
УРЯФбтВп С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
с Орден братство и еди 
нствб със сребърен ве 
неце за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на 
шите народи и народно 
сти.
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Ф. Гонзалес 

Югославия
СЪБРАНИЕ В АВТОТРАНСПОРТНОТОповети ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД

ОПАСНОСТ ОТ МИНИМАЛЕН 

ЛИЧЕН ДОХОД
По покана на Председател 

ството на ЦК на СЮК 
дни

частите в страната и 
дането 
плурализма.

САМОУПРАВИТЕДНИТЕ ОРГАНИ В ТАЗИ НАЙ-СТАРА СТОПАНСКА 
НИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ НАМИРАТ ПРЕД СЕРИОЗЕН 
ТЪИ КАТО ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА СЛАБИ, А САМОУПРАВИТЕДНИТЕ 
НИЯ В КРИЗА ' , _ • _

за уреж 
й на принципите на

ОРГА- 
ИЗПИТ, 

ОТНОШЕ-
тези 

посещена тридневно
ние в страната ни бе деле

на Социалистическата 
партия

оглавявана от 
секретар на партията 
пе Гонзалес.

По време на 
между 
двете

гация 
рабтническа на Ис- 

първия 
Фили

Проведеното заседание на 
трудовия колектив в Авто
транспортното предприятие в дефицит от 360 хиляди дина- 
Босилеград посочи, че тази ра. Според констатаците на 
особено важна за обществе Службата по обществено сче 
но-икономическия живот иа 
комуната стопанска организа
гия, в която работя повече яди динара, отколкото това
от 160 души, в момента изпи- позволяват критериите на
ва твърде сериозни трудно- съответното самоуправително
сти. Едни от тях са от по- споразумение. По също вре
стара дата, а други ежеднев ме средният личен доход
но възникват вследствие ела през първите шест месеци
бостите, които проявяват са- възлиза на само 2.420 динара
моуправителните и ръководни и е най-нисък не само в Бо
органи в предприятието. силеградска община, но и

В работата на заседанието в групацията на автотран-
взеха участие: АЛЕКСАНДЪР спортните предприятия в
ДИМИЧ, междуобщински об СР Сърбия,
ществен правозащитник по До сега дефицитът не е
самоуправление, председате- погасен. Съгласно законопред
лят на Общинската скупщина писанията, все докато не се
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, пред- реализират мероприятията
седателят на ОК на ССРН БО за премахване на причините
РИС КОСТАДИНОВ и други за създаване на дефицит и до
общински ръководители. като предприятието не запо

чне да работи с положител 
ни резултати, тук трябва да 
се мине на минимални лич-

пания. зи година Автотранспортното 
предприятие е приключило с

им лични доходи, а на дру 
ги, които слабо работят, ала 
ща се и незаработеното. Като 
пеледица на това създава се 
незаинтересованост за работа 
и неединство в трудовия ко 
лектив — изтъкна Димитров.

И в разискванията на оста 
налите членове на колектива 
бе изтъкнато, че за слабите 
делови резултати не могат да 
бъдат виновни работниците, а 
преди всичко управата на 
предприятието. От изказва
нията ясно личи, че един 
от спъващите фактори е 
невъзнаграждаването според 
резултатите на труда, което 
не стимулира личният труд 
и че самоуправителните орга 
ни не изпълняват задачите

посещението 
представителите на 

партии бяха 
ни мнения

товодство за лични 
са заплатени

доходи 
повече 825 хилразмене- 

за задълбочава
не на взаимното сътрудни

обстановчество, актуалната 
ка в областта на Средиземно 
морието, политиката 
бвързването, разоръжаването.

Гостите 
бен интерес
пита в изграждането на вътре 
шната политическа 
в Югославия, преди 
в децентрализацията на дър 
жавната власт и укрепване 
на ролята на автономните еди 
ници.

В изявлението си пред жур 
налистите Гонзалес между 
другото подчерта, че Соци 
алистическата работническа 
партия на Испания се застъп
ва за федерализъ-м, който би 
се основавал върху заздра Среща на Гонзалес и Гърлич- 
вяването на автономията на ков

на нео

от Испания осо- 
проявиха за о-

система
всичко

си.
Участвувайки в разисквани

ята АЛЕКСАНДЪР ДИМИЧ 
изтъкна, че в Автотранспорт
ното предприятие все още не 
се прилага Законът за сдру
жения труд. Това преди вси 
чко личи от факта, че не съ 
ществува възнаграждаван е спо 
ред резултатите на труда, че 
междусобните самоуправител- 
ни отношения по редица въ 
проси не са регулирани, че 
липсва редовно информиране 
на трудещите се по всички 
жизнени въпроси и др.

СЪСТОЯНИЕТО

Първите шест месеци от та ни доходи.
Всичко това говори за се 

риозното, но не и бвзиеходно 
положение, в което понастоя 
щем се е озовал трудовият 
колектив на тази стопанска 
организация.

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

стойността на
ЕДНА НАГРАДА

ПРИЧИНИТЕ
ИЗХОДЪТ

Лошите особено местни пъти 
ща в общината, съществува 
щата конкуренция от други 
автотранспортни предприя
тия, повишените обществе 
ни облагания, които заплаща 
предприятието — са най-важ 
ните обективни причини, ко 
ито отрицателно действуват 
върху деловите му резулта
ти. Обаче, проведеното засе 
дание посочи, че много по
вече са субективните слабо
сти, които изпъкват в тази 
стопанска организация.

— Липсата на необходими

На пороведенто заседание 
бе оформена работна група 
със задача да изготви санаци 
онна програма, в която да 
се утвърди и личната отго 
ворнст за създадения дефи 
цит. Тази програма трябва 
да бъде приета от целия тру 
дов колектив.

Вследствие лошата организа 
ция на работа най-голям де 
фицит създава авторемонтна 
та работилница, която меж 
ду другото, ие е съответно 
оборудена. Другият източ- 

клдри, несъответното възна ник за слабоите делови ре 
граждапане според резулатн- 
тс от труда, за което голяма от
говорност има и директорът, 
лошото отнасяне на мнозина 
към трудовите см задачи са 
главните причини за създаде 
ния дефицит в нашата орга 

каза на зпседа

на някои твърде очебиещи про- 
и това, че ако пя

на обществено признание помним,
пуски. Но да кажем

награждаваме и му отдаваме при
за дългогодишен самоотвержен

|#ато израз
|€ за постигнати резултати в областта на 
* * стопанството и останалите 

но-политически дейности в Димитровград 
община и широката обществено-по- 

общност, а по случай 8 сеп-

обществс- кого 
знание
труд, работа, тогава така трябва и да ка
жем. А не същата да слагаме в някаква 
си опаковка и да даваме обоснования, ко

не могат да се

ска
литическа
тември — Деня на освобождението на 

се присъждат традицио- 
награди. Безспорно 

една хубава традиция която с и израз на 
признание, но и която дава подтик и за 
още по-успешни резултати.

Има обаче неща, които на опре-
стойноста иа

ито по никакав начинДимитровград, 
нни септемврийски оправдаят.

Има още нещо. В ежедневния живот 
има определени степени. Има добър, по- 
добъР* отличен и т. и. Ако^ например 
наградата дадем иа един който е добър 
работник, а отминем отличния, тогава 
смс направили ие само пропуск, но иа 
определен начин

които влагат усилия

зултати са разходите, които 
трябва незабавна да се намал 
ят на всяко работно място. 
Например, ако пестеното се 
повиши само с 5 на сто по от 
ношение на материалните и 
други разходи, могат да сс 
осъществят няколко стотин 
хиляди динара. които да 
бъдат спасителни за тази 
стопанска организация. Не 
по-малко значение има и 
личната отговорност, която

намаляват 
Ако погледнем списъцитеделен начин 

тази награда, 
на наградените, и през тази и през 

1 ще забележим
и декуражираме хо- 

и постигатрата,
извънредни

Естествено, че
чсгодини,

наградените са трудови органи- 
извънредни резулта-

миналите резултати.
има пропуски и в 

организациите на сдружения труд и тру 
които пе водят винаги 

предложенията да 
Пропуск, не

между
™Тсоци"ичЛсското строителство, 
стните общности решили много комунал
ни проблеми, отделни лица. които съ
що' "е представляват с крупни резулта
ти и обществени изяви и тдг
бележим и нещо ДРУ*и- и* тргтпе- кото са наградени за осъщсстве 

в определени области, а в 
не е забсле- 

членовете иа ко-
ссптемврий- 

обосиава- 
чс са

мс- 11ИЗПЦИЯ
ниото Васил Дойчинов.

Според думите на АСЕН ДИ 
МИТРОВ, ВКВ шофьор, в 
предприятието слабо функци 
опират самоуправителните ор 
гани, а преди всичко работни трябва да се издигне при все

ки трудещ' се.
Обаче, за цялостно надми 

наване на слабостите необходи 
мо е пълно функциониране 
на всички самоуправителни 

възнаграждаваното 
резултатите 

така

дови общности, 
достатъчно грижа 

и пълно оправдание.имат
помалък, с и при онези организации, ко- 

свои самодей-спои членове,ито имат
които заслужават наградата, но ко
не са предложени.

Всичко

ци,
имена,
ни резултати

области дейността 
никой. Сигурно и 

за присъждане 
които

ито чсският съвет и самоуправи 
телният работнически кон- 

Същовремсшю труде
това обаче за комисията ие 

Най-важното за пеяим с най-същественото.
свои критерии и да ие отстъпва

тези
жил трол.

щите се не сс навреме и ця 
лостно информират по всич
ки въпроси, конто са от зпа 
чеиие за организацията.

— Причините за слабите де 
лови резултати виждам и в 
незадоволяващата организация че досегашният директор, по 
на работа. Голям брой рабо свое искане, е разрешен от 
тници не са рационално изпол длъжността си, а пово лице 

на работните си места, още не е избрано на този 
този факт на едни отговорен пост.

да има
от тях. Досегашните случаи това правило 
обаче не потвърждават.

Желанието ни не е да обезценим ра
ботата иа предложителите нито на коми
сията която присъжда наградете, а най- 
малко на наградените. Желанието ни 
е да припомним на определени пропуски 
в досегашната работа, а целта Септем
врийската награда да има пълна стойност, 
каквато и заслужава.

намисията
ските награди, 
ние за наградата, 
наградени и лица, 
своите организации,
“бСтае,об™аст0иРГА,отЦс^тПст„итс,

компетентни институции,

дават
Ще забележим

по Предложение
за дейност 

за работа

органи, а 
да става според 
от труда. Тук също 
твърдо сериозен проблем е,

на
но не

нов ка-
в други 
зали бихме
НЯШГ в ^случТ”™ споменаваме 
понеже нито е необходимо пито целта ни 

Желанието ни е само до пр

имена, звани 
Въпреки 
се отвзима от заработенитеА. Д. В. В.

е такава.



СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООНЗАПОЧНА 33-ТЛ
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОПАГАНДИСТИ

Укрепва доверието в обединените нацииЖивков зя Югославия 

главня външно 

политическа тема
Индаласио Лиевано от КолумбияПредседател на тазгодишното.? заседание е

на мира и сътрудничеството 
в света и за укрепването на 
тази единствена междунаро 
дна организация-

Дневният ред на тазгодиш 
ната сесия на Общото 
брание ■ съдържа над 120 то-' 
чки. Това ще рече че поч

запоНа 20 септември т.г.
33-та сесия на Общото съчна

събрание на Обединените на- 
Ню Йорк.ции в ти всички въпроси от между 

речта на Мойсов бе народните отношения ще об 
нов председател на съжда тазгодишното заседа 
колумбиецът Инда ние на най-висшия междуна- 

същото роден форум.

След 
избран 
сесията,
ласио Лиевано. На 
заседание в ОН бяха приети 
Соломонскйте острови, така 
че понастоящем Обединени-

Мойсов, в качество
то на председател на мина 

сесия, откри 
заседание на 
която изрази

Лазар

логодишната 
тазгодишното 
ОН с реч, в 
дълбокото си убеждение, че 
с конструктивни

ПОСТАВКИТЕ ОТ ДОКЛАДА В БЛАГОПРИПОМНЯНЕ НА 
ЕВГРАД Новоизбраният председател 

Лиевано в речта си отдаде 
извънредно високо призна
ние на ролята на Лазар Мой 
сов като председател на 
предходната сеси-я и на три
те проведени специални се
сии на Общото събрание. 
По нататък Лиевано отдаде 
признание на Югославия, ка 
то изтъкна, че т-я е показала 
„способност конструктивно 
да съжителствува с различни 
идеологически ходове в на
шето време и за смекчаване 
йа напрежението, което съз
даваше нетолеранцията в 
международната общност”.

Централния подчертават дълбоко принци 
пните позиции и конструкти 

които
Списанието на усилия на

комитет на Българската кому 
нистическа предложения,
ческа просвета” в септемврий се отнасят до нашите взаим-

отношения със съседна
„Полити- внитепартия

’ скйя си брой като главна ни
външно-политическа 
пропагандистите предлага о- 
нова, което Тодор Живков 
каза за Югославия в речта си 
в Благоевград на 15 юни та
зи, година. .Тази директива 
се съдържа в статията под 
название '„Решенията на наци 
оналната партийна конфе- 

практическа про 
грама за осъществяване на 

. девиза . за. виска ефективност 
•, и високо качество”.

Загл.авието отговоря на нни ба 
. названието, а сигурно и на шения". 

препоръченото съдържание От тази благоевградска реч 
на .първата от общо чети се прибавя, още уверяваното,

« рите, които утвърди отде- . че в България съществува
.. лът към Централния коми „дълбоко и искренО” тежне-

. тет за пропаганда и агита- ние да се гледа в бъдещето,
ция в програмата за и&уча- върху нови основи да се из
ване на материалите от на- граждат политическите, ико 

. ционалната партийна конфе номическите и културните от 
ренция, състояла се в април ношения между балканските 
тази гдина. На тази конфе народи по пътя на добро съ 
ренция бе обсъждана проб седство и сътрудничество.

~ .лематиката за усъвършенству (Ташог)
ване на организацията на 
работа и планово ръководене 
на .стопанството.

Като напомня, че в това. про 
учаване и „външнополитиче
ската обстанвка заслужава 
внимание’' и че в. зависимост.

тема за Югославия, по право ако ня
кой желае с. едни или други 
нечисти 4 намерения да рови 
по миналото от преди 30 или 
от, преди 60, 100 или повече 
години, за да търси черни 
страници в балканските вза 
имоотношения, - не е трудно 
да се намерят такива страни 
ци. Но кой би имал полза 
от това? Историята трябва 
да бъде източник на поуки, 
а не на спорове, за съвреме 

лкански взаимоотно-

ренция

Новоизбраният председател 
посочи сериозната обстанов 
ка в света, поради големия 
застой в решаването на 
международните икономиче 
ски проблеми.

Неговата реч означава а- 
пел към всички Организа 
цията на Обединените наро 
ди да стане още по-ефи~ 
касната.

От заседанието на ООН В Ню Йорк

всички членки това заседание те нации имат 130 държа- 
ще бъде успешно в интерес ви — членки.

Й. Върховец в 
Ню Йорк

ПРЕД СИНДИКАЛНИТЕ КОНГРЕСИ
ОТ 27 ДО 30 СЕПТЕМВРИ Жилището — главна 

грижа на синдикатаДоланц
В ЖТ§18-1^

Съюзният секретар на вън 
шиите работи Йосип Върхо
вец на 20 -т. м. замина в Ню 
Йорк, където ще оглавява
югославската Делегация на 
33-та редовна сесия на Общо 
то събрание на ООН. С 
Йосип Върховец заминаха по 
мощни кът на съюзния секре 
тар на външните работи Иг 
нац Голоб, делегатът в Ску 
пщината на СФРЮ Симеон 
Рамач и функционерите в
Съюзния секретариат на вън 
шните работи Цвието Йоб,
Мирослав Зотович, Ивица 
Коич и Миодраг Чабрич.

от интересованието на участ
ниците може, да й се . посве- .. 
ти повече или по-малко вре
ме, авторът, на статията все 
пак прави извод: „Но във 
всеки случай, особено, сега 
трябва да:се припомня 

. '•поставките.

В навечерието на Шестия 
конгрер^л.. организациите, на. основните 
съюза на синдикатите в Сър 
бия отделно се указва йа го 
лемия разрез в изграждане 
то на жилища,владеещо ве 
че няколко години.

Като

не на жилищните въпроси в 
организации на 

сдружения ТРУД да дават въз 
можност работниците да по 
лучават квартира най-късно в 
срок 
ни кът

об- в пенсия без квартира.
При разпределението на 

жилищата, смятат в Синдика 
та, в обществените 
и споразумения

многобройни приме се установят критерии, според 
ри на закъснения в осъществя които работниците ще имат 
ването на програмата на из шанс -да получат квартира 
граждането им. Най-свежият съответно числеността си и 
се отнася до средностр очната участието 
програма за изграждане на на дохода, 
двесте хиляди жилища, което 
сега вече се знае, няма напъл 
но да се осъществи.

