСТИТЕНай-добрата бригада
Вече три 

бригадата 
ство" от 
пешно

★ Сребърни медали
те ни отбори по водна топка и хандбал 
(жени), и двойката скул Панчич 
нулов в академично гребане, а бронзови 
отличия — националният баскетболен от
бор (жени), Шабан Сеидиу (борба свобо
ден стил), Радомир Ковачевич (джудо) и 
двойката с кърмчия Целент, Мърдулящ и 
Реич (академично гребане) Разочароваха 
— футболистите 

Най-голямото 
световно 
•ние — XXII

години наред 
„Братство-един- 

Димитровград, ус- 
участвува на съюзни 

те трудови бригади (Палич 
Ясеновац и т.г Шабац) 
то всяка година 
леми успехи, но 
на постигна 
добър успех.

■МИЯТ факт, чг бригадирите
яхяД1гМИТР°ВГрад надхвърл- я\а нормата си (средно) с
147°/о говори достатъчно
ВСИЧКИ ЧЕЛНИ МЕСТА_
ЗА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

завоюваха национални-■ ки, • 16 похвали и 15 дипло
ми , които бяха > даде и и 
най-успешна обществена де 
йност.

за
Ста-

ка-
Димитровградската брига 

да бе провъзгласена (в, пър
вия и втория етап) за удар- 

г^.тг, _ живееха бри на, така че получи лентата
Не °яХа най-Д°б- на трудовата ,акция. Но, то- 

йппгяпш, е коДстатаЧия на ва не е всичко. Именно 
•„,3“* ЩаоД макър че м-и-тровградската бригада бе 

..конкуренцията , за звание- предложена за наградата на 
■о „паи-добра оригада", бе . вестник „Политика-Екс- 

«акър чг времето не прес" и най-висок-ото отли- 
винаги ое приятно за рабо- чие, което една бригада мо 
а, всичко това не попречи же да получи, а това е 

на бригадирите от Дими- мотата „Велко Влахович 
тровград и тази година да признание, което дава Пред 
оъдат^най-добри. седателството на конферен-

о ооществените дейности ЦЙята на ССМЮ! 
димитровградчани бяха 
леч най-добрата \ 
от другите. Димитровградч

постига го 
тази годи- 

изкл ючите лн о Макър 
ито работеха и

че условията, в.ко-

Дилгитровгр адски те
дири взеха участие във 
рата смяна, заедно 
жките трудови бригади от 
градовете: Велико Градище, 
Велика Кладуша. Загреб, 
ореня‘Нин и Белград.

Тази година, Димитровград 
ските бригадири, заедно с 
бригадите от посочените гра 
дове, работеха върху пзстро 
яването на водостопанскн 
обекти, топлоелектрическата

брига
вто- и хандбалистите.ДИ-

тазгодишно 
спортно състеза- 
-- летни олимпий 

ски игри, състояли се от 
19 юли до 3 август, в Мо
сква, ще се помнят по из
ключително високите спорт- 
ини постижения и отлична 
та организация, но и по стре 
межите спортът да се изпол 
зува като инструмент на 
политика в международните 
отнощения, от една страна, 
н по извънредно 
усилия

с младе- златни, 3 сребърни и 4 
/бронзови медала. Първата 
най-голяма радост на всич
ки югославяни донесоха на
шите баскетболисти 
пръв път над олимпийските 
спортни игрища се разнесо
ха звуковете на нашия химн 
„Хей, словени.. ", а нашият 
трибагреник се развя на 
най-високата мачта: златен 
медал за Чосич, Кичанович, 
Славнич, Далипагич, Делиба 
шич, Йерков и другарите 
им. Олимпийските шампио
ни се наложиха срещу всич 
ки съперници и така завою
ваха единственото високо от 
личие, което им липсваше.

загра-

да-
Посочените фактибригада достатъ 

чно „говорят” за ентусиаз
ма на младите от Димтров- 
град и за това не случайно 
именно те представляваха ак 
цията „Подримье — Колу- 
бара’' на „Срещите на мла
дежките трудови акции" в 
Гердап, където също така 
твърде успешно се предста
вата.

з-

големите 
болшинството 

спортисти и спортни дейци 
в света и на прогресивното 
човечество да се запази оли
мпийският дух и основните 
цели на олимпийското дви
жение. Няма съмнение, че 
неучаствуваксто на известно 
число извънредни

на

Към края на игрите още 
веднъж „Хей, словени ...” и 
радостно треперене на сър
цата на любителите на спор 
та у нас: златен медал ук
расява гърдите на Слободан 
Качар, боксьор в полутежка 
категория.

