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КОНФЕРЕНЦИЯ

С указ нд презмдввта
яа СФЯЮ от 14 ферру
а ри 1873 г.
Издател
УДО

стоожв с Орден
брят■ единство е&с
сребърен венец за осо
бени
заслуги в обла
стта на информативната
н графическа
дейност
и за приноса в развити
ето па братството
и
единството между паши
те народи и народности.

*

ЦЕНА 2,00 ДИН.

НА

ПРЕД 35-ГОДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
ОТ ФАШИЗМА
Ша, :• .

Континуитетът
ма
необвьр заните
ТЕКУЩАТА седмица пред
ставлява седмица на усиле
ни подготовки на шестата
конференция на необвърза
ните в Хавана. Част от де
легациите още в началото на
седмицата бяха в столицата
на Куба, за да участвуват
в работата на Координаци
онното бюро, а останалите,
главно ръководителите на
Държави и правителства, са
на път за Хавана. От какво
голямо значение е шестата
конференция на необвърза
ните се вижда и от това, че
тя се намира в центъра на
вниманието на светованата
общественост на всички кон
тиненти. Тя ще бъде най-гол
ямата среща на държавници
от целия свят, т.е. на две
трети от членките на ООН.
бюро,
Координационното
което вече започнало с ра
ботата си, има задача в те
чение на двудневно заседание да подготови дневния
ред за срещата на министри
те, предвидена от 30 август
до 1 септември, сетне да започне обсъждането на равни
щето на амбасадорите по
заключителния документ на
конференция
на
шестата
необвързаните, да се провепат първите консултации за
новия Състав на Координационното оюро и^°Р°я на
членовете му, Да °'Ьдат Р
гледани кандидатурите за
приемане на нови пълнопранаблюдатели
вни членове и
и пр.
Между въпросите, намира
на виима
щи се в центъра
нието на делегациите, е про
Д°ектът на заключителния
конфекумент на Шестата
ренция. Известно е, че на
първата кубанска верзия са
доставени на страната домакин писмени амандмани от
страна на Индия, Ю гослаЛан
вия Ирак, Алжир, Шри Лан
ка и Египет. Съшността на
амандманите
представлява
по-нататъшния ком ™''У _за
па движението на неоовър. а
му принността, основните
ципи, изворите и целите на
политиката на необвързването, залегнала във всички
досегашни срещи и докумен
ти.
Понататъшната
запия в работата на движе
и Координационото
нието
от подгот
бюро е съш° сдпа иа това
вителните задачи
че
необвър
тяло. Известно е,
заннте страни още от само
то начало предпочитат уни»
верзалиата демокрация
международните отношения
—! за създава
върху основите
не на ефективно равноправие па всичко страни, като
една от съществените цели
в политиката на необвързаността. В този смисъл «е
предвижда ра зш и ряйа 1 гс на
Координационото бюро, което досега е имало 24 члена,
а занапред този брой да се

»
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ПО ПЪТЯ ЯА ПОСТОЯНЕН ПРОГРЕС