Недоимъкът на жилища 
бено

Делегация на СЮК, оглавя 
вана от секретаря на Предсе, 
дателството на ЦК на СЮК 
Стане Доланц, от 27 до 30 
септември посети Атина по 

от. доклада „/'покана на Общогръцкото со 
.другаря Тодор Живков пред . ^истическо движение

- ■ конференцията и в речта му (ПАСОХ). Стане Доланц и 
*.1 В.1.,Благоевград,, произнесена. “ ^^р*?“да*тел*т ,
: - :на 15 юни тази година за по гръцката партия , Андреае Пз 
' литиката на нашата. партия панДРеУ водиха разговори 
на Балканите" за взаимоотношенията и сътру

•дничеството между двете пар 
тии.-

от 15 години и работ- 
не трябва да отиде

в някоя друга 
ласт, обществените определе 
ния най-трудно си прокарват 
пътя тъкмо в строенето на 
жилища, за което свидетел- 
ствуват

на
договори 

трябва да

Тъй като Тодор Живков то- 
поотделно говори за от- 

•със всички бал- 
за да няма 

кого
първенствено се отйасят него 
иите препоръки, 
продължава:

гава
1 ношенията 
' кански страни, 

никакво съмнение
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ в осъществяването 

Основни критерии 
за получаване на свартира би 
ха били: условията на квар 
тируване, личният принос на 
работника и стажа му. при 
това отделно внимание тряб 
ва да се посвети на млади 
семейства,, на младежи, са- 
мохранки майки и 
ри, което
случай- 

Отделно
ва становището, 
на никого в 

на не може

на

Нов^ организацияавторът 
/.Трябва да се Тези

Председателството на Съвета 
на синдикатите в Югославия 
бе прието окончателното

дни на заседание на нансовите организации граж
дански

осо
засяга организациите 

материалното
лица на военна служ 

гостилничарството и ту 
ризма,- комуналното 
ство и занаятчийството и тър
говията.ШттстУо отба,- производ 

непосредствените про 
изводители, които 
лението

ство ипре 
органи 

на синдика 
съюзните им 

като органи на син ■ 
дикатите на федерално равни 
ще.

стопан-дложение на новата 
зацйя на Съюза 
тите, относно’

• отбори

в разпреде 
на жилищата, особе 

но в големите градове, по-ло 
шо са минавали. Това значи, 
че едно от най-значителните 
изисквания 
конгрес на

пенсионе 
досега не е билоМакар, че е предвидено ос' 

новаване на отделен съюзен 
комитет за работниците в тър 
говията, в бъдещата орга 
низация ще се направи опит 
да се даде 
всеки 
бъдат 
ските 
ните 
както и

МСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Иаяиаа 

Урежда редакционна

внимание заслужа 
че квартира

случай
Да се дадае извън 

утвърдените критерии в ос
новната организация 
поредба, коЯто досега не е 
спазвана във всички среди. 
Останалите синдикални ста 
новища на този план, гово
рят за големите 
в разрешаване на 
въпроси

на предишния
_ синдикатите
Сърбия работниците в.разпре
делението на жилищата да 
участвуват съответно с числе
Гг™ с Трудови* принос и стаж, не е осъществено 

проектът на 
програма, 
на ноември тази 
приеме Шестият 
Съюза на 
бия.

никакъвВместо досегашните шест 
съюзни комитета по отрасли, 
ще се създадат 1^ комитета 
на синдикатите на работни-' 
ците

П«ТЪК
възможност на 

синдикат да 
организирани търгов 
работници от 

трудови организации, 
трудещите се от съот 

ветни учебни и научни 
туции.

отделен раз
тодо?*адлчЕВ

м отговорен 
редактор 

СТОЯН СТАНКОВ 
Теюмчеешс редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

I директор — 
46-454, Редакция 52-751 

яВеенмент 60,

от енергетиката и пе основ-трохимията ;
и преработката на метали,- хи 
ята и неметалите; 
та промишленост, 
изделия и обувната промишле 
ност; горското дело и дървоо 
бработването; поиграфическа 
та.

производствотог<
акционнататекстилна

кожените
който в началото 

година ще 
конгрес на 

синдикатите на Съг 
набляга по-бързо да 

решават жилищните въ 
на работниците. Отлеп 

но се подчертава нуждата*™
« спре обществено-неконтро
лирания Ръст на разходите 
за жилищно строене, за кое
да се'т^псИ решения трябва 
пи ър°ят във всички ета 
ПИ на Строенето: от проекти
слел°зяРеЖДаНе на землшцето след завършване строежа вя 
жилището. Второто^“
?сканеВС^Н0СТ 6 повт°Рното 
грес.

инсти възможности
жилищните 

чрез етажно строе
не, на жилища с лични сред 

които

Новите съюзни комитети 
ще трябва да се учредят и 
да започнат с работа ства,

използваха.
иМСЛНДИ.Калните организации 
оачпирп^аДаЧаТа Да Участват и 
стаено „ системата на обще 
™ Договаряне и спора-
дика™ ° ТаЗИ 'област. а Син 

, отделно да инсисти-
сттз ДИГане на отговорно- тта на участниците в догово 

споразуменията. Сле- 
жилището и по- 
остава

от 31
октомври настоящата година 

Както се
издателско-вестникарската

дейност; съобщенията 
ките;

се досега не сеГеи просии връз 
строителството,- . сел- 

дейност, храни
предвижда, ново- 

създаващите се синдикални 
органи не ще увеличат 
нистративния, 
политическия

скостопанска
Тевуща _____

62500-603-9525
еди - Нмга

-■у» Иврад- 
. -- Пауаашп 

МП- Да.

адми- 
научния и 

апарат в Съюза 
на синдикатите, защото 
от съществуващите 
ще бъдат обединени, 

те на управление, правораз стно 
давеното.

телна промишленост 
опроизвдетвото- 
то и

и ТЮТЮ
образование 

възпитанието, наука и 
здравеопазването много 

служби 
а изве-

културата,- 
и специалните грижи; органи

число заети 
ката ще минат на в синди 

друга рабо 
Ио такъв начин общият 

на заетите

рите и 
дователно, 
нататък си 
киндикална

обществено- 
плитическите и обществените 
организации и сдружения, фи

М> е та.
брой 
ри и по-малък от Ще бъде до

досегашния.
главната

предходния 
програмите за

грижа.кон-
решава-
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, с«Аиняадитс «,

Крмлшис Бр. 1125
Година XXXVI
29 септември

1978
Белград

МЕЖДУНАРОДНАТА ТРИБУНА „Социализмът в света” се
проведе и тази година по трети път последователно в Цавтат- Около 

„Социализмът и развиващите се страни” 
се събраха 94 видни учени и теоретици, дейци и обществени работ
ници с марксически мироглед от 49 страни от всички континенти

кръглата маса на тема

и 160 участници от научно-изследователските, висшите учебни заве
дения и други обществени институции и учреждения от всички наши
социалистически републики и покрайнини.

Участниците в тазгодишното съвещание приветствува пред
седателят на Съвета на трибуна Душан Попович.

НЕИЗВЕСТНОСТ С ЦЕНИТЕ шение на цените. Някои, 
които работят 'слабо, пови
шават цените, като искат 
по такъв начин да станат 
доходни. И това е преливане 
от ония, които работят добре 
към ония, които работят 
слабо. И тук' не се изпъл
няват съществуващите дого
вори. В това отношение репу
бликите, покрайнините и об
щините би трябвало малко 
по-отговорно да се поставят. 
Ако и по-нататък се допуска 
такъв ръст на цените, тога
ва ще расте и инфлация
та. Настоящият размер на 
инфлацията у нас още нс 
с така висок, ако се има на 
предвид какъв' беше преди 
няколко години и какво е 
положението в това отноше
ние. в други страни. Не 
.смеем да забравим, че инфла
цията поражда и множество 
други отрицателни явления. 
Затуй трябва да пазим на 
това и винаги да имаме пред 
очите си цялостта на нашето 

ването на среднорочния план, югославско стопанство, 
и Решенията на Единадесе
тия конгрес на СЮК.

И обикновено погледите се президентът Шито в неотдав- 
отправят „нагоре", към дър- нашния си разговор с полити- 

предимно' ческото ръководство 
Словения, се съгласи:

— Големи са

годишния
обикновс-

ъкмо започна 
сезон, в който 
но, се прави равносметкаI

след годишните почивки и 
се планира набавка на зим
нина, което този път ве
роятно не ще мине без за
труднения и разтегляне на 
семейните бюджети, И то не

казва на съпругата си: „Пази 
хляба и храни децата"!

неоправдателното пови- 
губи се от предвид истината, 
че цените, , най-много и най- 
често, зависят от производи 
телите и от общините.

отщо се касае до цените 
неизве-

но,
съществува малка 
стност. В новините от пазара че- 

по- тем, че зеленчукът през ля
тото с бил два пъти по-скъп

В тази неизвестност, 
-требителят сс намери пред 

повишения 
на цените, които семейният 
му бюджет трудно 
издържи; Към новата, 
по-висока

само зарад това, че сме
Тс предимно , там се съ

здават и определят. А ,самоу 
правитслиите органи и деле
гатските

свикнали по време ' на годиш 
и по- от миналата година в същия 

период. Статистиката казва,
вълната от новините почивки харчим 

вечко, отколкото ни допу
скат възможностите, но и скупщини в об- 

по нравило, са по
щадени от критика и иска- 

очевидио им се струва, че Ния за обуздаваме на цени- 
статистиките тбъРДС обобще- тс направлението на кри 

' следят ръста на цените, тическитс забележи би тряб- 
Месото поскъпна за 13 про- пало частично да се иромс- 

И- цента, и пак го няма в до- ,'1И> за да бъдат всички са- 
статъчен избор, както сме моуправителни, държавни и 
свикнали. За гостилиичарски- обществени* организми мобп- 
те у слуги и да не говорим,- 'лизирани с цел по-скоро да 
те са поскъпнали с около 30 се уреди положението р об- 
процента. - ластта на цените. Към това

задължават и договорите, и 
Резолюцията

че е поскъпнал с около два
десетина процента. Домаки- щините, 
ните на това клатят с глава,-

може да 
многочувствително 

цени на хранител 
ните стоки и услуги, коитс* 
ни чакаха, когатб се върнах
ме от почивка. Повишения
та, почти без изключение, 
надминаха очакванията, 
кото и да сме свикнали с 
калкулантските . ходове на 
някои производители, търго
вията и услужните организа
ции.

зарад новите, 
по-високй цена на слсктри- 

енергия например, 
сс препоръ-

ческата 
на потребителя

нода пести слсктричен ток. 
Препоръката, без 
е основателна и уместна.

чва
съмнение,

кол-
разпилямаше, и още има, 

ваис на електрическа снер- 
както разпиляваме игия,

други блага, хранителни про 
(хляб, да речем), лсдукти

карства... Но когато се „пред
лага" икономисване на елек- ,тостта с поскъпваиията, хора-

про-

иапика и свикна-Въпрски за осъществя*
Цените растат, договорът, 

който подписаха републики-
та сс питат: докога ще

защо е така? ..чсска енергия с по-висока це
навечерието на сезо- дължи това, думи никой нс би 

оглушки 
наистина е 

при. сърце да имаме стаби
лен пазар, стопанство

От тези 
смял да си прави 
никой, комуто

на, вте и покрайнините в начало
то на годината не се зачи- 

на навесте- 
за системата и

на, когато енергията става 
(отоплениенай-необходима 

на жилища), нима това не
та, приемането 
ния закон 
политиката на цените постоя-

на СРжавните органи,
съюзните, рспубликан- 

и покрайнииските. А

и об-
. 'VКЪМ

ските
на поговорката за 

съпруг, който
напомня 
порядъчния

опасностите щество.
нно се отсрочват. Следовател



2 Комунист
МНЕНИЯ

СТАНОВИЩА Крачка в широчина” и„против” 

НОЩНИЯ труд
99

значи-Сърбия Обещаватсъ*оз наСоциалистическияна В работата на
на базата в решаванетоНовините 

телно разширяване
отделна организация, но как 

действителен фронт, кои 
то обединява всички зани

за- развитието па , 
самоупра

НАДА МИЛУТИНОВИЧ разбира се, 
това 

съставка на 
характе 
Със СЪ-

Въпросът е,
сега всичко най- т0СВЕТА ТАДИЧтрябва да со регулирапата 

със Закона. 
Специалните 

на жената

за из- 
член 86 в

как
бърз° Да станеповедение,

се инак

инициативата
Цменение на 
'-Закона за трудовите от 

в СР Сърбия, коя 
то потече от Памучния

Враня, наскро ще
в Скупщината

тереезвани 
социалистическото
вително общество, и отделни 
те лица и обществени органи 

на гра

,.бпъщането .към широ- 
Цкид фронт на включва- нашето 
•не в обсъжданията

живототрептящи тс- 
ио на- 
повече 

на непо

защитни мер 
работа, 

тълкуват в Конфе 
'жената в СъР- 

решення 
за които е

на
,щностга°-а делегатската
стема.

ки на си-ношения както гиком
ренцията на 
бия,
само за работи, 
доказано, че мргат да оъдат 

от становището на

всички 
ми от

и сдруженията
жданите, създава така вси 

условия за творческа 
на .становищата

бинат във

СР РСърбия. Очаква се това 
да бъде интере- 
Скупщината ще 

своето

всекидневието,
който още '

подразбиратна за изборно- 
ССРН

ще се прове 
на октомври, то 

в цен

В подготовката 
то заседание 
Сърбия, 
де в края 
зи въпрос се намира

вниманието. На пРъв
организацио-

. за

чин,
ше бъде отражение 
средствеиите потреби и 
едиевието, без делба 
леми и малки неща и ангажи
ране, с право получи мястото 
си в усилията за провеждане 
на становищата и заключени 

на най-висшите партии- 
през първата 

година. От 
това отноше

на чкинаежразискване 
сно.

реализация 
от конгресните резолюции 

комунистите.

вредни
обществената функция във въз 

на • жената 
да се решават 

да се отделят от цяло- 
труда

коетона го назащото
трябва да • отбрани 
становище, което между ДРУ 

се основава . на Между 
за за-

пцзизводството 
и не могат

наСъюзани
ото търа на 

поглед 
нни, дори 
облиците на

опит показа.то досегашниятнародната конвенция 
брана на нощен труд за 
жената, а която е подписала 
и нашата страна. Инициатива 

комбинат 
Кон

на охраната по 
на всички трудещи се, и 
мъже и жени. Под това се 
подразбира създаването на 
по-добри

чисто добър път. Същестта че това е 
егвува вече., по-дълго време, 

че мрже да се каже, 
начин се ма- 

само в опреде

и разговорите
действуване на 

конферси-

ята
заседанияни

на тазиполовина 
делно 
ние има

макарта на Памучния
Враня подкрепиха

за обществена
условия

за работа, организиране на 
хранене, превоз 

съответно

Републиканската
ция, широко водени във

и общини, в

хигиенни място вСоциалистическият 
В практиката досега, 

недостатъчно
фронт

че по някакакъввъв
ференцията 
.активност на 
Сърбия и Регионалната 
ланска камара 
Конференцията 
своето 
с повече

вси
нифестира
лени области, в онези

се считаше че

в обществено съюз. 
не така рядко

жената регионички
тази светлина

за коработниците, 
възнаграждаване според тру 
да, по-дълга почивка, обще
ствена грижа за децата и по
добни.

дилеми, 
ствуват.- 
даден 
отделни

— сто- на 
в Лесковац. 

на жената 
подкрепя

получават от 
Касае се,като широк

и място за всяко- 
готов да се за- 

по-нататъшното раз
отношения

изявен главно
нормалния досег

на Социалистическия

ито 
са в

значение.делно
впрочем, за същностно обръ
щане към разширяване 
действуване 
най-широк

на рана акция
които естановище

аргументи, а същи 
- се основават върху твъР 

дението за „застарелостга" на 
конвенция,

го,
па ботата 
на съюз, същностна значително 

просторите
стъпи за 
вити е
в изграждането 
ческото 
якога и стесняван 

на вече

очевидно, съще- 
На официално за- 

на жените в
на нашите и влияниетоте на социалисти 

пон му стеснявайкикръг трудови хо 
въпроси не

самоуправление,въпрос
текстилни комбина- 

против забра- 
жс-

Мсждуиародната 
приета още през 1919 година, 
по време на съвсем по-други 

и технология на тру 
твърде малък 

били заети на

за действуване.под нати ра по всички
цялостното развитиеотживелите

за това, къде е 
място

дали са
на нощен труд —

с „да". Кога 
въпрос се 

на. жените поотдел 
неофициални разгово 

отговорът е противополо- 
От друга страна, техни- 

организации на сдружения 
че посочената

ти сците 
схващания
правото и единствено 
за обсъждане и решаване по 

поп

ее *Трябвало би, обаче , да
че е по-лесно е да се

само от 
но и за съвсем 
определения и решения, пък 

предприемане на допъл 
мероприятия,, за ко 

разисква в Социали-

ната 
ните отговарят 
то обаче същият 
отправи

конкретнитеусловия 
да и 
брой 
работа.

Със спорния

каже,
определяме и . дори да намира- 

добри решения, отколко

когато
жени съществените въпроси, 

гресните 
Съюза
водеща сила

Социалистическият съюз 
значителен подтик.

и на 
нителни 
ито се 
етическия съ-юз.

меначлен 86 с раз но. заключенияв ви да ги провеждаме
Така е и този път.

катона комунистите,
в обществото

тозащитата на жената ри, 
се забранява нощен 
бременни жени и май те

двегодишна труд изтъкват, 
беше забра разпоредба

ширена
като жен. живота.

Както що се касае за - жизпс 
поведение на делегатска 
система и провеждането

ни.труд на
с деца до 

досега
извънреден 

само за бременни и же 
деца до една година.