спортниТрябва да сп-.чепем 
ва. чс много боипдирп но 
пропуснаха

възможност Дв завъР- 
някоя школа като: 

култура на дви
жението, школа за електо- 
рсженисти,
(Ьота-школа. 
школа за танци (която пре
дизвика най-голям интерес) 
п др^ги подобоии ШКОЛ I. К-» 
ито бяха организирани п^ 
време на акцията в Шабац.

и то- състезатели, предимно 
САЩ, Германската федерал
на република, Япония и Ка
нада поради организираният 
от САЩ бойкот, хвърли не
желана сянка на - москов
ската .олимпиада, която без 
това щеше да бъде ненад
мината в досегашната исто-

от
предоставената

"Ч
П1Дт 
Школа за

Най-успешни на 22-ите ле
тни олимпийски игри в Мо
сква бяха спортистите на 
СССР и Германската демо
кратична република, които 
завоюваха 195 относно 125 
олимпийски медала. Поста
вени са 36 световни рекор
да, от които за най-забеле- 
жителни спортни постиже
ния се считат световните ре 
корди на Владимир Сални- 
ков (СССР) в плуване на 
1500 м — 14:58,27.' Герд Ве- 
сиг (ГДР), скок във височи
на 236 см, Владислав Коза- 
киевич (Полша),

578 см. Надежда

кзпате-шк^ла.
радио-школа.

рия на модерните олимпий
ски игри, в спортен и олим
пийски смисъл, разбира се.

В навечерието на олимпи
адата в Москва, югославска
та и спортна общественост 
очакваше примерна спортна 
борба и забележителни спор 
тии постижения от 167 паши 
олшшийци. Най-големи на
дежди се полагаха в колек
тивните игри, а също така 
сс очакваше п някои от съ
стезателите в индивидуал
ните състезания да завоюват 
олимпийско отлично. Повече 
от надеждите се сбъднаха, 
но след олимпиадата остана 
впечателснпето, че нашите 
състезатели имаха възмож
ност да постигнат по-голям 
успех.

В крайното класиране. Ю- 
гославмя е па 14 място с 
9 олимпийски медала (наи- 
мпого в досегашното учас
твуваме ма олимпиадите): 2

ПО ПРИНЦИПА НА КОЛЕ 
КТИВНАТА РАБОТА И ОТ 
ГОВОРНОСТ

За пръв път. тази година, 
.младежката трудова брига
да „Братство-единство", как 
то и всички останали трудо
ви бригади в нашата стра- 

оргаамзирапм 
върху принципите на келек 
тмвната работа и отговор
ност.

овчарски
скок
Олизаренко, бягане на 800 м 
— 1:53.5 и др. Най-успешни 
състезатели на олимпиадата

бяхапа

бяха Салников и Барбара 
Краузе (ГДР) — по 3 злат
ни медала в плуване,- Алек
сандър Дитятин (СССР) и 
Надя Кома печи (Румъния) 
— по два златни медала в 
спортна гимнастика, Йифтер 
(Етиопия) — победител в 
бягане на 5 н 10 км.

Н^-й-от говорно тяло в бри
гадата бе Събранието със 
своето Председателство, ка
то колективно изпълнителен 
орган.

Животът и работата в 
бригадата бяха организира
ни Върху принципите ма рап 
моправлото участвуваме п 
решаване но всички важим 
въпроси, отнасяни сс до 
живота и работата в младе
жката трудопл бригада.

И на края да добавим, ч*

На работа

ни бяха най-успешни и в 
спортните състезания (ханд
бал, баскетбол и футбол), а 
шо се касае до културните 
и забавни програми тук на
истина бяха извън 
„конкуренция", защото про
грамата която тз изпълниха 
в Шабац засени всички дру
ги. И в издаването на бю- 

стенвестници бри-

„Обреновац Б” ицентрала 
други обекти.

Според думите на Цанко 
Костов, коменданта на бри- 

„Братство-едилство" всякагадата
тазгодишната трудова бри га - 

благодарение
опита от предишните го 
дини и огромния интерес, 
к ойто младите от Димитров 
град проявиха към акция
та, всички досегашни Резул
тати, които бригадата с по- 

акцията „Подри- 
бяха —

на в състава па димитровград
ската младежка трудова брп 
гада „Братство-с» инство", то 
ва лято работеха 23 члено
ве на СЮК, а 7 бяха пред
ложени за приемане в ре
довете на Съюза па югослав 
ските комунисти, което пък 
от своя страна говори за 
големия интерес, който мла
дите бригадири проявяват 
към авангарда на трудовия 
народ.

да,

ле тини и 
гадирите от бригадата „Брат 
ство-единство" бяха за при

стигала, на 
нье
надминати.