ИНЖ. ЙОВАН ПЕТРОВИЧ: СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ОСОБЕНО ИНТЕНЗИВНО СЕ
РАЗВИВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ
Едва през 1970 година, бла
годарение на раздвижване
на всички сили начело със
Съюза на комунистите, се
извършва известен поврат:
започва стопанско свързва
не с други среди, относно
организации и планово
се
подхожда. Създават се раз
войни прогрми и се търси
общ интерес с другите. СК
и останалите обществено-по
В духа на добрите традилитически организации и ст
ции на такива срещи
на
руктури успяват да раздви
ръковододители на държави
жат нови акции. Дотогаваш
и празнтелства на необвърза
/
ната тенденция обезателно
ннте да се приемат нови чле
да се строи нещо крупно,
нове на движение, с което
отстъпи мястото на строи
кръгът на необвързаните все
телство на малки промиш
повече се разширява.
лени обекти, които сетне
конфе
На
Шестата
ще се разрастват. Така се
ренция на необвързаните ще
дойде до изграждане на
се обсъди кандидатурата за
Инж.
Йован
Петрович
„Пети септември" към авто
приемане като пълноправни
ЗА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ВЧЕРА, ДНЕС И мобилните заводи „Дървена
членове на Иран и ПакисУТРЕ БЕСЕДВАХМЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС застава", в който сега рабо
Боливия,
тан, Никарагуа,
ИНЖ. ЙОВАН ПЕТРОВИЧ. ИЗПЪРВОМ СЧИТАНА тят 320, а при пълна натова
Гренада, Суринама, ДоминиЗА РАЗВИТА ОБЩИНА, СЛЕД ЗАКРИВАНЕ НА реност на машините ще ра
кана и на още една малка !
РУДНИКА ЗА МОЛИБДЕН „МАЧКАТИЦА” — СУР ботят 400 души. Тук в непо
Санта ,
карибска страна
е
и
ДУЛИШКА ОБЩИНА СЕ ОЗОВА МЕЖДУ НАЙ- средствена близост
ЛюцияНЕРАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ.
ДЕСЕТОГОДИШЕН Сервизът на „Застава” с
ДАН НА МЕГАЛОМАНСКИ СТРЕМЕЖИ. БЛАГО няколко десетки заети. Свои
Още от началото на подДАРЕНИЕ НА ВСЕСТРАННОТО АНГАЖИРАНЕ цехове откриха „Галеника"
товките и на подготовителНА ВСИЧКИ СИЛИ НАЧЕЛО СЪС СЪЮЗА
НА от Белград, Модна конфек
ните заседания в центъра на
КОМУНИСТИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГО ция „Ниш", обувната фабри
вниманието се намери въп
ка „Кощана”, цех за прера
ДИНИ
СУРДУЛИЦА
ПОЕМА
ПЪТЯ
НА
ПОСТОЯ
роса за участието на Демо
ботка на дърво „Симпо” —
НЕН ПРОГРЕС И ВЪЗХОД.
кратична Кампучия, т.е. де
Враня и други. Днес това са
легация на кое правителство
— В своето развитие Сур- ршват, рудник през 1952 го вече основни организации
да представлява тази страна
на
сдружения труд, които в
дулишка община изживя ня дина бива закрит и община
Според голям брой делега
колко цикъла — заяви инж. та изпада в доста трудно състава на големите промит
ции единственият представи
лени комплекси имат хуба
Йован Петрович. — След ос положение.
тел е на законното прави
вобождението (периодът от
През дестилетие и полови ви перспективи за развитие.
телство, което чрез чуждее
Интеграция бе проведена и
1946
до
1952
година)
вследст
транна военна интервенция вие строителството на Вла на след това се търси път в областта на туризма:
в
от незавидното положение,
е било принудено да напус
състав
на „Балкан” — Лесмеките водоцептрали и как общината да се изведе
не страната, а според други, си
на рудник „Мачка от нез'м! •тпото положение ковац влязоха съществува
разбира се малцинство, това работата
щите туристически обекти,
място принадлежало на пра типа” Сурдулишка община е Интерес1:на общината не които за един къс период
за една от най-раз- се съвпадат с интересите на изживяха бурно развитие:
вителството, създадено след считана
витлте общини на тсритори по-широк .та общиност. всле
виетнамската агресия* После ята па днешния регион. Ра дствие па което има извес реконструкция на стария хо
дното становище е в протипо ботите па строежа на Вла- тен застой в стопанското ра тел край Власннско езеро,
строеж на мотел „Промая”
положност с основните прии
сппските водоцептрали свъ- звитие.
и изграждане на хотел в
ципи на !*еобв7,рзаността.
Сурдулнца.
През този период започна
и вече приключи стротителството иа И фаза на Власин
ските водопентрали.
Едно сравнение на общия
доход, който през 1970 > въз
лиза на 127,3 милиона, през
1975 на над 494, а през 1978
година на над 810 милиона
динара, красноречиво пот
върждава за наистина интен
зивното развитие на Сурдулишка община. Национал
ният доход на глава от насе
лението от 18510 динара е
увеличен за шест пъти от
1971 до днес. Едновременно
нараства н броя на заетите
в прякото материално произ
водство: през 1970 в стопан
ството работят 2074, през
1975 — 2448, а понастоящем
работят като непосредстве
ни производители над три
хиляди души. Тук не са взе
тн работещите в обществе
ните н останали делови общ
пости.
— Откриването на редица
мощности ис само благопри
ятно се отрази върху иконо
мичсск! 1те показатели, по
допринесе и за решавано
проблемите на заетостта.
(На 5 стр.)
конференция па иеобпързапнто и Хапана.
Шеста
Договор за предстоящата

увеличи на 30 до 35, което
бн представлявало една тре
та од членовете на страни
те — членки на движението.
Според това предложение, а
въз основа на регионалната
застъпеност, Европа би тряб
вало да получи още едно мя
сто в това координационно
тяло.

В навечерието на срещата в Хавана

ЕДНА ЦЯЛОСТ

ПЕТ ДАТИ
ВСЯКА ОТ ПЕТТЕ ДОСЕГАШНИ КОНФЕРЕНЦИИ
НА ДЪРЖАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ БЕШЕ ХА
НА
РАКТЕРНА С НЕЩО, ОБАЧЕ УСТРЕМЪТ
ДВИЖЕНИЕТО БЕ ПОСТОЯНЕН И ЦЯЛОСТЕН
В развитието на доктринапата и политиката за необ
вързаност, изключително мя
сто принадлежи на конфе
ренциите на най-високо рав
нище. В Белград, Кайро, Лусака, Алжир и Коломбо не
обвързаните страни — сре
щайки много трудности и
разрешавайки много дилеми
— оформяваха съвместните
становища за съществените
въпроси на днешния свят.
Действувайки в сложна меж
дународна обстановка на сре
щите на шефовете и държа
вите движението постоянно
потвърждаваше своята увели
чаваща се сила, насочена
към изграждане яа нов свят
без доминация, хегемонизъм,
империалистическа и колони
ална експлоатация. Я°но е,
че разликите между страни
те членки, обусловени от
обективните исторически об
стоятелства, ясно се очерта
ваха и на всяка от тези кон
ференции: шефовете на де
легациите нерядко изнасяха
различни предложения, пък
дори и взаимно ад спореха,
но движението точно на вси
чки срещи винаги потвърж
даваше жизнеността и спосо
бността си всички тези раз
личия Да отклони, направля
вайки акциите си към общи
те цели — изграждане на ця
лоста и справедлива систе
ма на политически и иконо
мически отношения в ове
та.