на Републикан- 
на же

получики за забрана 
труд за бременни 

с деца до двегодиш 
спъват производ 

дохода, за- 
приемат 

ъже и по

па Секциите и съветите за раз 
всъщност, съвсем лични области, според .пред

в бъдеще ще бъ

нотовъзраст, 
нен С това* 

прецизно и 
золюцията 
мите

и нощен нощния 
и жени

та
в словото на ре 
са залегнали ду

Тито в дат 
иа на

на резолюциите на конгреси 
на комунисти- 

касае и за непо

труд 
ни с

ложението.иа възраст 
ството, намаляват 
канват се, че 

по- на работа само 
добни.

За нещастие, 
ди всичко 
промишленост, 
т.ят

от страна те на Съюза 
вместо Те, така се

практика да ги средствената, конкретна ак-
Председателството. тивност на

степен се всекидневнто широко обще 
действуване. По-сил 

обединяване в акциите, 
в ангажирането 
обществени фак 

отбягване от удзоя- 
или паралелизма при

формирани 
Конференцията,

на другаря
разговора с делегацията 
ССРНЮ през 1976 година, 
когато той

необходимостта от
още по-широко

По мнение ще
мконференция

разпоредба 
би могла да се про 
като орграничазаща 

на жената на труд

ската 
ната такава 
напред 
тълкува

досегашната 
формира
С това до голяма

възможната база, ствено

членовете му въвпосротделнокасае се пре. 
за текстилната 

в която раб.о- 
210 хиляди жени, което 

от половината от об

лочи
нататъшно 
включване и ангажиране на 
трудовите хора и гражданите 
във всички обществени 
цеси. Практиката ни пока
за, че и най-трудните въпро 
си и най-големите проблеми

правото
и незачитане на самоуправи 
тел ното й право да реши да-

ще работи нощем, откол е повече 
защитата щия 

някои ско 
кои който

недостатъчно развитите обла-

ращирява
укрепва непосредствено от- ното
говорността на конференция- съгласуване

най-широко деле- На всички
фронта на тори,

ването
постоянно договаряне и поста 
вяне тежестта на , поотделни 
носители на акциите, всичко

проли брой заетц в този пи- 
акумулативен отрасъл, 

при това е лоциран в
разширяване

Защото 
организации, 

не мо^ат да просъще- 
без трета смяна, ве

че занапред 
на работа само

кото та, като 
гатско тяло във 
социалистическите сили, дава 
възможност за още по-непо 
средственО' и по-широко анга 
жиране на трудовите хора в 
разговорите, анализите, твор в по-голяма степен отколко 
ческия принос в обединява То досега, единствено ще 
пето на всички, които със даде гаранция за • още по-

комплектна, творческа, успеш
на акция на най-голямо число 

се и нови крачки 
в реализацията на основни
те поставки на делегатската

иа жената, 
текстилни

решавахме и пре 
пречките, кога- 

беше запознат це-

най-лесно 
одолявахме 
то с тях 
лият народ, когато всички 
за всичко бяха най-подробно

то , сти.ствуват 
че вдигат глас. Това е удобен случай да 

се чуят и някои други пред 
същност е 

да се обсъждат
ще приемат 
мъже.

В КонференцияТа 
та в Сърбия 
необходимостта

ложения, чиято 
проблемите 
по-сериозно, от научен ас- 

разгледат вси
на жена- осведомени и даваха всичко 

от себе си да се намерят най- 
добрите решения. В поли 
тиката няма велики и мал 
ки теми. Няма ги особено 
в такова общество, каквото 
е нашето, в чиято същност

се подчертава 
от прераз- пект, като се

последствия от нощния 
не гледайки само из-

чки 
труд,
годата за трудовата организа 
ция и отделните интереси иа 
жените да заробтват по 700 
динара повече ако работят и 

но и последствията 
такава работа за здраве

то им, децата, семейството.

глеждане на нормативните 
актове за нощния труд на 
жената, по-точно, в разисква 

на тази тема се изхож 
потре

знанието си, умението, но
вите идеи и опит да ускор 
ят приемането на най-добри, трудещи 
решения в компетентните за 
това тела и органи. Широко
то отваряне по начин, кой
то наистина ще даде въз 
можност за влиянието и

мето
да от нашите условия, 
би и изисквания 
менната обществена практика, 

от това в каква сте- 
труд на же

на съвре- владее постоянното усилие за 
подобряване на положението 
и живота на трудовия човек.

нощем.
отдори и 

пен нощният система. Без това, трудно ще 
върви и широкото действие

СЪЮЗ,
приноса на най-голям брой било да се касае за местната 
трудови хора, не само от та
ка наречената структура на 
Социалистическия съюз

на СоциалистическияКомунист общност, общината, обла
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от ИЗБОРНАТА СЕСИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

НА
КОНФЕРЕНЦИЯ

НА СЪЮЗА НА

Принос към
самоуправлението

АКТУАЛНО

Не е достатъчен 
само един изводразвитието на

1а еотдавна Изпълнителният съвет - на Общинска 
Вта скУпЩина в Димитровград прие извод 

по-голяма сигурност на движението в главна ги 
улица на града. Основно в този извод е, че се за
бранява играенето на хоро пред хотел „Балкан", 
провеждането на заключението ще се стараят 
потентните

за

Лдна от най-важните 
ционно, кадрово и 
щинските

задачи е 
идеиноукрепване 

па младежта.
по-нататъшното ак 
на основните и об 1500 бригадири 0 23 бригади. 

Всичките бригади 
пали забележителни 
ти, а много от

ком-
при Органа на управлението и Секрета

риата за вътрешните работи.
Безспорно, този извод ще 

увеличената сигурност и той има пълно

организации

Републик1искмааТаконфИеЯреГ,ц',яС на“ с ” преДсеДа™лит 
Слободан Палалич. 1 "я на Съюза на младеж

са постиг-
резулта- 

тдх и по ня
колко пъти са похвалявани и 
провъзгласявани за ударни.

Обаче и покрай забележи
телните

на
окаже влияние пата

оправдание.
Смятаме обаче, че за сигурнсгта на съобщенията в 
града е необходимо много 
вод се отнася само за една улица в града и факти
чески е регулирал безопасността за само няколко 
часа в седмицата (обикновено в 
ник, когато има сватбени увеселиния).

Ако по-обстойно познавате града, ще забе
лежите, че сигурността на съобщенията зъооще не 
е на желаното равнище.

Движението през селищата в нашата страна, 
с кола, е ограничено на 60 километра в час, болшин
ството градове обаче чрез съответно решение на 
Общинските скупщини е ограничено, на 40 киломе
тра. Така е в съседните градове — Пирот, Б. Па
ланка — къдсто са поставени знаци за позволената 
скорост. В Димитровград не е така...

Когато се движите от югославско-българската 
граница и желаете да се отклоните от международно
то шосе в града, ще забележите знак, който огра
ничава скоростта на движението на 40 километра. 
Този знак за съжаление е толкова непослучливо 
поставен, че и най-опитен водач на моторно возило 
няма да разбере за кое се отнася —33 международ
ното шосе, или пък за пътя към града.

Този знак е и единия, който ограничава ско- 
ростата на 40 километра. На входа от вътрешността, 
при ж.п. прелеза край гарата и при мотела, такива 
знаци изобщо няма.

Да припомним, че липсват знаци и на много 
други места. На входа от към „Строшена чешма”, 
на главната улица, няма никакъв

За нов председател 
ренция бе избран Миле Илич. 
на телеграма до другаря Тито!

па Междуобщинската 
Изпратена

конфе 
приветствс

повече. Съответния из-
резултати, 

тата на младежките 
зации е имало редица слабо
сти, преди всичко въпроса с 
заемането на работа. Както бе 
изтъкнато

в рабо-
органиВ Нишка банд се проведе 

трета изборна сесия на Меж 
дуобщинската конференция 
на Съюза на социалистическа 

в Нишки
бяха крити- 

оценени постигнатите 
набелязани

45 ХИЛЯДИ неделя и на праз-
к-м „ младежи и дсвой 
ки в регина. и 
ните акции са водени 
почти във всички

състезател
с успех 

срещи, а в 
акцията „Млад работник-само 
управител” са участвували 
17 хлияди младежи и пг

на сесията, в мота младеж 
он, на която 
чески

мента в Нишки регион към 
34 хиляди души търсят рабо- 

от които около 80 про
цента са млади хора. Както 
бе изтъкнато на сесията, из 
ходът е в по-интензивното ра 
звитие на изостаналите 
в региона, като по такъв на 
чин

реги-

над та,
резултати и по
нататъшните 
ствуване. Освен

насоки за дей 
многоброй 

ните гости в работата па из 
борната сесия участвува и Сло 
бодан

части

Палалич, председател 
на Републиканската конферен 
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж в СР Сърбия.

ще се намали мехаииче 
прилив на население

то в центъра на региона. Под 
чертано бе също 
при заемането на работа тря 
бва 
ните

СКИЯТ

така, че

да се спазват обществе 
договори.

Делегатите на Междуобщин 
ската конференция на Съю 
за на социалистическата мла 
деж за нов председател из 
браха 'Миле Илич, а за зам. 
— председатели Миладинка 
Милошевич и Оьрджан И- 
лич. За секретар бе избран 
Милан Томович.

От изборната сесия бе из
пратена телеграма до дру
гаря Тито, в която между 
другото се казва: „Готови 
сме своята младежка енер 
гия да положим за по-ната
тъшното осъществяване на 
трудови задачи и укрепване 
то на материалната основа 
на самоуправителното ни со
циалистическо общество, да 
развиваме социалистически от 
ношения, да укрепваме брат 
ството и единство в необвъР 
заната ни родина и да се възпи 
таваме върху революционни 
те традиции от Народосво 
бодителната борба и морал 
ните ценности на социали
стическото ни общество”.

ОТГОВОРНОСТ НА 
МЛАДИТЕ

В доклада за предстоящите 
задачи на младите от Нишкй
регион, досегашният 
дател
конференция на Съюза 
младежта Томислав 
вич

предсе 
на Междуобщинската

на
Стояно 

пдчерта, че с изборната 
приключва изборната

знак.
Жителите знаят, че това е главна улица и пропускат 
колите движещи се по нея. Но никой не е обаче 
дължен да знае коя улица в един град е главна, 
а коя не.. За шофьор важи знак, или правилото 
от дясната страна. Затова обикновено тук няма 
никакво правило, хората водачи обикновено се спо
разумяват, а това в модерните съобщения е недо
пустимо. Подобен е случая и на улица „Джуро Са- 
лай" и Нишава", на която в момента се движи голям 
брой коли, с оглед че в главната улица е забране
но движението.

Това са само главните улици в града. Поло
жението в останалите е подобно.

Има и други неща, които влият на сигурно
стта на съобщенията. Влизането и излизането в гра
да, край мотела, може да се назове със всякакво 
име, но не и с името на сигурност. Подобно е и при 
Лукавачка рампа, където се случават много произ
шествия. Не е подходящо и решението, че е позво
лено гарирането на коли от двете страни на улица 
„М. Тито”, от хотел „Балкан" до ж. п. прелеза към 
ж. п. гарата. А това заключение потвърждава досе-

сесия-
дейност на младите, 
изпълниха над 1200 събрания 
на пъвичните 
координационните органи. От 
много задачи, които се нами

която

организации и

рат пред младите в региона, 
сигурно трябва да се изтък
не включването в непрекъ
сната борба за развитие на 
самоуправителните обществе 
но-икономически отпошения. 
за изграждането на социализ 
ма и доизграждането на по
литическата система върху де 
легатски начала.

Миле Илич

— Фактът, че в общините 
действуват голям брой деле
гации в самоуправителните 
органи, общинските скупщи 
ни и в самоуправителните об 
щности на интересите, 
съмнение говори, че и Съю 
зът на социалистическата мла 
деж трябва да се организи
ра и подготвя за дсйствуване 
в рамките на този фронт, 
посредством делегатите и де 
легациите да се изявяват вси 
чките нейни интереси, а 
всеки младеж — делегат, да 
стане активен носител на то 
зи процес — изтъкна Томи- 
мислав Стоянович.

Така също всрод най-важ 
ните предстоящи задачи е 
и по-нататъшното ангажиране 
върху кадровото, акционното 
и идейното укрепване на пър 
вичните и общинските орга 
низации на Съюза на социали 
етическата младеж. За да се 

както 
на изборната

Твърде внушителни резулта 
ти са осъществени чрез до
броволен младежки труд. 
През настоящето бригадирско 
лято на 17 съюзни младежки 

без трудови акции са участвували гашната практика.
Всички

говорят, че сигурността на движението в Димитров
град е проблем, който изисква по-обстойно обсъж
дане и ефикаспн решения.

С. Кръстич
тези въпроси заслужават внимание и

МАРКСИСТКО ОБРАЗОВАНИЕ

Започва да работи политическата 

школа в Ниш
А. Д.

Регионалната политическа 
школа 
своята

В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНв Ниш щс насочи 
дейност към оказва 

не помощ на общинските 
организации на СК, които ня 

собствени
^Планираме капиталовложения 

не ое ооъществяват
на третата ге

на По 
към

Обучението 
нерация 
литичсската

слушатели 
школа

Междуобщинската конферен 
ция

достатъчномат
кадри. Такива са Гаджин хай, 
Ражан, Житорджа, Мсрошина, 
долевац и Спърлиг. На Бабу 

Бела паланка, Блацс,

на СКС в Ниш щс почне 
2 октоври т. г. Това нсот 

давна реши Съветът 
школата,

на Южноморарски регион в СР 
Сърбия в това отношение и 
занапред изостава в сравнение 
с останалите региони.

Незначителните капитало
вложения през първата по
ловина от годината са носле 
дица преди всичко на не
достатъчната 
ствена способност на стопан 
ските органиазции в региона. 
Според годишните баланси 
от миналата година, за нови 
капиталовложения през тази 
година са били обезпечени 
само 386 милиона динара.

В стопанската дейност 
Южноморпнски регион през

пет месеци от тази 
776 ми

вшница,
Димитровград и 
тя щс окаже 
лизпция 
нямат кадри, 
е пасла за актива па ире- 

н тези общини

на
Куршумлия 

помощ за рса 
на темите за които 

III колата се

които прие плам 
за работа на съ 
учебна година.

година

първите
година са инвестирани

динара. Топа е само 
четвъртина от клани 
капиталовложения за

и игрограма 
щата в тази

Миналата учебна
посещаваха 74 уче

лиона
осъществи тона нещо, 
бе изтъкнато 
сесия, трябва непрекъснато да 
се разширява 
кистите,
ворността в младежките орга 
низации и да се води пепре 
късната борба за подготовка 
на нови кадри.

една 
раните 
тази година.

Май-миого средства са вло 
в промишлеността — 

42 на сто от общите 
Обаче, и

школата
ници, а тази броят им е 
увеличен на 80. 
ван с
ватслитс, с повече преподава- 

от непосредственото щ:о

подавателите 
да организира подготовка за 
по-усисшиа 
марксисткото 
първичните

Комплскту- 
съставът на препода- възпроизвод-кръга на акти 

да се укрепва отю-
рсализация па 

образование в жени 
организации на почти

(II. II.) капиталовложения.
е далече под планира

тели 
изводство. ск.

товамото и не обезпечава равно- 
реализи-ЛЕСКОВАЦ мерно и цялостно 

ранс на общсствеио-икопоми 
чсския план на Южноморав 
ски регион през тази годи- 

Освси това, все още не 
почнали подготовките за 

на най-значитсл 
обекти, вкл

РЕЗУЛТАТИ И ПРОБЛЕМИ

Ма изборната сесия на Меж 
конференция

на социалистичс
в Мишки ре- 

иодчсрт»шо,
изтеклия период са но 

забележителни ре
зултати. Преди всичко на идей 
но-политичсското 
и марксичсското образование. 
Чрез
образование са минали

Сима Йовакоич — председател 

на МНК на (СРН
Охрабява обаче фактът, 

че до края на тази година 
в стопанската дейност тряб 
ва да се инвестират още 
1.424 милиона динара. При 
условие да се това., осъще 

ще бъдат реа 
лизирани почти 70 на сто 
от планираните средства за 
тази година.

на.дуобщинската 
на Съюза са

изграждане 
иитс стопански 

с ючително и
пощенско-телефонно - телегра 
фически и други цнфраструк 
турни 

Всичко

ската младеж 
гион беше 
през 
стигнати

чс
водностопански.

На състоялата се на 22 сеп заместник — председател
заседание на избран Бора Иович, а за

МОКРи ССР)! на Южпоморав секретар Гойко Вук”ч|'|,К!'
МОК и сл- „пенселатсл Председателството па Коифе-
„а КоКнц^аПР”еиз ,,с^ия?а наброява а^иленс
бран Сима Йованович. За вс.

стви, тогава

обекти.
това посочва, чс 

най-иеразвитият

издигане
ски В. В.стопанскиразни видове на това 

над
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СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕКОНГРЕСИТЕ НАПРЕД

да се уточнятВАБУШНИЦЛ

Проблемите на учебното 

пред делегатитедело се от-На синдикалните организации
възможности да осъществя- 

позиция
всичко в сдруже-

криват широки 
ват своята конституционна 

области, а преди
повтаряли 38 ученика въвклас са 

— или
чки ученици 

ма танал

учебна 1977/78 година са нос 
проблеми са останали 3,4 процента.

само един е ос 
Най-ху-

— През изтеклата 
тигнати добри резултати, 

неразрешени— Педагогическите” бележки още съществуват,
" просветно педагогическа

номного всички 
ния труд/ без бележки.