Като потвъ<ржДеиие н* Я.у 
ште ,които чухме от Кос

тов, сочат и фактите, че 
петдесетте бригадири от Ди 
митрзвград, заеха убедител
но първо "ясто в трудовите 
и обществени дейности. Са-

мер.
Естествено, след като ня- 

кой наистина се представи 
като най-добър то и призма 

Така
„Братство-еди I \- 

от Димитровград, по
лучи И индивидуални приз

нания

— Колубара"

изостават:нията не 
бригад 
ство"

ата

Т. П. Баскетболният отбор на Югославияударнически знач
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съвети
ПОСЕЩЕНИЕ НА ЗДРАВНИЯ ДОМ В 

ДИМИТРОВГРАД
В Как да запазим 

сърцето си 

здраво
Стоматоложкият кабинет 

»рай« за децата
От октомври, децата от Димитровградска »б- 

хвалят на своите в-ьрст- шшшшщшш имат с какво да се 
ници, тъй като те притежават едно от най-модер 

детска и превантивна а.тщита
та консумация ,,а захаР и 

отрицател-ГП.РВИ СЪВЕТ сладкиши влияе 
но на кръвоносните съдове. 
В рационалното хранене тря 
бва да преобладават храни, 
богати със скорбяла-

шп-е отделения по умерено, Де
нонощната хранителна даж- 

I ба за м-ьже на средна вьз- 
които не се занимават

Хранете сев страната.
Здравния дом в Ди

митровград където се уверихме в казаното.
Тъкмо за това посетихме

раст
е физически труд, трябва да 
се ограничава между 2600 и 
п 2800 калории. Претоварва 

меню

Около традиционно „етро- 
СТО} 1 ’ ' са I ю; I |Н\11'Л111 

конта пише:
ЧЕТВЪРТИ СЪВЕТЗнаем, че за децата, зъ

болекарите от винаги еа 
представлявали нещо от ко
ето най-много се страхуват, 
а пък помещенията, където 
се поправят зъбите, заедно 

„най-страши 11я ст о л ”,
обект, с който родителите 
често пъти заплашват непо
слушните деца... Но съвре
менната техника и тук на
прави голяма крачка на
пред, така че стоматолога 
ческите 
не на
нали уютни кътчета, където 
децата сами да отиват.

11г П11Я
картини, под 
,,Зъболекарят то гледа, бра 
во зъбните ти цели.
1ШЧКН н чисто — 
бели”, или пък: „Зини мал 
ката завчас 
торът тогаз” и нроче.

спето на дневното
" нарушава По възможност всеки дел 

яжте пресни зеленчуци и 
плодове. Витамините играят 

роля в профилактика

холе-„калории
сте ри новата обмяна и 
мага за натрупване на холе- 

организма. За това 
най-често

спо-здра-
сисжно

важна
та на атеросклерозата. Теак 
тивизират процесите на об

вей геетвата. Тра

стери м в 
от тази болест

с гледа дпк
страдат пълните, обичапгида 
си „похапват" хора, Колко- 

по-висока калоричност-
мяната па 
бва да се дава предпочита
ние на естествените източни

МЕЖДУ НАЙ СЪВРЕМЕН
НИТЕ В СТРАНАТА то е

та, толкова са 
Поливанията от атеросклсро 
.за, особено V хора в сред
на и ио-папредиала възраст *

по-чести за
ци на витамини, в които те 
се съдържат заедно с други 
хранителни вещества.

Храненето на хората в сре 
напреднала

Макар че малките пациен
ти. конто бяха

кабинети наистина 
много места) са ста- изиълиилп

този то- 
чака-

ч а кал пята н през 
пъл августовски ден, 
ха да влезат вътре, доктор 
Радев за момент 
работата н сподели с

— Това е един от иад-мо- 
дерните детски кабинети в 
СР Сърбия. Тук ежедневно 
лекуваме по 30 до 40 малки 

454 пациенти, а от началото — 
и по 60 на ден. Децата са 

обста-

възрастдна и
/рябва да бъде умерено по 
отношение на калоричност
та, но пълноценно и разно
образно. Това означава, че 
в състава на дневната хра
нителна дажба трябва да бъ 
дат включени млечни, мес-

ВТОРИ СЪВЕТпрек |,спа 
нас:— След като се 

на първия етаж в димитров 
градския Здравен дом. упътп 
хме се към вратите, на ко- 

шппеше: „Отделение по

качихме
А. Радев на работа Ограничете консумирането 

на животински мазнини и 
увеличете растителните мас
ла в дивената си хранител
на дажба. Атеросклерозата 

. е разпространена в най-гол- 
яма степен всред хората, ко 
ито употребяват в големи ко 
личества животински мазни 
ни и най-малко всред тези 
в чиято храна преобладават 
продукти от растителен про 
изход и риба. Някои от със 
тавките на растителните ма
сла в значителна степен за
държат развитието на ате
росклерозата. Най-добре е 
тези масла да се използват 
при приготвяне на салати, 
винегрети и друти кулинар
ни произведения# по възмож 
ност без да се загряват или 
при непродължително загря 
ване.

сестрата Михайлова, са ус- 
пяли да прегледат 
деца. които се школуват, а 
— както ни осведомиха — 
до края па годината систе
матично щс прегледат всич
ки 3500 деца в общината.

всичкиито
детска и превантивна стома 

— чакалня”.ТОЛОГИя и тестенини, зеленчукови 
продукти но при строго съ
блюдаване на съветите, ко
ито бяха дадени по-горе.

очаквахме 
да влезем в някаква, чака
лня (каквито са 
нас) където от детския плач, 
който винаги е присъству- 
ващ у децата, когато огиват 
при зъболекар, не ще мо
жем да престоим повече от 
5—6 минути.

Естествено, че
много доволни и от 
новката и от нашата рабо
та. За това

повече у
свидетел-нещо

ствуват „писмата", които тс 
слагат в кутията, която с*ч~

Трябва да сс изтъкне, 
именно тук майките 
да получат и най-различни 
съвети за това как да по
стъпват с бебетата си кога- 
то започнат да им поникват 
зъби.

че
Честото хранене на малки 

порции поддържа сърдечно
съдовата система в отлично 
състояние. Необходимо е да 
се храним не по-малко от 
три-четири пъти на ден, и 
то така, че главната част от 
калориите да се приема в 
дневните
време да се прави само 
скромна вечеря. Преди за
спиване може да се изпие 
чаша айран (йогурт) от обез 
маслено мляко.

Умението да се храним е 
най-важната част от хкгие 
ната и общата култура на 
човека и сътттевременно мо 
г*ьщо лечебно средство.

могат

сложили в чакалнята, а коя 
то е предназначена за предло 
жения, сплакваиия и 
вали. Известно, е че в Ди
митровградска община жи
веят около 3500 деца, които 
до октомври миналата годи
на не притежаваха отделен 
детски кабинет, а това ста
ваше в същата 
където се лекуваха и възра
стните.

пох-

Но, излъгахме се.
Разбира се, че за това, 

което притежава Здравният 
дом в Димитровград са изра 
зходвани и доста средства) 
около 500 000 динара), но 
те са изразходвани най-ра
зумно, а ползата е колкото 
се може по-добре и навреме 
да се спре болестта на зъ
бите.

часове. ВечерноВлизайки в чакалнята за 
миг се запитахме дали не 
сме сбъркали, защото прият 
ната музика, която се чува
ше от специалната радиото
чка и обстановката, 
видяхме вътре, повече^ при
личаше на някакво забавно 
кътче, специално подготвено 
за деца, отколкото на тра
диционно бяло боядисаните 
„страшни чакални”, от кои
то децата редовно излизат 
— плачейки. Но тук вече 
7—8 месеци не е така.___

Току — що излезналото 
момиче от кабинета на „чи
чко доктора” по-къ.сно раз
брахме, че то се казва Ми
ряна Маркова, с усмивка, 
показваше на майка си мяс
тото откъдгто му бе изва
ден зъба без да усети ня- 
къква болка.

Попитахме момичето: — 
.— Как мина, боля ли? ,.На- 
лраво кеф,V от сега нататък 
винаги ще идвам сама- — 
б.ез майка, защото това не 
е както по-раео, сега изоб
що не боли..."

простория

която
За сравнително късо вре

ме от 7—8 месеци, колкото 
съществува споменатия от
дел по детска и правантив 
на служба, доктор Радев и

ТРЕТИ СЪВЕТ

Ограничете употребата на 
захар и сладкиши. ИзлишнаТодор Петров

БОСИЛЕГРАД

||А СЕ ПОДОБРИ РАБОТАТА ПА ДЕЛЕГАЦИИ!
★ Всяка делегация трябва да има своя про

грама за работа съгласувана с програма
та на скупЩната. Без програма не може 
да се очаква добра работа на делегаци
ята и делегата.

не се практикува. Голям про 
блем в работата 
дните е обезпечаването 
необходимото за работа 
зинство тъй като 
число делегати отива на се
зонна работа въ.в вътреш
ността на страната но има 
и такива, които просто 
отиват на заседания. Само- 
инициативата е все още

тема за по нататъшното ра
звитие на социалистичеека-на делега-

на
та самоуправителна демокрамно 

известно ция, всички обществено-по
литически структури в об
щината трябва да се застъп
ват за по-съдържателна и 
по-ефективна работа на де
легациите й делегатите, на
време да се премахват вси
чки проблеми в тясната ра
бота и да се дава по^голяма 
помощ на ония делегации, 
които оскъдват с кадри. То 
ва трябва да бъде дълго
срочна задача не само на 
обществено - политическите 
организации, но и на тру
довите и самоуправителните
организации, техните орга-

Делегатската система, ка
то самоуправителен принцип 
на решаване на трудещите 
се, съществуваща вече шест 
години на практика се по- 

' твърждава като широка въз 
самоуправително 

да решават по всички осн-ов 
ни въ-проси в работата на 
скупщините.