III клас, къ- самоуправитслния ра 
контрол и др. О- 

обласг са сио
всте на 
ботнически 
питите в тази

синди-са отречени откар че отдавна 
та практика

Междуобщинският
съвет. който непре 

дейно- 
Одоза на сиидикати- 

Южномо-

кален насръчва и именно затова съ 
слабости мо

къснато 
стта на 
те в общините в 

регион.

Не случайно в дневния ред 
на оощинската скупщина в 
Ьаоушница за следващата ре 
довна сесия е влязъл анали 
за на успеха през учеоната ~ 
1977/78 година. Много факто- чЗ 
ри, като се тръгне от недо- Я 
статъчните помещения и не- 0 
доимъка на кадри в някои 
училища, до липсата на до- ^ 
статъчно учебници просто на Л 
лагат този проблем обстои- 
но и изчерпателно да се 
съди.

лучливи 
шествуващите

ефикасно да се премах 
ангажиране нагатпредлага 

на Шестия кон 
на Сър

равския
в документите

на синдикатите
се уточнят задачите 

организа- 
по вси

ват с пълно 
синдикалните организации, а 
на всички други обществени 
фактори' начело със Съюза 
на комунистите.

Като своя дълготрайна за 
Съюза на синдикатите в 

регион опре

грес
бия Даи отгворността на

на синдикатациите . 
чки 
жни

които са длъвъпроси, 
да реализират. Причи 

за това принципно пред
дача
Южноморавския

по-нататъшното обществсложение е, че в досегашната 
дейност на Съюза на синди 
катите е приписвана и онази 
отговорност, за която не е 
изключително компетентен, 
или пък е пренебрягвана пря 
ката му отговорност.

Междуобщинският синдика 
от необ

деляно-икономическо развитие на 
който е все още най- 

СР Сърбия. Име
Региона,
изостанал в

това е предусловиеУспешното реализиране на 
целите и задачите на съвре 
менното възпитание и образо 
вание на подрастващите по 
коления върху интенциите на 
единните основи на общия 
план и програма на основно 
образование изисква творче
ски и отговорен подход към 
същите от просветните работ 
ници . във всекидневната им докато 
работа. Пред тях са поста 
вени твърде отговорни и сло 
жни задачи.

През изтеклата учебна го 
дина в I, II и V клас се ра
ботеше по новата програма.

занно
провеждане на 
политика и укрепване 

положение

социалната 
на со

на труциалното 
дещите се. Същевременно съ 
здават се условия и за раз 
решаване въпроса на неза
етите. Защото, в този реги
он броят. на безработните 

на 30 хиляди души.

лен съвет изхожда 
ходимостта и занапред да се 

задачите на 
определени 

В това отно- 
най-много е

Обучението да се свързва с производствения труд
конкретизират 
синдикатите. 
Конституцията, 
шение

а само 
ученик е повторил кла

са завършили класа, 
един

първото полугодие имаше мно 
го повече слаби бележки, 

в края на годината 
от тях се поправят.

когато 
тази

в
са. възлиза

Съюзът на синдикатите з 
Южноморавския регион не 

непосредстве 
в бор

до сега
със Закона за сдруВ първи клас на насочено- 

образование през учебна- 
1977/78 година са били 

всички

много
Защо се прави това, 
се знае, че ефект от 
„мярка” няма, дори се по
лучава обратен ефект — ве 
днаж свикнали на „попра
вяне" на бележките, ученици
те изчакват и при втори или 
трети случай „поправка"..

През учебната 1977/78 го
дина от I до VIII клас в ос
новните училища в Бабушниш 
ка община е имало 2 179 уче 

брой 1011 са 
ученици от I до IV 
От тях 938 са показа

ли положителен успех, или 
83,8 на сто. От V до VIII 
клас поправителен изпит са 
държали 154 ученика или 13,4 
процента — От I до IV клас 
16 ученика са повтаряли, или 
1,5 процента, а от V до VIII

постигнато 
жен труд. който в 55 
непосредствено 
зи единствена

то ; члена 
говори за та 

обществено- 
организация на 

класа. На

та прекъснато и 
но ще бъде включен 
бата за
билизация и рационално 
панисване чрез самоуправи 
телно планиране и увелича 

производителността на
Колко много е ва- 

въпрос говори фак

завършили
желаещи

записани
основно училище, 
да продължат образованието 
си, но е имало случаи някои 
да напуснат училището.

Ако се има предвид недо
имъкът на учебници, непо- 
пълненост на кабиненитсс не 
обходимите 
бни пособия, 
изтеклата година 
се отчете като задоволяващ. 
Очаква се в настоящата и в 
идните години редица от те 
зи проблеми да се разрешат 
като се създават все по-бла
гоприятни условия за про 
веждане на обучението.

\
ста- 
сто -

икономическаполитическа 
работническата 
синдикалните организации то 

открива възмож-нещо
да осъществяват своя- 

конституционна позиция 
и същевременно задължава 
останалите обществени фак 
тори нормативно да уточ 
нят в самоуправителните до 
кументи своите . длъжности 
към синдикалните организа 
ции. По такъв начин ще се 
създават условия членовете 
на Съюза на синдикатите ак 
тивно да се изявяват в проце 
са на самоуправителното уре 
ждане и решаване, в изграж 
дане на доходните отноше
ния, в осъществяването на 
защитните и други функции.

Ето защо в програмата па 
Междуобщинския синдика
лен съвет доминиращо мя 
сто заема по-нататъшното

ваУЧЕНИЦИТЕ ОЩЕ НЕ СА 
УЛЕСНЕНИ ваненост

труда, 
жен този 
та, че пър-вото полугодие от 
годината 51 основни и трудо 
ви организации в Региона с 
около 12 хиляди 
са приключили с дефицит от 

милиона динара. В из
готвяне на санационните про 
грами голяма отговорност 
имат първичните синдикал-

та
помагала и уче 

успехът през 
може да

С въвеждането на новия У- 
чебен план и програма се 
очакваше улеснение на уче 
ниците, но това не е постиг 
нато напълно. Главната при 
чина за това са — обемистта 
та програма, учебниците и 
някои преамбициозни роди 
тели. Ключът за разрешава
нето на този проблем е в ръ 
цете на просветния рабтник. 
Той трябва да приспособя 
ва метода и стила на рабо 
та към подбор на материала, 
който трябва да се заучи и 
усвои.

ника. От този 
били 
клас. работници

146

ни организации..
В своите- програмни опре 

деления синдикалните орга 
низации ще бъдат инициато 
ри за ефикасно разрешаване 
на жилищния въпрос иа тру 
дещите се. на обществена
та изхрана, почивките, здрав 
ната защита и др.

Много повече отколкто до 
сега Съюза на синдикатите 
в Южноморавския регион ще 
се грижи за идейно-политиче 
ското, марсйсткото. общо и 
професионалното образование 
на работниците и органилзаци 
онно-кадрово укрепване на 
организациите и органите на 
синдикатите. Без това тази 
организация не може успеш 
но да изпълнява обществено-» 
политическата Си функция.

М. А.

БАБУШНИЦА
СЪБИРАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА„ЙОСИП БРОЗ ТИТО” В КУ 
МРОВЕЦ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ДО 15 ОКТОМВРИС редовно обучение в Ба- 

бушнишка община са били 
обхванати всички подлежа
щи на обучение от I до VIII 
клас ученици. От I до IV 
клас е практикувано класово, 
а от V до VIII клас във вси 
чки училища — предметно 
обучение. За всички учени 
ци, които не са постигали за
доволяващи резултати са би 
ли организирани допълнител 
ни обучения докато 
трудно ‘ • учащите 
организирано продължено о- 
бучение в края на учебната 
година. Тези мероприятия са 
съдействували в края на учеб 
ната година броят на уче
ниците с лоши бележки зна 
чително да се намали.

развитие на социалистически 
те самоуправителни обще
ствено-икономически отноше 
ния чрез непрекъснато укреп 
ване на сдружения труд. То 
ва преди всичко подразби 
ра осъществяване на самоу 
правителните отношения чрез 
личното 
дещия се, 
гатите в работническите, съве
ти, делегациите в основните 
трудови организации, члено

СРОКЪТ Е СЪКРАТЕН
Акцията по събиране 

на средства за Политическата 
школа „Йосип Броз Тито” в 
Кумровец, която започна в 
началото на юни и трябва да 
приключи до 29 ноември та 

в Бабушнишка 
е община ще приключи до 15 

октомври.
Този договор беше постиг 

нат на съвещанието със се 
кретарите на първичните ор 
ганизации на Съюза на кому 
нистите от местните общности 
и организациите на сдруже
ния труд, състояло се на 22 
септември в Бабушница.

някои партийни организа 
ции, но се оказа, че е пове
че от добро.

На съвещанието със сскре 
тарите на първичните пар 
тийни организации бе издига 
нато предложение акцията 
да приключи по-напред от пре 
двидения срок.

Вместо на 29 ноември — 
тя ще приключи към 15 ок 
томври.

Планираната сума 
13 ооо.оо динара сигурно ще 
бъде надхвърлена.

изясняване на тру 
посредством деле

с зи година

В. В.

ВСЕНАРОДНА ОТБРАНА
от

Успешни учения иа 

инжииериите части
И още нещо се договориха 

секретарите ' на партийните 
Съюза иа 

Дадоха твърда

Също ’ така за ученици, 
проявяващи по отделни об 
ласти изключителен интерес 
е организир ано извънредно 
обучение. Не са били зане
марени ни свободните актив
ности.

Не е занемарен ни произ 
водственият труд, който съ 
що играе голямо значение 
при създаването на лично
стта на ученика.

организации на 
комунистите, 
дума занапред по-редовно да 
пращат информации за дей 
ността си в Общинския ко
митет на Съюза на комуни
стите, така че информирането 
да тече без застои в двете по 
соки.

Оказа се, че данните, с 
които до тази дата се е ра 
зполагало за събирането на 
средства за школата са оста 
рели и надминати.

Именно, почти всеки от 70- 
те секретари- на първичните 
организации на СК, рапорту
вайки за хода на акцията из Договорено бе също 
несоха че всички членове на още 
СК са внесли по два членски зискването по 
вноса за изграждане на По
литическата школа, а всред 
желаещите да внесат сред- 

И отдавна отречените „пе ства има и безпартийни, 
дагогически бележки” още 
се ползват с право на граж 
данство. Именно,
изтеклата учебна година, в но какво е положението в

В Димитровград бяха 
дневни учения 
отбрана 
се към тези 
по-рано.

Успешно проведени няколко-
обшината 1?ГНеРНИТе Части на териториалната общината. По време на обученията 

части са възбновили знанията
гтт“ Са се запознали с нови технически средства След приключване на обученмегта редства.

ка и анализ на успеха по конкретннте теми ^“1'3 е °ЦеН'
^ае'иУ^РеПЛеНИе’ РазРУшение, овладяване ’ У ържда' ята и изграждане на обекти.

Оценката е, че инжинерните части 
лостно за изпълняване и на най-сложни 
туалната борба за запазване 

Връхна точка

числящите 
си, получени

така
веднага да започне ра 

предложения 
проекто — плана програмата 
за работа на Общинския ко 
митет и общинската коифе- 

на СКС за периода 
септември

ПАК „ПЕДАГОГИЧЕСКИ БЕ
ЛЕЖКИ” . на предпятстви-

са оспособени ця- 
задачи, в евеп

......
ки числен, се към тези е показал^солидни знания.

/
ренция
септември 1978

Поради липса на пълна ин 1979 година, 
и през формация, не е било извест все-

М. Андонов А.
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ДЕЙНОСТТА НА СК В ДИМИТРОВГРАДСКА

ЯВВЙВЬ
Активността, на идейно-по "" “

литическата

КОМЕНТАР

За по-голяма 

отговорностсюк
на социалистическото Ра3стмоу делни вълроси и определя-

ми=5 -г от
ползви'1.3п,ТШИ1уМи у^част на скс? ще
ОТ Резолюцията от XI конгпЛ °Рганиз“Ра сказки за 
на СЮК. Конгрес членове на партийната органи
„ Съюзът на комунистите „„ заци,я в общината на 
Югославия в борба за чип ито щ,е се обработят следните 
Равноправно междунаоо™ ТемИ ~ Социализмът - све- 
сътрудничество и социализъм ТОвен процес и основни ха 
В света е тема предвидена за РактеРности в развитието на 
ноември, а материали за „б
?? отах1 Й С3 °Т Ре30л‘°чня та от XI конгрес и докладът

ДРУгаря Тихомир Влашка- 
лИч на VIII конгрес

течение на декември 
разгледа Резолюцията 

конгрес
тутът на СКС.

Начинът 
ботка

подготовка 
комунистите в първичните 
ганизации на Съюза на ко
мустите в. Димитровградска 
община ще, се интензивира 
и.планомерно насочи в това 
отношение комисията за газ 
витие идейно изгоажданг 
СК. при ОК на СКС. 
ла план на дейността на ко
мунистите в първичните орга 
низации, за период от този 
сец до края на годината, кой 
то прие и' Общинския 

на СКС в

на
ор

Говорейки неотдавна пред ръководния
на Социалистическа република Словения 
тът Тито изнесе данни за големите 
то е петигнала нашата страна във външната 
тика и във вътрешното си развитие. Но по този по
вод той изнесе и критически забележки във връзка 
с някои отрицателни явления, които не са чужди на 
нашата действителност. Именно, касае се за надде- 
ляване на субективните слабости, които се явяват 

спирачка на нашето по-бързо развитие напред. 
Между другото др. ~
ло да се допуска на ръководни постове да ид
ват

актив 
президен- 

постижения, кои-
си поли-всички

на
е изготви ко-

катоме
Тито каза, „че не би трябва-на съвремения

Актуални
социа-

въпроси'ЛИЗМ;
на по-нататъшното

ко
Димитров- хора, виновшс за загуби... защото напускайки ед- 

, на фабрика те отиват на ръкводни постове в дру
га, където също работят слабо. На неспособните 
бва

митет
развитие

на обществено-политическата 
система; Плурализъм на са- 
моуправителните интереси и 
актуалнитс въпроси от 

от тенията в международното ра 
ботническо^ и комунистическо 
движение. Сказките 
насят преподаватели от ЦК 

Междуобщинската 
конференция на СКС.

Освен тези

град.
Основно на - тря

да се попречи да бъдат на ръководни постове 
— изтъкна между другото др. Тито.

Като

съдържание
дейността на първичните ор 
ганизации ще бъде цялостно 
то запознаване и разработ- 

на документите от Еди
надесетия конгрес на СЮК 
и Осмия . конгрес на СКС. 

Комунистите най-напред ще 
със заключи- 

на другаря Ти- 
на XI конгрес на СЮК 

Съюзът

на
на СКС.В щесе 0Т110 разглеждаме в тази светлина 

случаи от по-рано или в днешно 
краища
скоро, при някои 
ние.

редица
време в нашите

наистина примери има не малко. До- 
другари се беше загнездило мне- 

че някой стопански ръководител стане ли ве- 
директор, като такъв трябва и пенсия да си 

изкара, без оглед дали оправдава даденото доверие.
И така се случваше след 

затвори една фабрика да му се дава 
(или кресло на шеф) в друга 
пак да се остане с високи доходи, 
и съответни резултати. Никой
какво става с работниците, останали след такъв ди
ректор в предишната трудова организация.

Значи ако на едно място са създали лошо 
положение, ако водената организация са довели на 
ивицата на доходността, с лоши взаимни отношения, 
защо не останат там да споделят съдбата на вси-

VIII на СКС и Ста-ка
ще из-и метода на разра 

първичните организа 
ции ще определят сами. Об 
щинският комитет на СКС 
препоръчва малобройните ор 
ганизации да обсъждат 
риалите на събранията 
всички членове, 
организации, които 
голям
ботката да бъде по 
След

на СКС и днаж
се запознаят 
телната реч предвидени са 

и други видове на идейно-по 
литйчсско издигане. И тази 

на година в регионалните поли 
тически школи в Ниш и Пи
рот ще бъдат включени 14 
курсисти от общината.

Общинската конференция 
на ССМ ще организира една 
паралелка на Младежката по 
литическа школа в гимназия 
та, в която ще бъдат вклю 
чени зо ученика, а ще про
дължи с работа и Младежка
та политическа школа на вее 
тник „Борба'’. В четвъртия 
цикъл на тази школа ще се 
обработва темата „Съюзът 
на комунистите на Югославия 
в системата на

като такъв директор 
директорско 

организация, така че 
без да дава 

много не се питаше

то
матеиа комунистите 

на Югославия в борбата за 
по-нататъшното а в онезиразвитие на 

самоуправи 
и необвързана Юго-

имат по- 
членове разрасоциалистическа 

телна брой
групи, 

запознаване с матерна 
ще се водят разгово 

разясняване на от

славия.
През октомври ще се об

съди ролята и задачите на
ли те 
ри, с цел

чки. . .
БАБУШНИЦА Защото може би в много случаи тяхната гре

шка плащат други.
По такъв начин ще се изостря отговорността 

при всички.
А ако на ръководните хора, които правят 

грешки, се гледа „през пръсти" тогава се намалява 
желанието за работа, а ако при това (при такива 
трудови организации е правило) царува уравнилов- 
ката — тогава резултатите ще бъдат много скромни.

Думите на другаря Тито са добро предупреж
дение за всички, които по един или друг начин ис
кат да премълчат грешките на някои ръководни 
другари, но за това по-късно последствията са не
големи. Затуй е необходимо с такива слабости да 
се разчиства навреме.

А начин и средства за премахване на такива 
слабости има.

Днес-сееия яа ОС
Не днешната сесия 

в Бабушница между 
анализа за успеха на учениците през учебната 1977 78 
година и проблемите в учебното дело, възникнали 
в последно време.