членовете на 
Това понякога

делегацията, 
е причина 

да заеме несъответно стано
вище с което делегатът оти
ва пред скупщината.

не

не
достатъчна, делегациите за
седават по инициатива наВ някои делегации, деле

гатите не се
приемат общи решения, 

особено в онези делегации, 
които са учредени за две 
организации или за две ме
стни общности. Те рядко се 
събират, въпреки че има и 
такива въпроси, които са 
от интерес за повече трудо
ви организации или села.

Делегацията е длъжна да 
дава отчет за своята работа 
пред скупщината в която 
има делегат но това все още

можностКАТО В ДЕТСКА ПРИКАЗ скупщината,, а не самостоя
телно, по инициатива на чле 
новете или по

договарят иКА не
Заедно със.следвашия па

циент,. Лидяна Спасова, влез 
нахме и ние в кабинета на 
доктор Алекси Радев и сес- 

. трата Анкица Михайлова: — 
Феноменално прекрасно... 
Наистина
стая", от която децата ви- 

.наги са се страхували, тук 
• е превърната в галерия от 
най-хубави картини, много
брони- и. най-различни есте
ствени й изкуствени цветя, 
където се чува тиха прият
на музика.

инициатива 
на трудовата организация 
или местна общност. Повече 
от делегациите нямат 
програма за работа и тех- 
ната работа е неорганизира
на ,а без програма за рабо
та не може да се 
ползотворна работа на деле
гацията и делегата.

През изминалия период 
изпъкнаха обаче някои ела 
бости и проблеми в работа
та на делегациите и делега
тите. Особено големи труд
ности имат селските делега 
ции, където няма .достатъч
но способни членове за об
съждане на материалите, ко 

им се изпращат. Често 
пъти и материалите • са на
писани на висок стил, не
достатъчно разбираем на

своя

тази „страшна

очаква
ни, на общинската скупщи
на и скупщините на самоу
правителните общности.

ито

Имайки пред вид 
•нието на делегатската

значе-
сис- М. Янев
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ЗВОНСКА БАНя ПРЕЗ
ТАЗГОДИШНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

До кога празни обещания?
Едва ли има нещо, за 

което да е писано 
отколкото за

от Бабушница, което и по 
Държа оанята, работите не 
са в ред, а техните 
се свалиха на гърба 
тите.

която бе поместена във вес
тник, „Политика" от 28. VII 
1980 под заглавие „Звонци 
зове гостите”, а в която ме •.
жду другото се казва (ци-
тираме): ...... В Звонска баня ’

. 1 олимпийски ба- .лаайга&уа'''.^

повече 
недостатъците.

които перманентно 
тарЯт всяка година в прекра 
сното курортно място — 
Звонска баня; 
намерим

грешки 
на гос-се пов-

едва ли ще СНАБДЯВАНЕТО — НА 
друг пример къде- НАЙ-НИСКО РАВНИЩЕ 

то Въпреки Обещанията, гре- гдоиищь
шките и

се намира 
сейн, в който къпането е ’ 
безплатно..Именно това | 
предизвикваше голяма иро- I 
ния, и гняв при всички ко- • 
ито ежедневно плащаха по | 
20 динара на човек, за к-ь* | 
пане, а басейнът който изо 
бщо не е олимпийски, как- ! 
то пише в посочената ста
тия) където не хигиената до 
стигна до там, че кабините, ! 
които по-рано служеха за 
това за което са и предназ
начени, тази година бяха бу
квално превърнати в клозе
ти, от които се разнасяше 
непоносим смрад. Неможе 
да се премълчи и това, че 
миналата година на басейна 
бяха инсталирани три душа, 
а тази само един, и то не 
душ, а обикновен маркуч 
въпреки, че и за душовете 
съществуват кабини!?

От 'всичко казано до тук 
си личи, че фактора човек 
все пак е най-виновния за 
положението, в което се на
мираха (и все още се на
мират) гостите в. Звонска 
баня.

недостатъците да 
години на

Но ако пътуването бе еди
нствения проблем то' се повтарят с 

ред; едва ли ще намерим 
курортно място в 
страна, където гостите, от 

и годишният 
бюджет на предприятието, 
толкова

няма
ше да има нужда от крити
ка, обаче -нашата истинските мъки 

пристигане
то в Звонска баня: Основ
ното без 
е хляба, който тук най-тру
дно се намираше и пред
ставляваше същинска ряд
кост. Да не говорим за ме
со, плодове, зеленчуци, и по 
добни неща, които в най-до 
брия случай гостенинът мо 
жеше да намери най-близ
ко в Звонци.

Да не говорим за това, че 
ежедневния и седмичния пе
чат в Звонска баня като че 

е забранен, защото тук 
вестници могат да се купят 
пак в Звонци, но не винаги, 
защото техния брой с огра 
ничен и затова само най- 
бързите бяха в 
да се снабдят...

започваха следкоито зависи
което се неможемного се малтрети-" 

рат като в Звонска баня- 
За съжаление, посочената 

констатация е вярна, защо
то хората които се „гриже
ха" за тазгодишния туристи
чески сезон в Звонска баня, 
направо се изложиха и то 
много шо-вече отколкото

Сенодобивът е добър

НАВСЯКЪДЕ РАБОТА И ОЖИВЛЕНИЕ
Ако през летните месеци трудната физическа работа 

от потните лица лъха ра
дост. А работа има за вся
кого
стирчета, а старите, даже 
вече и изнемощяли, са ра
мо до рамо с младите и 
трудоспособни за кърска ра 
бота.

В селата в летния сезон 
има достатъчно хора. За ра 
злика от останалите дни в 
годината когато в повечето 
от тях се виждат стари хора, 
сега тук като че ли лъха 
от свежест и младост. Сега, 
както по някое неписано 
правило, тук са учениците, 
работниците и служащите с 
най-различни професии във 
вътрешността на страната. 
Дошли да посетят родители
те и близките си, умствено 
почиват, а мускулите мм се' 
опъват от селската работа. 
Работят, а спомените им ко
гато са били деца бликат в 
съзнанието им. Това още 
повече ги насърчава да по
могнат на родителите си, ко 
ито без страх ще изчакат 
дълготрайната, в тези пре
дели, зима.

предишните години.
Много Дълъг щеше да бъ

де списъка ако бихме же
лали да изброим всички „ба 
риери" с които се срещаха 
туристите, които това лято 
летуваха в споменатата ба
ня. Естествено, всеки госте
нин, който се бе определил 
да прекара почивката си в 
Звонска баня, е знаел, че тук 
ще се срещне с доста пре
пятствия, които 
съществували, но 
бързо се забравяли, защото 
чистият въздух, природните 
красоти, лечебната вода и 
другите предимства, които 
предлага това курортно мя
сто, за дълго се помнят от
колкото 
Обаче, тазгодишното сй ле- 

споменатата баня, 
някой Ще помни

направим разходка по преде
лите на Босилеградска об
щина — от Стрешер през 
Гложка, Ръжанска и Лисин 
ска планини до Валози или 
от Беона кобила през СтъРв 
на до Билйеиица, Вилье ко- 
ло. Остра чука и Близен, а 
от там през Загранья, Бош- 
ковица до Бела вода и По- 
биен камък в Г. Тлъмино 
или от Сипие през Еминов 
лреслап в Дукат за Бойков 
чукар и Разкърсие и Кърс- 
ташки рид и се спуснем до 
Гяволски камък в Назъри- 
ца или през Църноок, по 
точно над билото Мечит над

най-малките са па
ли

състояние

МЕЧЕШКА УСЛУГА
И по-рано УУП&УГУ

все пак Вместо да се извинят на 
своите гости, които така без 
компромисно бяха наказва
ни, управляващите в ..ЦъР- 
ни връх” даваха направо 
смешни изявления в най-че 
гените наши ежедневници 
(.,Новости" и „Политика”) 
като говореха, че в Звонска 
баня едва ли има нещо, 
което да не е в ред.

Как иначе да -си -обясним 
съдържанието на статията.

Учудващо е това, че хора
та които се грижат за тран
спорта, услугите, хигиената 
и тл. все още немогат да. 
разберат, че всеки турист, 
който един път бъде излъ- Църношица, Ранчин прес- 
ган друг път няма да се Лап, а от там през Буцалев- 
върне тук, а от това няма ска планина ще видим мно- 
никъква полза. И затова 
питаме: До кога само пра
зни обещания?

неприятностите.
го ще разберем много, ще 
се възхитим от прекрасни
те предели 
живота на село.

Тези дни лривършват по 
следните откоси, събира се

туване в 
едва ли 
по-хубавото а напротив.