Също така делегатите ще обсъдят информа
ция на данъчните нарушения в общината в периода 
януари 1977 
и съответни

на Общинската скупщина 
другото ще бъде обсъден и социалистиче

ско самоуправление’’.. Също 
ще работи и Школата на са-
муоправителите в организа 
ция на Общинския синдика 
лен съвет.

Общинският комитет на 
СКС в Димитровград щс ока 
же необходимата организа 
ционна и друга помощ за ус 
пешна работа и на тези шко 

А. Д.

— юни 1978 година като ще приемат 
заключения във връзка с тях. 

Делегатите на трите съвета на Общинската 
скупщина на днешната сесия Ще обсъдят и редица 
други актуални въпроси. М. А.

М. А. ли.

ДИМИТРОВГРАД

ЖИЛИЩНИЯТ БЛОК „СРЕБЪРНА“ 

ОТНОВО ПРЕ> СКУПЩИНАТА
ул. „Найдензаща в града,

Киров" и самата улица „Сре 
бърна”.

— Повторното обсъждане на детайлния градоустрой 
ствен план за този жилищен блок е наложен по искане 
на гражданите и Конституционния съд на СР Сърбия

Според градоустройствения 
план,на Димитровград, блокът 

частично предвиден 
жилищно строи

телство, а предимно има пре 
дназначснис да защити зона- 

автомагистрала

т- Iобщност ита на местната 
събранията 
в блок „Сребърна ’ преди про 

да бъде впе 
на Об 

на об-

През 1975 година Общин
ската скупщина в Димитров 
град на юнската си сесия ме
жду другото обсъди и прие 
детайлно градоустройствено рс 

блок

на гражданите
с само 
за частноекторешението 

сено
щинската 
съждане и приемане.

Планът на „Сребърна"в дневния ред 
скупщиназа жилищеншение

„Сребърна". При приемането 
на решението от страна 
професионалната служба при 
Общинската скупщина възни 
кна
прос за законността на въпро 
сното

та измежду 
та и града.

вече изградените обекти в 
по-ново, време,’ които са 
включени в блока, дадена е

Жилищният блок „Сребър
на” със съществуващата ули
ца по характера си дефини 

така че ул. „Найден 
Киров" има значение на със 

улица към града

на
Целта на детайлната разра 

ботка за всяка част иа гра 
да с вграждането им в кон лния 
пепнията на генералния гра наи-голямо 
доустройствсн план, създава- посветено да сс запази съще 
нето Рна незастросни плацове, ствуваццото положение, ка го 
„е ' съобщител- се запазят изградените обектина съоощитсл и може да се заключи, чс бло

предимно с, изграден, 
градо

При изработката иа дстай 
градоустройствен план 

внимание е било

възможност да могат да сс 
изградят още 6 жилищни сгра 
ди с приземие и един етаж.

Върху съществуващите жи 
лищни обекти, които могат 
да се вкомпонират по градоу 
стройствения план, а строс 
ни са от твърд материал, мо 
гат да се издават удостове-. 

за пристройки и над

ниран,
и се постави В7>спор динителна 

в дължина от 7 метра, а ул. 
„Сребърна”, чийто жилищен 
характер с широчина от 6 ме 
тра не са предвидени тротоа
ри. Освен това предвидена е 
нова улица в селището с пиро 
чина от з,метра с разширение 

си за по-лесно дви 
на кола, която има 

цел да свърже всички из 
ходи до . парцелите (изградс 
дени и неизградени)..

Спора поврешение.
гражданите, които 

обърнали и до компетен 
тни органи в републиката. В 
своето
на решението на Общинска
та скупщина гражданите са 

че не са били запо

дигнаха
прокварвансто

артерии и други спомага 
за нормален

I I!
НИ кът

както и с генералния 
устройствеи плаН е предвиде 
но, така и в оня Дял, пред 
виден за защитен пояс. По 
ради тази причина с детаи 
лния градоустройствен

искане за анулиране обекти
на едно селище с цел 

да сс намерят най-добри ре 
случая

тел ни 
живот рения

стройки, съгласно детайлния 
градоустройствени - план. По 
мощни помещения се предвиж 

обек-

в края 
жениеизнесли,

знати, не са взели .участие щения,
с блоковете >,Борис Кидрич ,
„Нишава", „Казармен район” е предложено разширяване

жилищни райони. повръхиината за строежи, ка
защитния 

заема място по

както беше
план 1 за рамките ■ надат в

тите, които ще се строят но 
приетия план, а при съще 
ствуващите обекти, • според 
детайлния градоустройствен 
план и градостройствените ус

в разискването преди внася 
на проекторешението в 

на разглеждане 
сега

нане
и други

Жилният 
сс намира в 
на Димитровград 
ник, който 
магистралата, с улицата

скупщината
и приемане. Затуй 
отново сс окрива публич
но обсъждане 
градосусгрой ствен 
„Сребърна" пред

блок „СребъРЖилищният 
на" обхваща повръхнина от 
95 ара, а проектиран с с гъ
стота на населеност от 100 
жители на хектар. Покрай

то сс намалява 
пояс, който 
дължината на автомагистрала 
та със средна широчина от 
20 метра.

блок „Сребърна 
източната част 

в триъгъл- 
авто 
вли*

довия-на детайлния Ст. Нацковсъздават:план иа 
делегация

СТРАНИЦА. .5
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БОСИЛЕГРАД 
СЛАБОСТИ В П0-Г0ЛЯИ0 ВНИМАНИЕ 

ИА „МАЛКОТО 

СТОПАНСТВО

ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ

ОБЕКТИБАВНО ДО НОВИ
за производство на 

търби, които 
пласмент

на цех
пластифицирани 
ще имат сигурен 
на пазара.

Не по-малко значение за 
развитие на ; бо 

община ще има 
богатите

ва изграждането на кому на л 
новия здра- 

водовод.

По една или други причи
ни, продължават се срокове
те в изграждане на заночьа 
тите обекти, което ги н по- 
скъпява

Неотдавна проведените раз 
говори с ръководителите на 
основните и трудови органи 
зации в Общинския комитет 
на СКС в Босилгерад показа 
ха, че в момента в боси- 
леградска община се строят 
твърде важни комунално- 
битови, стопански и други 
обекти. Обаче, в повечето слу 
чай се закъснява с изгражда
нето им. Освен това бавно 
се осъществяват подготовки 
те за нови предвидени в раз 
войните програми, обекти.
★ Целта на проведените 

разговори бе да се издигне 
субективната отговорност и 
ефикасноста по отношение 
на довършването на обекти, 
те, чието изграждане е в 
ход. С други думи, да се 
ускори инвестиционната ак 
тивност, от която пряко за
виси по-нататъшното обще 
ствено-икономическо 
тие на Босилеградска

ната кланица, 
вен дом, градския 
културния дом и др.

С повишена 
сградата на новия здравен 
дом трябва да бъде готова 
и предадена на употреба до 
29 ноември — Деня на Рс 
публиката. До тогава трябва 
да се извършат подготовки 
за изграждане на амбулато
рии в селата Дукат и Бран 
ковци, тъй като повече от 
необходимите средства са 
обезпечени. Също така с рс 
довна работа трябва да 
почнат 'здравните станции и 
амбулатории в районните це-

и
активност,

стопанското
силеградска 
ако се организира, 
кварцови суровинни тук 
се преработват. Също 
и реализирането на втория 

изграждане на дървоо 
на Гор- 

за финално 
на мебелни де-

да
в много градове втака Поради недоимък на помещения —

липсват най-необходимите сервизирегиона
етап в
бработвателия цех 
ската секция 
производство 
таили.

По отношение на кому ма л 
строителство, 

най-важна предстояща 
дача е да се продължи с елек 
трификацията на селата. За 
целта е необходимо да се из
намерят конкретни и трайни 
решения как тази благород 
на акция успешно да се 
проведе. Не по-малко 
мие има и жилищното строи 
телство. За изграждане на 
обществени квартири иеотлож 
но трябва да се обединият 
средствата на основните и тру 
дови организации в община-

би това са главните 
че и завърналите 

от чужбина работници 
не се решават да откриват 
самостоятелни 
работилници,, 
приемат на работа нови уче 
ници.

Може
причини,

На развитието на „малкото 
стопанство’’ напоследък сс 

значе-■ дава все по-голямо 
ние, И не без основание. Ня 
кои занаяти отмират безпо- 
вратно, все по-голямата 
треба на електрически уреди 
в домакинството изисква и 
съответни сервизи, за да не 

за дребни поправ
__ хората от по-малките

да отиват в големи 
От друга

се

занаятчийски 
нито пък да' но-битовото

упоза
нтрове.

До -Деня на Републиката 
трябва да бъде готов и кул 
турния дом.

Необходимо е да се уско-
Банките, поне засега не 

голям интерес засе наложи проявяват 
развитието на „малкото сто
панство”, макар че е ясно, че 
без

ки
общини
те градове и пр.

това може да доведе 
нередности и

подготовките за изгражРят
данс на фабрика за преработ 
ка на картофи в Босилеград,

значе
кредити при благоприя 
условия, занаятчийство-страна, 

и до някои 
нежелани явления- Някои

които , в свобо 
вършат ра- 

поправки на домакински 
големи

тни
то не може да се развива и

в която щс се инвестират над 
80 милина динара. За 
обект. ООСТ „Напредък" тряб 
ва да изготви главен прект.

Също така твърде сериозно 
трябва да се работи и върху 
подготовките

този
модернизира.специалисти, 

дното си време 
зни

разви-
общи Но за неволите на потреби 

телите на разни домакински 
уреди не малка вина но
сят и производителите. Име
нно, някои от най-големитс 
производители на такива, изоб 

не поемат грижа около

заработватна. та. уреди,
пари, без да плащат какви 

и да било облаги. При тег 
често пъти, тези

В. В.За сега най-много закъсня за изграждане
то

НЕ ТЕМА: МЕЖДУСОБНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД услу-
вършат и некачестве-

ва,
ги се

КАКВО ТЪРСИ ООСТ „ИЗГРАДНЯ“? що,
откриването на сервизни- ра
ботилници, така че потреби 
телите след като уредите, се 
развалят, се разкарват и. се 
справят кой как може, дока-

но.

Броят на занаятчийските 
работилници в Нишки регион 
от ден на ден намалява — 
бе констатирано на неотдав 
на състоялото се съвещание 
във връзка с „малкото сто 
панство” В Ниш. Закриват се 
— както се изтъкна на съве 
щанието 
те работилници. Това осо
бено е случай в по-малките 
общини.

След две години от фор
мирането на Предприятието ществуващите 
за производство, оборот и би 
тови услуги „Босилеград” 
в Босилеград ясно личи, че трябва 
междусобните самоуправител ват.

Причини, има повече, 
прякия повод е намерението 
на ООСТ за строителна дей 
ност „Изградня” да оформи 
ообствена обща служба, ко

а -ни отношения между съ- 
четири основ 

ни организации на сдружен 
труд и общата им служба, 

да се усъвършенству
допълняват и менят. ето е противно на валидното 

самоуправително споразуме
ние между основните ор 
ганизации. Тук мненията са 
поделени. Отговорните в ос 
таналите основни организа
ции считат, че ООСТ „Из

градил’’ иска да се отдели от 
сдруженото предприятие (ко 
ето не е противно на Зако
на за сдружен труд), че 
създаването на нова служба 
ще бъде по-скъпо и др. С 
други думи този изцяло са 
моуправителен въпрос, по

то ги поправят.

Тук се губи от предвид, че 
със съдействието ‘ на обще
ствения сектор се създават 
възможности и за откриване 
на нови работни места.

най-пеобходими-
АКТУАЛНО

ПОМОЩ, 10 И СОБСТВЕНИ УСИЛИО ще бъде необхо 
отношение да

Занапред 
димо в това 
се отиде крачка напред. Под 
писващите . обществения до 
говор и 
споразумение за бъдещите ос

В анализа на Стопанската 
.камара в Ниш обсъден на 
съвещанието се посочва, че 
една от основните причини за 
намаляването на частните ра
ботилници е недоимъка на 
помещения, а в някои общи 
ни и ■ поради .големите данъ, 
чни облагания, дори и лип- 
сата на средства за модерни 
зация.

Е динствената трудова организация в Димитровград
ска община която в течение на първото полугодие на 

^текущата година е работила със загуба е ООСТ „Ни
шава” (ОСТ „Сточар"). Загубата възлиза над един милион 
динара и е резултат на обективни и субективни фактори.

Обективни околности влияещи на загубата са преди 
всичко в слабата реализация на млечните продукти, 
потвържават и сведенията, 
вид са увеличени от 5,5 милиона динара, през същия пери
од на миналата година, на повече от 10 милиона динара 
на края на първите шест месеца на текущата година. Вли
яние на загубата е оказал и сезонният характер на произ
водството.

самоуправителното

нови на развитие на „мал
кото стопанство” в средиосро 
чния план, ще трябва да 
се погрижат и да изпълнят 
своите задължения.

което
че залежалите стоки от този до края неразрешен, заканва 

се да създаде ненужни кон
фликти, прахосване на вре 
ме и др.

— В нашият 
тив считат, че

трудов колек 
общата служ 

ба на начин, на който е фор 
мцрана и работи 
ства, а неефикасно 
ва задачите за нашата ООСТ. 
Освен това тази служба все 
още няма програма за ра
бота, въз основа на което да 

което се
ИЗПЪЛНИ —

казва инж. СТЕФАН ИЛИЕВ, 
заместник директор на ООСТ 
„Изградня”.

М. А.
От субективните фактори първенствено са неиаплате- 

ната реализация в износ от 583 хиляди динара и премиите 
за мляко в износ от 530 хиляди динара, които безспорно 
са резултат на недостатъчно ангажиране на отговорните 
работници в организацията.

Неотдавна Общинският комитет на СКС в Димит
ровград обсъди стопанските резултати, между които и те
зи на „Нишава". Между другото бе констатирано, без ог
лед че загубата в отншение на същия период на мина
лата година е намалена за 33 на сто, необходимо е да се 
се анализира работата в нея. 
се обърне внимание 
ство на организацията
възможности за проявените слабости и за съвкупната 
бота на организацията. Естествено в това отношение ще 
се търсят и начини за премахване на слабостите.

Във всеки случай е необходима и такава организира
ност, която ще излъчи „Нишава" като представител на 
обществения сектор на селското стпанство, със собствено 
производство. Също така е необходимо интензивиране на 
дейността по-отношение сдружаването с частните 
стопански призводители, и то на доходни начала, в съгла
сие със Закона за сдружения 
представител на обществения сектор) кооперацията не се 
оспособи изключително със собствено 
ществява положителни резултати няма да може да из
пълнява и една от основните задачи — носител на техни
ческо-технологическия прогрес в селското стопанство.

Много са, проблемите с които се среща кооперацията, 
като например кадровия. В това отншение е необходима и 
помощ. За целта ОК на СКС формира група, която до 
края на 
оказва
жиране на хората в самата организация.

СКЪПО ко- 
ИЗПЪЛНя БОСИЛЕГРАД

На фосфатите 

изследванията 

продължават

се заплаща онова, 
действително и

В този смисъл трябва да 
на .самото организационно устрой- 
и да се види дали то не открива Очебиещо е. че в учреж- 

на междусобните отно 
слабости, 

по един и друг начин 
необходи- 

и самоуира 
развой на тази най- 
стопанска

Ра дане 
, шения 

които
се явяват

могат да спъват 
мия материален 
вителен В рамките 

за откриване 
фатова

на подготовките 
на първата фос 

мина в нашата 
в Долна Лисина,

обходими за химическата про 
мишленост.

голяма организа 
ция в Босилеградска община. 
Обаче, също така 
че се е стигнало 
ване на самоуправителните до 

са по 
извършени 

и допълнения. То

селско-
стра-нае видимо, 

до наруша-труд. А все докато (като про-
минно-геологиче- 

изследвания 
край

Новите минно-геологиче- 
изследвания вършат спе 

циалисти от белградския „Ге- 
озавод”, а необходимите 
тази цел

Дължават 
ските 
делите 
Целта на

ски
на пре 

Босилеград, 
изследванията

произвдетво да осъ- кументи, въпреки че не 
законен начин за
изменения 
ва говори за необходимостта 
всички

средства са обезпе 
чени от Републиканския фонд 
по развитие

е да
се намерат 
фосфати. Разчита' се, 
край вече

нови кличества
самоуправителни въ 

навреме и ефикасно 
да се разрешават от самоупра 
вителните органи. Едва тога
ва може компетентно да се 
съди дали намеренията 
ООСТ „Услуга” са 
или не.

че ло на недостатъчно 
развитите краища и ’ от Репу 
бликанската

проси
установените за- 

лежи от 100 милиона тона;
пределите на Паралово 

Бранковци и Любатска река 
могат да се изнамерат още 
толкова сурови фосфати.

годината ще следи рабтата в тази организация и 
нужната помощ. Нужно е обаче и по-голямо анга- самоуправител- 

гелогически
в

па Общност по 
изследвания.наА. Д.

правилни 
В. В.

не- в. в.СТРАНИЦА 6
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
СТОПАНСТВО СЪЮЗНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЕЛСКО ЯСЕНОВ

в СКОРО ВРЕМЕ НОВИ 

ГАРАНТИРАНИ ЦЕНИ 

НА ПШЕНИЦАТА спори, а защо?
На заседанието на Съюзния 

комитет за селско стопанство 
разгледани са 
резултати. Поради лошото

се каза на това заседа- 
някои селскостопански 

култури са имали слаб 
нос, но и покрай 
има достатъчно хляб, 
олио и други стоки.