ще докоснем

Т. Петров

НА 35°Ц — ПЕША ДО 
БАНЯТА

сеното, а в пълен разгар е 
и тазгодишната жътва. Беи 
чко живо е на крак. Събира 
се реколтата. От сутрин до 
вечер, по свежия и чисттша 
нински въздух, Еогас със 
свежест и миризма, макар и

Още от самото пристигане 
в Звонци на гостите им ста- 

летуването 
защото

за разлика от предишните 
автобусите

КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ 
ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ — БОСИЛЕГРАД 

ДАВАваше ясно, че 
им ще е горчиво. Ст. Евтимов

години, когато 
на Авто-транспортното пред 
приятие от Пирот вървяха 
до Звонска баня, това лято 

последна спирка ое 
Звонци. От тук до 

Звонска баня можеше само 
около 3 км.

ОБЯВЛЕНИЕ Помпания за опазване 

на околната среда
тяхната

село
за попълване на следните вакантни места.

1. Медицински техник за работа в здравната 
Долно Тлъмино. Един изпълнител — на

пеша — път
Нима има нужда от

какво означава то-
ко-

ментар, 
ва за един човек — турист, 

себе си носи и 
който 

3 км. ди

станция в 
неопределено време.който със

3—4 куфари, а 
трябва да извъ-рви

и то на температура, 
ято това лято достигаше и 
35°Ц. Нима трябва да се 
премълчи факта, че някои 
несъвестни хора, притежате
ли на автомобили, използу
ваха това положение 
изпълняваха ролята на ,.так 
си" и за разстоянието от 
3 км взимаха далеч по-голе-, 
ми суми отколкото таксиме
трови шофьори в Белград, 
Загреб, Любляна или някои 
дцуг град в страната.

Никак неможе да се прие 
ме оправданието, че пътят
бил лош. Та нали и предиш

2 Стоматоложка сестра за работа в адрав- 
Горна Любата. Изпълнител един

по
ко лата станция в 

на неопределено време. насяши ,чума. Бързо на Ба 
ли докарали 
Обаче се открила нова бе-

В Швеция — по-рано от 
където и да било другаде 
в Западна Европа — са ра
збрали

ша
нови котки.

УСЛОВИЯ: Покрай общите предвидени от
Закона условия,

следните специални условия:

опасността, която да щом котка скочила въР 
крие всяка небрежност към ху покрива, и къщата се 
природата. Именно затова в събаряла. Оказало се, че 
Швеция възпитанието към след изчезването на гуще- 
грижливо . отношение към рите се развъдили 
природата започва от ранно термити, които изгризали 
детство. В училищата често 
се разказва поучителна , ис
тория как веднъж на ос
тров Бали. за да се спасят 
от мое китите, капърскали 
жилищата на рибите с ДДТ.

кандидатите трябва да изпълня

ват икато
медицинско училище, 

има даден профе-
1. Завършено средно

стажантски изпит, да
много

завъРшен
сионален изпит. гредите на жилищата.

медицинско училище, 
сестри.

В предаванията за деца 
популярната кукла Телевин

2. Завършено средно 
обш отдел или отдел —
Кандидатът трябва да е завършил стажантския си 
изпит, да има даден професионален изпит.

Молби с. необходимите документи се пред- 
ООСТ Здравен дом — Босилеград.

стоматоложки
кан се оплаква, че не^ мог
ла да се любува на есенна
та природа, тъй като 228 000 
кв. км. гори почти се пре- 

купище

Наистина москитите изчез
нали, но скоро започнали да 
загиват гущерите, които се върнали в 
хранели с тези насекоми.

години той не
повече, че та- 

и предиш- 
автобус на 

от Ниш, си

ните
по-добър, още 
зи година, както 
ните, вечерният 
„Ниш-експрес" 
правеше редовни курсове до 
самата баня, въпреки, че те- 

автобуси

ставят в смет.
закъснели заявления няма да сеНепълни и 

взимат в предвид.

Обявлението е открито осем 
ликуването му.

При изучаване на биология 
След гущерите дошъл ре- децата нагледно се запозна- 
дът на котките, хранещи с ват каква огромна вреда 
тях. Скоро островът оста- причиняват за плодородието 
нал почти без котки и по- на почвата химикалите, ко

ито се използват за борба 
със снега по пътищата.

дни след пуб-са по-голе- 
бе до-хните

ми, но за тях пътят 
бъР и имаше къде Да се 
обърнат ...- Струва^ н^„ са ради това се появили без

брой пълчища плъхове, пре
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НАРОДНИ МЪДРОСТИ• 9 мшI

СДИII фИЛО-Дама казва и а 
соф:

чета сд- 
книги,

толкова Дъл' 
можах нищо Д3

Опитах со да 
вашите

| но лига къде есине! Старостта <де те 
Сръбска

на от 
всич ко бе а!е 
боко, че не 
разбера.

' Работи 
била младостта ти.у

— ОТГО- ★Позиолете мм
ьаря той — Да ВИ Дмгмрам 
една стара поговорка. ..не 
кладенецът в Дълбок, а 
жето е късо".МИ КАВАЛ - НАША ВИРНА

тскгГ бадява! "
стойе работете около полншкуту- 

не не съм решил да узием лебат на пол - 
ткчарйете додек су на почипку но ис ли 

нас сви имаю право да си казу 
сваку работу сво»ту ду му, па реко аидс 
я да кажем\.ето за йедиу селску работу. | 

Пролетоска чу дека задру 1 ат а У
откупуйе млекото оди се 
кашкавал. Реко сп, съга че 
бай-Вене и за сви селяше

Без работа денят става гI! Ь"

★★I! пак на еве 
Ева,

с труда.Мисля; че все 
га пъРоа 
а мо Лдсш.

— Защо?
— Защото в началото

слави с плода, човекът 
РускаДървото сссо е появила

★кико
никога.свършва ,работата 

АрабскаЖивотът себило словото.
ю за ★при ★Пациент казва ма лекаря: 

— Никога не бих позволи- 
дъшеря си -33 ноСИ 

пола!
Но всички други

който желае да се труди, няма тежка 
Бразилска

За онзи,ла па 
такава къса работа.

леград почела да 
л>аньете, че праве
буде по-арно 111И|
оди Босилеградско. Съга млекото нема да ДО, 
дава» на евтьете, но че га продава», па че , 

купю моруз да Ьн ране. Арно че им бу- , 
мислео си я, чули су кико ни нашата за- Ц|, 

жп-а моташе около ценете, та че проиду ,

НО-

У сят • • •
_ Да, но без моето съ

гласие.

★и за
по-благословено от работата и ни 

Българска
Няма нищо 

що по-прокълиато от мързела.★
— Просто нямам думи да 

опиша на мъжа ми прелес
тите на почивката ми в 
гште.

— Опиши ми ги тогава в 
цифри.

си
де ★Ал-!, АРУга 

| без много джапацье. Оня, който яДе, без да е работил за 
храна, яДе крадена храна.

своята
беше ли, чуйем 

млеко
Буде ли малко време не 

задругата у Босилеград не откупуйе
селзаньете. Бре, кво стану, питуйем се

Древноиндийска

★ОДИ
| я, а почнуше, а мануше. Да ли на жегуту 

прегореше овцете и кравете, та нема млеко
надойдоше млого

Ако ръцете работят, н устата работи.
КалмикскаАФОРИЗМИI за продаваше, ели н>им 

1 роднине и приятелке, па що да йе за йедегье, 
— пресно млеко, квасено млеко, масло, си
реше, а за задру гуту — нема, дали задру га
рите отидоше на почивку, та нема кой да 
откупуйе млекото, кво ли друго да се йе 

Кво йе било не знам, важно оди

★
Природата е била много 

скромна когато с създавала 
този най-нескромен 

Хай не

Не се страхувай от тежък труд, страхувай се 
от леки разговори.

Китайскачовек.

★десило. 
кашкавал>ат — нищо.

Сита вече знам защо йе това тека. Йо- 
ще кита прочето „Кашкавал од Босилеград , 
питува се на кво нещо нашинско ме подсе- 
ча тая дума „кашкавал". Нещо йе наше, но 
незнам кво йе. Мисли, мисли и ми текну: 
кашкавал — наш кавал. На това ме подсе- 
ча. А щом йе наш кавалът наша че йе и

★
истината саДумите на 

прости.
Трябва да бъде увенчан с лаври учителят, 

който може да даде на учениците си способност
та да намират радост в труда.Есхил

Е. Хабард★
Човекът е творец на сво- 

, ята съдба. ★
Салустий Труд и наука — на земята няма ««що по-ве

лико от тези две сили.★
М. ГоркиСклонноста към кавга, 

оскърбление и завист е 
спътник на празните хора.

Пиндар

есвирката.
★

у(Л^^Оьос/ Човек се формира не с помощта на чутото и 
познатото, а с труда и дейност.★

А. АнщайнЗавистливият човек прпчи 
нява огорчения сам на себе 
си като на свой враг.

Димокрит
★

Трудът е най-доброто лекарство — нравствено 
и естетическо.★ ★ А. ФрансПравосъдието е душата на 

закона. Няма да чуем истината 
ако сами не я казваме.

Публий Сир 1 ★Цицерон Трудът е свята правда.
★ Ем. Попдимигров★Трябва да се изслуша и 

противната страна.
Сенека

Без страсти няма гениал
ност. ★ВЕСТНИК НА БЪЛ 

ГАГСКАТА НАГОД- 
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