Разгледани

В тази несполука ни спо
летя още една — поради лип 
са на достатъчно работници ■ 
— тези дни механизацията 
е върната назад, защото не 
се използваше достатъчно на 
пътя.

ще се засеят 1 620 000 
пшеница. Пред есенната 
оа на пшеницата 
делят нови

хектара 
- сеит Секертарят на партийната организация 

дел Митко СТОЙЧЕВ със загриженост говори за бъде
щето на строещня се път от Звонци до центъра па Ясе- 
нов дел, започнат 
та на

в село Ясеновтазгодишните
ще се опре 

гарантирани цени 
на пшеницата. Стана дума и 
Ца несъгласуваните цени на 
царевицата и пшеницата, ко 
ито сега отрицателно се вли
яят върху развитие на сто 
ковъдството, като и 
расли на селското 
конто са под 
отвие

вре
ме
ние,

преди една година и който до среда- 
настоящата година состроешепри

по предвидения темп.това ще
— Акцията искат да спрат 

хора, изключени от редовете 
Съюза на комунистите, 

които именно зарад лоша ра 
бота, в СК бяха и изключе-

захар

— Има неколцина другари 
от махалите Шутулица и Сур 
ланица, които по всяка 
искат

други от- 
стопанство, 

пряко въздей 
земеделски

нати се опитваха 
жителите от Шутулица и Сур 
ланица, че са в заблуждение, 
но резултатът е слаб... каз 
ва Стойчев.

да „убедят"са и задачите 
за есенната сеитба. Тази есен

цена
да провалят акцията 

изтъква Стойчев.
на тези 

култури. С донасяне на нови 
гарантирани цени 
цата.

ни.

Очевидно е, че в Ясенов дел 
нещо не върви.

От изявлението на секрета 
Ря на първичната организа 
ция Стойчев личи, че в 
селото има хора, които са 
дръзнали да се обяват срещу 
една обществено-полезна ак 
ция, за която сигурно по ра 
но и те са били „ЗА”.

на пшеии 
които ще се гаранти- 

в началото на октомври 
Ш*' сигурно е, че положително

влияат 
ложение

Те „агитират" всред 
лите в тези 
внаоят 
ване
самооблагане, като по такъв 

в полевъдството, от начин по изкуствен път ис- 
носно в стоковъдството. кат да спрат хода на тази

изтъкнато е, че в бъдеще благостройствена акция,
в прехраната на добитъка тря Съветът на местната об 
ова повече да се използува щност в Ясенов дел, Съю-
храна от зелените повърхни- зът на комунистите и остана
ни, а не от „чувала", относно лите обществено-плитически
концетрираните храни. организации на няколко пъ-

Съюзния комитет за сел 
ско стопанство е отправил пред 
ложение

жите-
махали да не 

средства за издължа 
на въведеното местно

— Не помогна — поне за
сега — изтъкна Стойчев, че 
подехме иск за въвеждане на 
ново местно самооблагане за 
изграждане на махленски пъ
тища. Тук на първо място 
са пътищата от центъра на 
Ясенов дел до Шутулица и 
Сурланица. Така, че засега 
още не можем точно да ка
жем кога пътят ще бъде 
завършен.

рат
ще

върху сегашното по-

Действуването срещу акци 
ята е недопустимо.

Все пак, изглежда, че не 
са използвани всички меро 
приятия за успешно прикл
ючване на започнатото дело.

до СИВ за нови це 
ни на млякото. Очаква се, чс 
цените на млякото ще се 
увеличат, докато републики
те и покрайнините ще компе 
зират продажбата на дреб
но. Съюзната премия от 
0,38 динара по литър ще се 
изплаща до края на^ септем 
ври, а след това републиките 
и покрайнините чрез компеза

Изглежда, че 
по-пълно 
на всички

ще е нужно 
единодей- 
обществе- 

силн в Ясе-

още 
ствие
но-политически 
нов дел. Ако то се осъществи 
— неколцина не ще могат да 
върнат колата . назад...

ция
премия. Републиканската пре 
мия от 0,30 динара и по-на 
татък ще се изплаща до края 
на годината. Това увеличение 
на цените на млякото сигур 
но ще предизвика увеличение 
на млечните произведения.

ще допълнят съюзната
Затуй трябва да се дей

ствува енергично и бързо
като акцията наново се разя 
сни хубаво, защото може би 
поради недостатъчна осведо
меност на населението, ня
кои лица се опитват да сеят 
недоверие в нейната оправ- 
даност и полза.

Новите цени ще влияат вър
ху развитието на овцевъд
ството

Амбулаторията в БожицаКЪРВОПИКАЕНЕ М. Андонов

НА ДРУГИ ПОМАГАЛ - А ИА НЕГО НИКОЙзаболяването при ухапване 
от крълежи дълго време.

Борбата с хемиспоридиози 
те се свежда до унищожа
ване на кърлежите по пас 
бищата и оборите и по сами 
те животни. За унищожава
нето им по животните се из 
ползуват разтвори на арсе
нови препарати и 
памоди,
ска маст. Под тяхното 
ствие кърлежите, които са 
сс впили в тялото па живот

Хемоспоридиозите са гру
па болести, причинявани от 
едноклетъчни паразити, кои
то живеят 
ват в червените 
ки и се предават чрез ухап 
ване от пасищните 
жи. Най-чссто боледуват ко
нете, говедата, овцете и 
нете. Животните се заразяват

и се разпространя 
кръвни клет Сега Найден Колев живее 

сам в своя дом и както узнах- 
отникъде няма никаква

прави къща Найден си пред 
лагал
заха в селото той е работил 
на около 30 къщи, а на 50 
души

услугите. Както ни ка
къГ-ле- ме

помощ.давал пари на заем.сви
различни 

приготвени със свин 
дей-

Той е с добро здраве и ка- 
ходи добре об 

и все така бодър дух 
както и на младини.

— Да помагал, съм на хо
рата да си направят къщи. То 

ми причиняваше радост, 
съм и пари на заем

коот кърлежите-преносвачи,
из блатисти кто видяхме 

лечен, 4% Жм

• яш

ито се намират
места, по пасищата, по

крити с храсти и диво растя
щи треви. Първите призна
ци сс появяват ю до 15 дни 

охапвансто. Лигавици- 
очите па живот 

светло-

вате
Давал 
когпто съм имал.

нитс, загиват и падат.
За да сс унищожат кърлс- 

пасбищата, трябва 
растително 

развиват 
храсти и плсвс-

у
Б. Н.

житс по 
да сс изкорени 
стта. Йслед

те но носа и 
нитс придобивават 
жълт или чсрисножълт цвят, 
температурата се 
ДО 40-41 °С. БОЛНОТО
загубва 
сно
му сс затруднява и 
Понякога се поя«явя 
или запек.

по която се
различни

като на нейно място се 
ливади, 
но па-

■

ли,повишава
изкуственизасяват

Борбата с кърлежите 
сището може да сс води и | 

сменяване и изолиране,
Тази смяна сс щ

лживотно
бодростта, а ло-къ- 

и апетита си,, дишането 
усилва, 
диария

■

чрез
на площите.
основава на особеностите

— те са спсцифи-
I 'И*'на « ' ;У'т

чни33 (присъщи) за определен ШЩЩЩ ',* 
вил животно и сс пренасят / | . Р
от определен вид кърлежи. Е \
Пги смяната пасището сс 
разделя на участъци, така 
че във всеки един от тях 
животните да остават на па
ша 5 дни. Върху използува
ния участък животните може 
да се върнат само след 7-8 
месеца. През този срок кър 
лежите умират от глад и на- 

постепенно сс

Тъй като 30-50% от черве 
кръвни клетки се по- ■лите

газдват от проникналите пара 
зити, настъпва усиленото им 
разпадане. Освободеното кръ 
вно багрило (хемоглобин) сс 
отделя е урината, която се 
боядисва черночервено.

продължава до 2 
и ако не се 

своевременно мерки, 
завършва

■Е и*Найден Колев

шест годиш-
ОС0МДНЛЙДЕН КОЛЕВ (пошният

снимката) от Гоиндол е изве 
че- през целия

Болс -
Vстта

седмици 
вземат 
често 
П реболедувал ите

степ по това, 
си живот 
да строят 
кой в Гоиндол

помагал на хората 
|(ъщи. Щом ИЯ- 

започнал да

механизация на селоВсе повече млади и
СЪС СМЪРТ.

животни мо
изчисището 

ства от тях.носители нада бъдат СТРАНИЦА 7гат
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ЛАУРЕАТИ НА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА
НИШ 78'ДЕБЮТАНТИ НА „ФИЛМОВИТЕ СРЕЩИ —

Вяастммир Вацев, педагог 

и литературен критикПРИЯТНО ОТКРОВЕНИЕ
та и че това е измислена ди
ните постижения — стари 

съществуват. Съ
за учебниците на сърбохърватI! ежду нагредените със

М| Септемврийска нцграда * ски език , предзначени ■ за 
**Вв Димитровградска общи народностите, които живеят 

на тази година е и Власти- в Социалистическа република 
мир Вацев, гимназиален учи Сърбия. Той вложи огромни 
тел и литературен критик. усилия за създаване на каче

— Често се изтъква, че съ Вече двадесет гдини Вацев ствени учебници за българ 
шествува „кЬнфликт" между е преподавател в Димитров- ската, народност. Член е на 
поколенията, особено когато градската гимназия „ИосИп комисията при Завода за 
се касае за филм, телевизия, Броз Тито". В педагогическа- учебници на СР Сърбия, 
лема, зад която сс прикрива та си работа показа своето Но неговата деятелност пс 
творческо безсилие. огромно знание и всади на но

вите поколения любов към
Изпълнението на обра- литературата и литературното член на редакцията 

съпругата на Симеун творчество на югославските и ние „Мост и вече петнадесет 
във филма „Любов и бяс’' българския народ. С особе години е редактор на рубри 
показа наистина, че артисти- бено умение той преподава ката на литературни теми,; 
чните Ви възможности са на учениците си не само по много бройните статии за 
големи. Кажете ни как по- литературата и литературно литературата на българската 
стигнахте това? творчество, но буди в младо народност го представят като

то поколение естетически чув единственият литературен кри . 
ползвайки литературно тик на тази литература в Юго 

славил. Той успешно следи 
създаването и развитието па 
тази млада литература и изхо

Безспорно едно от най-приятните откровения 
на нишкия фестивал на артистичните постижения 
„Филмови срещи 78" бе младата белградска филмо
ва актриса Мерима Исакович. С филма „Любов и 
бяс’', където тълкува образа на младата жена на ста
рия чорбаджия и търговец Симеун, Мерима Исако- 
вич всестранно изяви богатия си талант.

артисти не 
ществуват застарели схваща
ния, от които не са имунни 

млади артисти.и по години

С оглед на обстоятелство
то, че все още е неизвестна 
актриса за по-широк кръг 
любители на филмовото из
куство, , първият въпрос, с 
който се отнесохме е да ка
же няколко думи за себе

спира в училището като педа 
гогически работник. Вацев е 

на списа

си:

— Родена съм в Белград 
през ,1959 година. Следвам 
трети курс ,на Академията 
за театър, филм и телевизия.. 
В биографията ми няма ни
що, друго което да прсдстав 
лява особен интерес..

— Благодаря. Как постиг
нах? — Просто 
симални

ства,
то изкуство като мощно сре 
дство за възпитание на мла 
дото поколение.

вложих мак 
усилия. Това е пър- 

ня-вото ми, представяне 
мах опит Но дружелюбието 
и помощ, с които ме обкръ 
жиха мя помогна да надде- 

трудноститс. Ролята ми 
допадна. Тя е доста гол- 
1 и дава възможност да 

изкажа докрай- Разбира 
тук ценна подкрепа ми

Властимир Ва
цев е не само 
преподавател 
педагог. Той ус- 

работи 
връху проучване 
на литературата 
на югославските 
народи и българ 
ски* народ. За
рад тази актив- 

Как оценявате нишката ност бива през 
1971 година из
бран за препода 
вател при Висша 
га педагогическа 
школа в Ниш за 
български език и 
югославска лите
ратура. А мина
лата година бе 
избран за сътру 
дник при Педаго 
гическия завод в 
Ниш като педа
гогически съвет
ник за български 
език и литература 
в основните и сре 
дните училища, които ра
ботят на български език. През 
1966 година бе сътрудник на 
Областния завод в Нови Сад

—Случайно ли е, че 
доверена една от главните 
ли във филма „Любов и бяс"?'.

и

пешно
— За конкретната роля 

може условно да се каже, че
е случайна. ' Бях поканена ____________________ ____ _______
на пробно снимане, както и Мерима Исакович: Филмите- оказаха артистите с по-дълъг 
други актриси. Спрели се на моето жизнено определение” 
мен, най-вероятно съм за
доволила изискванията на ре 
жисьора.

стаж, постановчикът...

деи и във филмовото изку
ство. Не без основание се из
тъква, че една млада вълна 

Веднага обаче искам да ка - проникна във филмоврто из 
жа, че не е случайно моето куство и донася свеж полъх, 
участие на филма. Аз 
решила да стана актриса, сле 
двам Академията и се над 

, явах, че един ден ще почна 
да играя. Радва ме, че тоя 
ден не чаках дълго.

публика?

Това е 'публика' с изи- 
Обстоятелството,скан вкус. 

че реагира спонтанно красно
съм

Доколкото се касае за фил 
мовите
или изобщо изкуство. Какво 
е мнението Ви по тоя въпрос?

артисти и артистич- речиво потвърждава нейните 
достойнства. Именно, поради 
това, доколкото бъда пкане- 

винаги ще дойда в— Мисля, че не съществува
— Може ли да кажете за „конфликт" между поколения Ниш.

мястото на младите във фил- __________ ________________
мовото изкуство . :

на

'-.у

Мерима Исакович не можа да ни отговори на 
като— За младите винаги мо

же да се говори. Сега е вре
въпроса за предстоящите си планове, защото 
млада актриса следва да очаква към нейния талант да 
проявят интерес режисьори, постановчици... Спече
лената Грамота за женска роля показа, че във род
ното киноизкуство влиза още един талант.

ме на младите, време, когато 
те смело

Властимир Вацев
навлизат в живота. 

Младите днес носят ясни и- ждайки от, принципите на ма 
териалистическата 
разглежда творчеството 
младите литературни творци 
на българската народност. Не 
говите литературни 
са близки

естетика.
на

Третата книга на Детко 
Петров „Усмивката на чичо 
Радован" в издание на „Свйе- 
тлост"

ОТЗИВИ ЗА КНИГИ
С оглед на ограниченото про 

странство 
изтъкнем

в заключение ще 
няколко основниМАЙСТОР НА ДЕТАЙЛА

критики 
до читателите, яс 

определено намере 
ние указват на младите 
тели в

Сараево, 
ждава безспорния 
този млад съвременен 

. славски разказвач. в 
сборник разкази 
само осем

ПОТВъРт 
талант на 

юго- 
този 

съдържа 
разказа, но по 

пълнотата на изявата безспор 
но са връх в творчеството му..

характеристики на предложе , сни и с 
ните в сборника „Усмивката 
на чичо Радован” разкази: пре 
ди всичко, разказите отлича 

богат

писа
насоките на тяхното ' 

а на читателитетворчество,
колорит, след то- Да се обърне внимание 

ва дълбока психологичност. тературните и естетическите • 
житейска правдивост, пеете ценности на новите творби, 
ливост, но разкошен, в изра- На страниците на вестник 
за емоционална вглъбеност ..Братство" и списание Мост" 

рисунъка на, образи, пои- Вацев 
рода, събития.
Струва ни се, 
но да се каже 
един

ва на ли
ДЕТКО ПЕТРОВ: „УСМИВКАТА НА 

ЧИЧО РАДОВАН” — „СВЙЕТАОСТ”
ЕВО — 1977 ГОДИНА САРА-

И в тази книга, както и 
в предишните — „Граница”, 
издание на „Петар Кочич" — 
Белград 1972 година, й „Ти
хият залез над Забърдие” 
издателство „Веселин Масле- 
ша" — 1974 година — Детко 
си остава верен на своя ро
ден край: Забърдието в Ди 
митровградско. Мотивите са 
тук, в спомените от дество 
то, в дълбоката житейска си 
ла и в онези образи, вряза 
ли се дълбоко в съзнанието 
на писателя.

в редовно пише за лите 
случки.. . ратурата на българската 

че е достатъч родност. Неговите
критика а същевременно 

даровит разказвач, рия
имащ наистина какво да съоб варената народност Така го
на* читателя™1* ” П°РВДение Р°да " «Гна литер“

читателя. турно-критичедки статии
- та ПОД заглавие,' Творчески 

да изтъкнем, че измерения", която печата Из 
читател си има свой Дателство Братство” 

вкус, предпочитания. Но т" 1974 година. прсз
»идноститеГООБман3оеТ°' РаЗН0' 3аТ°Ва Септемврийската на
наДолоеГяеУъ““е Ж “ р0
|Гн^ад"'0С™изе-"

аж, сякаш изцяло слят с Дин 
емоционалната нагласа или 
остър разрез с чувствата на 
лирическия герой, чудни ™ 
таили, но така споени в една
прекрасна мозайка *__
ко това се

обстановката, цялата психика 
и размислите на главните1 
герои. Верен на хубавите тра 
диции на реализма, 
пише

ват съдба и на 
тел, защото писателят умело 
ползва

Детко ково 
съвременно, с много 

емоционален заряд, с изо-' 
стрено чувство за житейска 
правда. С основание може да 
се ^ каже, че той е истински 
майстор на детайла:, разка 
зите. му са наситени с гор 
чиво-солени спомени на едно 
нерадостно детство, но все 
пак светло 
лият
рисува с тънки психолгически 
похвати, със затрогващи опи
сания с разточено (но не и 
досадно) повествование.

самия чита- на-
статии са

само толкоз:многопластовото -ези 
богатство. Тук следва

и сто
на литературата на бъл

Детко Петров е роден 
през 1936 година в се 
ЛО ПърТОПОПИЙЦИ, Д1 
митровградско. 
шил е югославска 
тература на 
ския 
град.
Понастоящем живее в 
Сараево.

и есе
Накрая 

всекиЗавър
ли

Философ 
факултет в БелСборникът „Усмивката на 

чичо Радован" 
зите
ката на чичо

и мамещо. Де
бит на нашенеца тойсъдържа разка 

„Луди нощи’’, „Усмив 
Радован", „Ше 

пота на часовниците", „Меж 
да”. „Слънце на новия 
крив". „Срещи с Якич", „Да 

от Забърдие”, „Къща с 
балкон", „Кашлицата на стара
та воденица".

Онова, което 
този сборник, е високото ху 
дожествено майсторство с 
което, писателят е пресъздал

тази _година бе 
на Властимир Ва 

награда само на е- 
„ ™ творец, а същевременно

"РГНаНИе на всички лите ратурни творци и на млада 
тп итература на българска 
та народност,

разраства в. 
на югославската 

Това

впо
да отбележим, 
на Детко 
ски
гатството 
ви райони.

че разказите 
са . на сърбохърват 

език и той
Особено привлекателен мо 

за писателя е загД-вхва 
щото село под наплива на 
съвременното. Нерядко в раз 
казите си Детко вплита лич 

мотиви, но тези мотиви 
прозвучават общочовешки, ста

леч
тив ползва бо която се съз 

рамките 
литература. 

заслУжено признание 
Сигурни сме Вацев ще оп 

С още нови трудове 
ство итературнотР ни творче- 

Б. Н.

на няколко всич дава и 
на чи-

езико 
Разбира се, ка предлагаотличават тателя, така 

доживее 
начин.

че сам той ще 
разказите

то изтънчен 
чко

разказвач .вси
ни при него е естествено, 

непосредствено
на свой

и близко.
Ст. Н.
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в
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
МЛАДЕЖ СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

Средношколците 

най-дейни
ОБЗОР

КОНГРЕСИТЕ ПОСРЕЩАМЕ С 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
ганизапмГ* "а Общинската ор танизащм на сЪюза
циалистическата младеж в
дву^плГВГРаД в изминалия двугодишен период сс чаоак 
теризира със ‘ засилена дей
м ^ ВСИЧКИ ПЪРВИЧНИ
младежки организации. пър 
вата. успешно изпълнена за 
Дача, организационото укреп 
ване. За положителните' 
зултати в тази насока 
Рят фактите.
година в 34 първични орга 
низации са били зачленени 
1279 девойки и младежи; след 

броят на 
организациите е увеличец на 
49, а през тази година 
47 първични организации ус 
пешно действуват около 1400 

членове на общинската мла
дежка

на общсствено-политичс- 
ския живот в общината. Съо 
тветно с това, младите в Ди 
митровградска

по-активни в останалите 
обществено-политически орга
низации, делегациите, местни 
те общности и в самоуправи 
телните

ри те трудови акции. Младите 
от Димитровград взеха учас
тие на тазгодишната трудо 
ва акция „Палич 78". На 
тази акция бригадата „Брат 
ство-единство" бе провъзгласе 
на пет пъти ударна, а от 50 
участници 17 
ударници. Освен 
бригада участвува и в три 
местни акции, от по един ме 
сец. Мнозина младежи взеха 
участие на регионални, репу 
бликански и; съюзни младеж 
ки трудви акции.

Това е само част от дейно 
стта, която безспорно бе във 
фокуса на вниманието, но не 
и единствената. Общинската 
конференция и членовете и 
първичните организации на 
ССМ са били участници на 
редица акции от местен ха
рактер, организатори на мно 
гобройни културни и спор 
тни манифестации и прочие.

на соМНПЪВИЧШ|ЛЛМЛАДЕЖкиЕВ<о;г!щиз!и1иИЗИРАНИв
община са

ВСС

В Средношколския образо 
център за насочено 

образование „Иван Караива
нов" в Босилеград действува 
най-числена младежка 
низация в Босилеградска об. 
щина. Тук повече от 500 мла 
дежи и девойки са членове 
на Съюза на социалистиче 
ската младеж, организирани 
в 30 първични

винаги се. 
рано 
телни

пристъпва оргапизи 
и планово

вателен се завърнаха 
това тазис предвари тела в трудовите ор 

къдсто работят.
За по-успешна дейност на 

младите в общината е била 
нужна и по-интензивна рабо
та на плана на марксическо 
то и идсйно-политичсско из 
диганс.

подготовки. 
Твърде добри 

зи младежка 
отчита и в

ганизации.
резултати та 
организация 

идейно-политическо
то си образование. Между дру 
гите идейно-политически и 
образователни форми трябва 
да се изтъкна и Младежката 
политическа 
ник

реорга гово-
чс през 1976

в а щата година
младежки ор 

ганизации. В училището 
ствува и Средношколска мла 
дежка конференция, органи 
зирана на делегатски принци-

Всяка година в гимназията 
работи младежката политиче 

шокла въз основа на про 
работническия 

Стойко- 
Твърде успеш

школа на вест-деи „Борба".
В осъществяването

в
скана пред
грамата наконгресната активност 

от най-важните задачи на мла 
дите в Средношколския цен
тър е преустройството 
средното насочено образо
ванието да 
сочени
отвените потреби 
ските и извънстопанска дей 
ност. С други думи, да сс осъ 
ществи основният девиз на 
средното насочено образо
вание : обучаване чрез прак 
тическа работа за потребите 
на сдружения труд. Ето за
що. въпреки скромните въз
можности на Босилеградска 
та стопанска дейност, зана
пред средношколците все по- 
решително ще бъдат включ
вани в процеса на материал 
ното производство.

една
университет „Павле 
вич" в Ниш. 
но работи и младежката по
литическа школа на вестник 
„Борба1'. Тази 
но са завършили 
млади хора от общината. А- 
ко добавим, че са били за
стъпени и други видове иа 
марксическо и идейно-полити 
ческо издигане и че 56 мла 
дежки
за конкретна 
щинската конференция и пър 
вичните организации на ССМ,

органиазция.пи.
Редовно до сега това е би 

ла най-съдържателната на В центъра на тяхното
е било реализирането 

на акционно-политическата про 
грама на Общинската конфе 
ренция

дей
ност на младежка организа 
ция в Босиле1 радска община. 
Ето защо резултатите на тази 
организация в светлината иа 
предстоящите младежки кои 
греси са твърде внушителни. 
Вече години наред тук все 
ки младеж и девойка са чле 
нове на Движението ■ на го- 
раните. Всяка пролет и есен 
залесяват средно по 30 хек- 

ерозивни площи. По 
начин, чрез доброво

вни
маниебъдат школа успеш 

около 500на-
върху съще- 

на стопан на ССМ и програми 
приети на конгресите на 

ССМ на Сърбия и Югославия.
В навечерието на предстоя 

щия републикански и съюзен 
конгрес 
дост
осъществените 
изминалия 
од. Но и това, че те трябва 
да бъдат подтик за още по- 
усилена дейност и постигане 
на по-добри резултати.

те.
на младежта с гор 

могат да се изтъкнат 
резултати в 

двугодишен пери
В това направление особе 

но ударение е сложно върху 
по-нататъшното развитие на 
системата на социалистическо 
то самоуправление. Много 
пъти е оценено, че е необхо 
димо по-гллмо ангажиране 
на младежта във всички сфе

дейци са оспособени 
дейност в Об

изводът е, че на това поле са 
постигнати добри резултати.

В периода • от две години 
са реафирмирани младежки-

тара 
такъв
лен труд, спестяват на ошце
ството по няколко милиона Христина Панайотова
динара.

Тези младежи и девойки 
— средношколци са дейно 
включени и в редица други 
масови организации. Около 

на Чер 
на Извид 

„Саша Яво-

ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ НА МЛАДЕЖТА В ДИМИТРОВГРАД
професионалнотоПокрай

си образование една от дълго 
срочните задачи на Босилс- 
градските средношколци, коя 
то ясно ще бъде определе
на на свободна творческа 

на младия човек 
нашето самоуправително об 

С други думи нау- 
изцяло да бъде състав 

на производствените 
на нашето общество. 

Безсъмнснис младежите и 
девойките от 
средношколски център 
ва ще успеят. За високо 
стигнатите си резултати през 

получиха 
Републиканско 

Грамо

Необходима увеличена300 души са членове 
вения кръст, 50 
нишкия отряд 
рина", няколко десетина във 
фериалния съюз, а също
така най-числени са в спор
тното дружество „Младост”.

Младите от Средношкол-
са активно вклю 

обще-

личност
Предстоящите конгреси на 

на социалистическата 
— Републиканския и 

— изискват от мла 
по-голяма мобилност,

в
щество. 
ката 
на част 
сили

Съюза
младеж
Съюзния
дежта
особено

ския център 
чени и в съвкупния

в акционси и орга 
Изхождлй-

животствен и политически 
в общината. Най-активните и 
примерните, 
на своите първични младеж- 

биват при 
емани в редовете на Съюза на 
комунистите. През 
чебна година най-малко 
20 младежи и девойки полу- 

партийни билети. ВъР 
ху приемането им в редове
те на Съюза на комунистите

Босилсградския зационен смисъл. 
Предстоящите

от това становище Об- 
конференция на Съю 

мла

в то конгреси папо предложение по- ки
щмнека
за иа социалистическата

Димитровград сс с 
към всички пъР- 

организа-

ки организации.
миналата година 
най-високото деж в 

обърнала 
иичнм
ции в общината с напътствие 

дейността си вър

всяка у-
отличиемладежко 

та. Сигурно това признание и 
в предконгресната дейност ще 
оправдаят с труд.

но
младежки

чават да насочат 
ху разработка ма конгресни
те документи на Съюза па 
социалистическата младеж па 
Сърбия, акциоиио-полптичсска

и отчета за рабо 
конгресите, а сетне

в. в.

НИКОГО не ще дочакам да стъпя върху 
Луната! .. .

та прграма 
тата на 
и провеждането на дело реше

акцията „ДимитровградНиз индонезийските джунгли, никога нс ще 
забродя! ...

им.иията
В договор С 

конференции иа Съюза 
социалистическата младеж и 
Пирот, В. Паланка и БаСуш 
лица ОК на ССМ н Димитров 

се ми

бригада отДимитровградскаОбщинските
на

'.........................................................................■ще разбера на вечния безкрайНикога не
а знамТщом като умра, -че »е щ^одя! .. 
Никога не ще видя китайските чудсс 

прастари! . •.

ще организираград
нар за членовете па пред 
ссдатслствата при копфероп- 

предссдатслитс 
първични органи

зации и изтъкнати младежки 
дейни от тези общини, на 
който ще сс обработват иаи- 
иажнитс теми от конгресните 
документи. Лектори па ссмн 
пара ще бъдат от актива на 
преидапптелите при Републи
канската конференция нп Съю 
за на социалистическата мла 

СъГ-бия. Семинарът 
проведе към края

началото на ид- 
„Врсло" във

пациитс,
отделни V.*

Никога не ще преваля безброй 
пътеки!...

Никога не ще се изкача па врьх

земни
’ 1

Килиманджаро,
че щом като умра, с мен ще сеа знам,

у1свърши 
навеки!... деж на 

ще се 
този 
ния 
Висок

V*.на
Стойне Янков

(От най-новата сбирка
„СЕГА Е НАШИЯТ РЕД )

ИЛИ В
месец на 
_ Пиротска община.

'■

У
Па Палич

А. Д.
СТРАНИЦА 8

БРАТСТВО ★ 29 СЕПТЕМВРИ 1978



ВЕСТИ ОТ БОСИЛЕГРАД

ПОСЕЩЕНИЕ НА ННШКИЯ ТЕАРЪР
Попович, Мима Ян-Бранко 

кович и други.
За отбелязване е.

На 24. септември в Босилс 
град гостува народният те 
атър от Ниш. В новата зала 
на Културния дом той се 
представи с драмата „Добър 
доктор" според адаптираният 
истоименен разказ от Ан
тон Павлович Чехов. Поста 
новчик на това театрално 
представление е Райко Радой 
кович, а главните роли из 
пълниха Йелена Трайкович,

ФУТБОЛ
че след НО ПОРАЖЕНИЕ НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ФУДБОЛИСТИ
пет години.пауза от почти

бе първото театрално 
на един професи 

театър в Босилеград, 
интересованисто на 

театрално

това
гостуване 
оналсн 
Оттук
зрителите за това 
представление бе голямо.
\ В. в.

АСЕН БАЛКАНСКИ” 4:0 (2:0)

Адексиначки рудници, 24 септември. Игри
ще на „Рудар”. Зрители около 200. Време 
подходящо за игра. Терентът добър. Съдия 
Р. Цървенкович Ниш. Голмайстори А. Земляк 
3 и Н. Алексов (автогол).

„Асен Балкански’: Г. Ставров, Р. Мин- 
чич, 3. Марков, А. Пейчев, П. Димитров, Н. 
Алексов, Д. Ставров (Д. Голубов), Д. Каме
нов, А Петров, М. Виданович) С. Иванов 
(М.Тодорович)-

„Асен Балкански'- се опит лбжения, но М. Видановнч в 
ваше чрез контраатаки да първото и Д. Голубов във вто 
осъществи успех и успя Да рото полувреме не успяха 
създаде няколко голови по да ги използуват.

„РУДАР"

ДЕЛЕГАТИ ЗА НАУКА Най-добър футболист на 
мача 'беше А. Земляк, от 
домашния отбор, който покрай 

постигнати гола бешетри
организатор 
падения. От отбора на „Асен 
Балкански'1 с добра игра не 
се представи нито един фут 
болист.

Съдията и неговите помощ
ници но водеха добре среща 
та. Дори признаха нерегу 

гол на домашния от-

На проведеното през мина 
лата седмица Общинско 
кандидационно събрание на 
ССРН и Съюза на синдикати 
те в Босилеград бяха ут
върдени кандидати за делега 
ти и за членове на самоупра 
вителния контрол за форми 
раща се Регионална самоу 
правителна общност за нау 
ка в Южноморавския регион.

Интересите на босилеград 
ска община в Скупщината 
на тази самоуправителна об

щност ще застъпват делега 
тите: д-р. ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, 
лекар от Здравния дом и 
НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ, ги 
мназиален преподавател от 
Образователния център „Иван 
Караиванов’' в Босилеград. За 
член на самоуправителния 
контрол е предложен ВА
СИЛ АСЕНОВ, земеделец 
от делегацията на местната 
общност в село Белут.

и на всички на-

ларен
бор, но всичко това не оказа 
значително 
зултата и победата на „Рудар"

влияние на ре-

в. в. е напълно заслужена.
С. Манов

Формирани родителски 
общности

Зорица Брунцлик 
в Бабушница м 
Димитровград

ДИМИТРОВГРАДСКИ РАБОТНИЦИ НА РЕПУБЛИКАНСКИ 
СЪСТЕЗАНИЯ I

_ ДОБЪР УСПЕХ НА СПОРТИСТИТЕ ОТ 
I КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Обаче, на проведените 
родителски срещи бе изтък
нато,
на по-добри образователно- 
възпитателни резултати, необ

Проведените родителско- 
учителски срещи в основно
то училище „Георги Дими 
тров" в Босилеград показа
ха, че първите опити след 
въвеждане на петодневна ра
ботна седмица в това учи 
лище са положителни.

Въпреки, че 
броят на часовете, обучение 
то в това най-голямо боси 
леградско основно училище 
с около 600 ученика, е нор
мално организирано.

т шче за осъществяване Р
ходимо е по-непосредствено 
и съдържателно сътрудниче 
ство на родителите с учител 
ския колектив. Изхождайки 
от тази необходимост бяха 
избрани родителски общио 
сти във всички паралелки и 
класове в училището.

На 23 и 24 септември в Па 
рачин се състояха републикан 
ски състезания по малък 
футбол, в рамките на работ 
ническо спортните игри. Уча 
стие взеха най-добри регио
нални отбори от цялата Ре
публика, а между тях беше 
и отборът на Индустрията на 
каучокови изделия „Тигър".

„Димитровград". 
Освен димитровградския в 
игрите участвуваха отбори 
на организациите на сдруже 
ния труд от Белград, Нови 
Сад, Светозарево, Чачак Сме 
дерево, Косовска Митровица, 
Александровац, Прибой и Ле 
бане. Димитровградският от 
бор постигна добър успех 
и класира се на пето място.

Трябва да кажем, че вра 
таря на отбора от Димитров 
град Н. Гюров, бе провъз 
гласен за най-добър голмай 
стор, за което получиха за
служени признания.

Безспорно работниците на 
каучуковата 
в Димитровград постигнаха 
забележителни успехи във фут 
болните състезания в рамки 
те на работническо-спортни
те игри. Най-напред те по
бедиха на игрите в Димитров 
град, сетне бяха най-добри 
и в региона, след като зае

М ш
* 2

е увеличен

промишленостI “Уув. в.

оост
' I

БАСКЕТБОЛ

НЕДОСТАТЪЧНА АНГАЖИРАНОСТ 
НА „СВОБОДА“ ха първо място на състеза- 

в Прокудйе, а успе- 
в Парачин също заслу-. 

похвала.
V нията 

хът 
жава всяка„КУРШУМЛИЯ” — '.СВОБОДА” 98:79 (42:35)

Куршумлия, 24 септември. Игрище на ос
новното училище „Драган Павлович”. Зри
тели около 100. Съдии 3. Стоянович и 3. Рн- 
сттич (Ниш).
„Свобода”: И. Леков 2, Д. Петрович 4, М. 
Бабич, Д. Йеленков 2, Ц. Филипов 3, А- Стоя
нов 24, С. Рангелов 35, 3. Геров 9.

Недостатъчната ангажира- 
ност на баскетболистите на 
„Свобода”, след победа над 
отбора на „Озрен", резулти- 
тира с високо 
мача
табелката 
машните

С. Манов

В организация на „Естра
да" от Ниш на 2 октомври ХАНДБАЛ 
в Бабушница, а на 3 ноември 
в Димитровград ще гостува 
група изпълнители на народ 
ни песни. Групата ще съчи 
Няват: Зорица Брунцлик, Ми 
ки Сибинович и Биляна Гру

Второ поредно 

поражениепо-добри в течение на целия 
мач и извоюваха заслужена 
победа с 98:79 (42:35). Изпълнителите ще съпро-

Утре, събота, Димитров^ вожда инструментален орке-
градския отбор играе с от ст,ъР „Илиджа . 
бора на „Милан Топлица’' Билетите 
от Прокупйе. динара.

ич.
„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „ЧЕЛИК" 22:25 (11:12)

Димитровград, 24 септември. Игрище в
С^НПЯйЦоевН^оРв^(&иротГеЛИ °КОЛО 20°-

А^Пето^ТГк^г' Н‘ ГюР°в’ В- Михов 1, 
А. иетроа 15, В. Георгиев, Р. Ботев 1, М То
доров, Д. Симеонов 2, Б. Басов 3, Л Петров 
А. Нацков, М. Богданович, С. Димитров.Р ’

поражение в 
с поелдния отбор на 
— „Куршумлия". До 

баскетболисти бяха

ще струват 30
м.

С. Манов
ФУТБОЛ

„МЛАДОСТ“ 
„РАДНИЧКИ“ 

НЕРЕШЕНО И във втория кръг на състе 
занията новоформираният 

кръг на съ- хандабелн отбор на Асен
във вранската Балкански" претърпя пораже

група, босилеград ние от отбора на
я футболен отбор „Мла- с резултат 22:25 (11-12) 

дост" игра наравно във Врапя шните
с футболния отбор „Радпич- ноправен

Срещата не беше на осо 
оено високо равнище. Най- 
добър на терена беше Ангел 
пме:РОВ' Петров, ветеран на 
димитровградския хандбал,кой 
то сам постигна 15

В четвъртият 
стезанията 
футболна 
ски Челик"

Дома
хандбалисти бяха 

противник почти 
целия ход на мача, но пора- 

две побе Ди недостатъчна и подготов- 
игри, бо ка не бяха в състояние да 

Футболисти издържат до края
място на играта и бяха

-1 гола, , 
го повече отколкото вси 
останали

мно
чкирав

вКИ". в неговия отбор, 
ъдията П. Йованович д 

бре води срещата, 
трудна задача, 

двата отбора 
сменски.

С постигнатите 
ди и две наравни 
силеградските 
за сега заемат 
в тази футболна

до-
а и нямаше понеже и 

играха спорт-темпът 
заслуженочелно

група. поразени.В.
С. Манов

СТРАНИЦА 10
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мозайка* мозайка

* продължило 

живота

1МОЗАИКА*
МОЗАЙКА* МОЗАЙКА•Ходенето МОЗАЙКА

НО мъртви Тайната на пагодата
Ако все още

предвиждат с точност, могат дас^строятТебо- ^ ^ 
стъргачи, които ще устояват на земните 

известен

(Петра Еленкова от Гоиндол на юо години) В трусове. До 
. японски про- 

години прави антисеизмични
това заключение стигнал 
фесор, който от дълги 
изследвания.

Височината на сградата в Токио и във всички дру
ги японски градове в недалечно 
ничена до 31 м. Според японския 
височина съвсем не е подходяща, като имат пред
вид честите земетърсения. Сградите, които имат 
широка основа, опряна в земята, са най-опасни в 
случай на трус. Когато следвал архитектура през 
1923 година и посетил квартала на японския град, 
разрушен от земетърсение, той забелязал, че сред 
развалините стои непокътната сграда. Това било па- 
года на пет 
Тайната

Еленкова от Гоин- 
дол има повече от юо годиш, 
а все още добре се чувству 

Въпреки това, че живее 
сама в къщата си, в която 
прекарала едно столетие, 
си подготвя храна, 
си къщата и ходи 

от него.

Петра

ва.
бе огра- 

учен 'тази
миналосамолетна 

катастрофа
ТЯ

подържа 
по . селото и вън

На въпроса какво й е 
дължило живта тя казва, 
най-добре се чувствува 
то ходи пеша. 
околността е известна

кога- 
В селото и етажа и на възраст няколко столетия, 

на тази пагода, построена върху древен 
стълб, застанала в центъра на изследователската ра- 

. бота на учения. Ето каква е тази тайна — по време 
на вертикален земен труст 
се изкачва нависоко но стълба, 
долу й на половината път 
Древният стълб

но ТО- '
ва, че се движи бързо и 
наги само пеша. ви- В самолетна 

стана на 25
катастрофа коя 

септември в 
Диега, в Калифорния,

На прехра 
обърщала първата ударна вълна 

след което слиза на
среща следващата вълна, 

играе ролята на струна на цигул- 
края са фиксирани и която трепти, 

могат да се строят устойчиви

ната си не е 
мо внимание.

— С какво ли съм 
нила. Ям всичко
имам. Когато бих млада бе-

ми сладко и сол и хляб..
При лекар не е хОдила и 

не усеща да я боли нещо. Ко
гато си тръгнахме баба Пе 
тра ни- изпрати, по стар
обичай до портата, -------- ~
ки се свободно леко...

голя

се хра- 
каквото загинаха 140 души. Иеща 

когата във въз
ка, чиито два 
На същия принцип 
на земетърсение небостъргачи.

Вследствие антисеизмичните изследвания на 
японския професор бяха. премахнати ограничения 
за височината на сградите и няколко години по-късно 
израсна първата японска кула, 
гава,

стието стана
ше

духа над Сан Диего се сблъ
скаха „боинг 727” и едиомо- 

самолет „цесна 150", 
които след това паднаха
торен висока 120 м. Отто- 

принципът на „цирулковата струна1' се при
лага и усъвършенствува, а небестъргачите се умно
жават и стават все по-високи. Те се строят по един 
и същ антисеизмичен принцип върху стоманени ос
нови, които поддържат цялата конструкция, „пла
вайки'’ около стоманени стълбове. Тези стълбове са 
дълбоко забити в земята и достигат до върха .на 
сградата, те играят същата роля като дървения стълб 
на древната пагода. С известни изменения същият 

се използува за стълбовете, които поддър- 
издигнатите автостради. За разлика от обикно

вените шосета при последните земетърсения в 
Япония никоя от издигнатите автомагистрали пе е 
пострадала.

вдвижен-
града.

Б. Н. В нещастието загинаха два 
пътника на малкия едно 

самолет и още две 
лица, които загинаха в по
жара, който настана слсд 
експлозията на самолета.

. таПодготовка на зимнина моторен
принцип 
жат

ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО:

Босилеград пак без хляб!
Не без причини всички 

граждани на Босилеград оча 
кваха, че с изграждане на 
новата хлебопекарница из
цяло ще бъде разрешен 
един дългодишен жизнен 
въпрос: обезпечаване на до
статъчно кличество качествен 
хляб. За съжаление, въпреки 
че изминаха два мессеци ог 
момента, когато започна да 
работи хлебопекарницата, не
редностите с хлебоснабдяваис 
то са почти ежедневни.

Все до сега ис с обезпечен 
отделен магазин за продаж
ба па хляба. Вместо това нро 
дажба се върши в два мага
зини със стоки за широко по 
треблепио и в магазин за 
самообслужване. Обаче, ку-

вояка събота мнозина оста
ват без хляб.

Хлебопекарницата е предна 
значена и за производство йа 
бурек, баници, кифли и др. 
За сега от това нищо не се 
произвежда. Трудещите се, а 
най-много учениците възразя 
ват, защото фактически ня 
ма къде и какво да закусват.

Всички тези нередности, 
които са изключително от су 
бективен характер не тър
пят отсрочване. Защото, с 
новата хлебопекарница хлебо 
снабдяването на Босилеград 
като проблем е снет от дне 
вен ред. Затова никой няма

пувачите в нито един мо
мент не знаят в кой мага
зин има хляб. Всяка сутрин 
правят усилени разходки от 
един в друг магазин, а кога
то пристигне хляб настават 
неописуеми блъсканици. В та 
кава обстановка най-често 
страдат децата и по-старите 
хора, а не рядко и прозор
ците на магазините.

Въпреки това, че в Гоиндол всека къ
ща има телевизор, а 80 на сто от семейства
та са снабдени с най-модерни домакински 
уреди, старите хора са запазили някогаш
ния начин за подготовка на зимнина. Както
виждаме и на снимката, тези две жени нод- 
готвяват пипер в чутура и сушени 
(вочки). На въпроса защо това правят 

имат всичко в кооперативния
че такива специалитети 

Б Н.

Показателно е, че винаги 
няма достатъчно хляб, въпре 
ки че хлебопекарницата мо 
же да произвежда още за 
един Босилеград. Ясно е. че 
компетентните в нея не знаят 
кое количество хляб е необхо
димо в Босилеград. Случва 
се почти редовно, че през

сливи 
кога- 

м а газ мпто
те ни отговориха, 
никъде не .могат да се купят за пари. право да го създава с лична 

та си неотговорност.
В. в.

Дъб стар 500 години
ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

'М;У Ключът на загадкатаЩ
■шХшк. М' '!Ш сто от попадналите в болни 

цата па Англия възрастни 
хора се оказват там по своя 
вина. Желайки „да уточнят'’ 
диагнозата, възрастните хора 
са склони да се обръщат 
към няколко лекари, а след 
като получат предписания
та им, едновремешю изпълн 

всичките. В резултат 
организъмът плучава твър 
де голяма доза лекарства, 

не е полезно за никой 
Особено опасни стра 
ефекти се получават

постника са много, 
една от иай-важните е, на- 

влошаване на 
положение на

Шт спореднаОт мелодията страница 
английския постник „Сьпди 

„той" »
по
род с рязкото 
материалите
населението в резултата 
годената от египетското 

политика
порените врати’', че младеж 
та сега е подложена на влия 

на залялата Египет за- 
булевардна литерату

пропагаидира- 
към насилието и

таймс" се усмихват 
„ти", рошили да 
жизнените си пътища. 11сио- 

на 77 години, а младо 
— на 20. Ключът на

Ш % съединят
> на

пра 
па „отста е 

жепецът 
тази
творец ' в 
сливата 
га с

вителствоШХЖ,/Ш67 '.у*/' :

' -6
загадка е „за-брачна

" -- банковите каси. 1Ца 
младожонка разнола- 

4 милиона лири стерлин

/:
яватписто 

падна 
ра и филми, 
щи култа 
жестокостта.

месност-га „Ра-Край село Гоиндол в 
скърсйе ’ се намира дъб, за които специали
стите казват, че има около 500 ГОАиии. Дър- 

впечатление отдалеч. Неювата 
40 метра, а дъиера пе мо-

ГИ. което 
човек, 
ничии
при възрастните хора, орга 

на които е със зна
вото прави 
височина е около

да обхванат трима души.
Заслужава това дърво да сс провъз- 

гласи за исторически паметник и постави 
под защита на държавата-

ПРЕСТЪПНОСТТА РАСТЕ
ЛЕКУВАЙТЕ СЕ ПО-ВНИМА- 
ТЕЛНО

НИЗЪМЪТ
чителио 
вляемост 
на медикаментите.

Както съобщи в. „Ал-Гулху 
пиа", престъпността сред мла 

през 1977 
При

гат намалена сьпроти 
към въздействиетов Египет

е нараснала, 
за топа социално зло

дежта 
г. рязко 
чините

асо-Сиород британската
на терапевтите ю нациация

СТРАНИЦА П
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Даскалсйе мупе
Излазим преди некой дън камто сред 

село ка гледам пред школуту стои човек. 1 
Бре, реко, кой ли е това, дай да идем да ' 

' си поговоримо. Ка наближи видим, това бил 
I' даскал Миле.

— Бре даскале, кажем му я, денъска 
'1 неделя ли е та ти празна школата?

— Ма нейе неделя понеделник йе ама I

I
!

— Куде си бре синко, нсма те да помагаш у връшидбу...
— Прочето у „Братство” че тая работа сте завършили още през август.децата несу дошла.

Чудим се я и зверим, кико може це- 
| ла школа деца да не дойду 1 да уче, та да

скал Миле си остал сам.
— Па тека не су дошла. Мика Коцин 

11 отишъл у Пирот на вашар и одвел детето.
• Йоще се не су върнули. А йедно дете на
• Митка тишл>аратога има заушНе разболело 

се. Третото дете си отишло при тетку на
; > госйе у Смиловци. Четвъртото дете, реко- 
\ ше ми одоцутра човеци откарало да пасе 
(( краве, баща му на пут, а за петото дете на

кикво йе. Требе 
болно ли йе или и оно йе

< >

I I оооома приятели се срещат:
— Как е семейството? — 

пита единият.
— Остави се, Жена ми знае 

да готви, ио не влиза в кух- 
хнята...

— Ти си добре. Моята не. 
знае, а готви...

Събирач на вторични су 
звъни на вратата ировини 

пита домакина.
— Да имате случайно не

нужни стари дрехи, хартия, 
железни отпадъци?

I

в РЕСТОРАНТА

— Келнер, няма ли да ми 
сервирате специалитета на 
вашия ресторант?Мику ОлЬинога незнам 

да идем да питам
, отишло на вашар.
I — Пет деца, а другата, куде су? —
I питам даскал. Миле.
д — Толко су туя годину. Толко се за-
ъ писаше, деда Манчо-..
\ Поседемо с даскалотога на сънце и '
• видим дека млого му йе тешко. Каже дека 

му е най-тешко през септембар ка почне да 
работи школата. Млого пути кико тия дън 
дойде у школуту и ако не дойде само йед
но дете он с три четири деца се върти по 
празне стайе. После се понавикне.

А сечам се я, кико беше ка бейо уче
ник. У туя школу учеомо 150 души. Да-

Веднага, но... не мога 
отварачката зада намеря 

консерви...(
ПРИ АДВОКАТА

— Искам развод. Моят 
мъж вече не ме обича.

— Каква е неговата профе 
сия?

— Специалист по медицин 
ски изследвания.

— Какви са вашите доводи?
— Даде моето име на е- 

дин новооткрит от него стра 
шен вирус.

ВЪВ ВИСОК

— Елате друг път. Жена 
ми е на почивка.

— В такъв случай сигурно 
имате празни бутилки?

оскал Манол и даскал Вуле йедвам излазе- 
| оше на край с нас. Тегая ако не дойду пет 
> деца на школу Ааскалйете и не познаю

Връщайки се от лов, мъж 
се обажда на жена си от га
рата:

— Мери, това съм аз. При
стигам.

! това. А са щом пет деца не дойду делата о ошкола не работи.
И тека додека си нийе позбурвамо 

* обадц се служителят Рера.
— Даскале, може ли йош йеднуш да 

ударим звонъцът, може да дойде некойе де
те?

Домакин казва на нросяка:
— Може да спечелите 

обед, ако ми помогнете да из 
мета 
дина.

Съпруга на пациент казва 
на лекуващия лекар.

— Разбира се, докторе, аз 
няма
да съвсем 
ще го помоля да напише за
вещанието си.

за — Как мина, мили?
— Всичко е наред. Цял ме 

сец няма да купуваме месо. 
— Сърна ли уби?
— Не, пропих заплатата си..

пътечката в моята гра да го вълнувам. Ще бъ 
внимателна. Само

— Благодаря, ви, госпожо, 
но преди това бих искал да 
видя менюто.

— Удари, Перо! Удари, нека се чуйе 
да смо я и ти ггука.

И Пера удари звънцът. Тия звънъц 
що беше кита1 и я бейо ученик.

Почекамо йоще малко. Из, сред село 
нема да се весне дете- С даскалатога си пой- 
домо дома. Пера затвори школуту и вану 
уз рекуту камто дома.

Големе су денъска даскалсНе муКе по

оПРИ ЛЕКАРЯ
оI

Психиатър казва на пациснМалкият Тото разказва на 
бащата си:

— Нощес сънувах, че си 
ми дал десет франка.

— Добре, момчето ми, за- 
държ ги...

Пациентът. Докторе, моля 
да ми издадете медицинско 
за намален работен

Лекарят. Колко?
Пациентът. С два
Лекарят. От какво се опла

квате?
Пациентът. От останалите 

шест!...

та.
— Радвам се, 

се се излекувахте и не смя
тате че сте Напалеон. Желая 
ви всичко най-хубаво.

— Благодаря ви 
сърце. 'Искам само да ви пи
там
плащам 
фина.

ден... че на края

часа...
от всеселата.

о
дали все пак трябва да 

издържка на ЖосеСлед дълга раздяла, два-»
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