си припомним за думите- на
един от лидерите на необвъР
заността, покойния Джавахарлал Неру, казани пред
първата конференция в Бел
град: ,.Недоуменията ще бъ
дат многоброни н: колебания,
застои и привидно отстъпва
не на извъиблаковата полипи
ка — също така. Но, няма
съмнение, тук в Белград ста
на официално съществуване
то на едно историческо тече
ние, което съществено ще
-измени света и запази мира

СТРАНИЦА 2

5

Основоложници на нео<| >ързаните

от опасността на блоковото
съпреничество”.
Необвързаността, разбира
се, не настана от един път,
преди 18 години в Белград.
По-широко гледано, тя се
Отхвърляйки сектанството роди от тежненията на поти
и блоковия схематизъм дви- снатите народи за свобода и
жението заздравяваше свое окончателно разкъсване «а
то единство в различията, колониалните окови. Затова,
като оставаше открито за когато се говори за зачатъц
нови членки. И затова днес ите на формиране на движе
когато приближава шестата нието, не могат да се прене
конференция на ръководите брегнат нито познатите милите на държавите и прави син на президента Тихо в
телствата, добре би било да Азия и Африка през 1954,
1955 и 1956 година, след афро-азиатската конференция в
Бандунг 1955. или историче
ската среща между Тито, НасъР и Неру на Бриони в
юли 1956 година. За нас, в
ВЕСТНИК НА БЪЛ
Югославия корените на опГАРСКАТА НАРОД
ределенето за необвързаност
НОСТ В СФР ЮГО
се намират в НародоосвобоСЛАВИЯ
дителната борба и социалис
Нализа всеки петък
тическата революция, в исто
Урежда редакционна
рическите тежнения на на
колегия
шите народи да живеят сво
бодно и независимо.
Директор
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Разбираема бе радостта, с
Изп. длъжността
която в Югославия бе прие
Главен и отговорен
то решението в страната ни
редактор
да се състои първото заседа
МИЛЕ НИКОЛОВ
ние на Ръководителите на
Технически редактор
Държавите и правителствата
БОГДАН НИКОЛОВ
на необвързаните страни. Ориентирана към воички парТелефони: директор —
ливи въпроси на човечество46-454, Редакция 32-751
Годишеа абонамент 100
то, конференцията вече през
септември 1961 година прие
а полугодишен 50
динара
Декларация, която съдържа
ооновните принципи на поли
Текуща сметка
тиката за необвързаност, ко6300-605-9329
ито днес с пълно право на
СДК —Ниш
ричаме автентични. Така на
Печатница: „Вук Ки
пример, конференцията осъраджия”, Ст. Пауновия
ди тежненията на империа
ЛФ 72 — Ниш
лизма
да носеше Към терито
Адрес
Издател
риите в Алжир. Ангола ИЛИ
ството: Кец 29 декем
Конго,
а временното алжирври Л* 8 Наш
око правителство на самата
конференция бе признато и

В Белград и Кайре:
ПРИНЦИПИТЕ

„де юре". В Белград бе открит новият процес на бор
бата против кологгиализма, за
независимост и самоопреде
ление на поробените народи.
Твърде значителна е поръка
та в Декларацията, че необ
вързаните страни ,/не вървт .към С7,здаваис на нов
лок, пито могат да бъдат
блок", обаче считат за необ
ходимо своето ,.съдействие в
решаването «1а всички нере
шени международни въпро
си, които се отнасят до ми
ра и сигурността в света”.
Този извод, който и днес
събира и обединява необвър
заните заедно, откри на дви
жението широки възможно
сти на съгласувана акция. В

периодите между заседани
ята «а шефовете на държа
вите, движението бе присъс
тващо всякъде, където тря
бваше да се бори за по-спра
ведггиви политически и ико
номически отношения в све
та, постоянно укрепвайки акционното си единство, чрез
многобройни договори «а кон
султативните и министерски
те конференции, срещите ,на
държавниците и съгласува
ни акции в Обединените на
ции.

И в Кайро, през октомври
1964 година, участниците «та
втората конференция на найвисоко равнище решително
се изясниха за активно участие в решаване на всички
съществени проблеми в света. На тази 1КОЯ1феронциЯ бе
разчистена една значигелна
дилема: дали изобщо е въз
можна (каквато да било <коегзистелция, вместо иай-острата конфронтация
между
развития м неразвития свят?
Ръководителите «а Иидояезия, Гвинея и Гана считаха,
че това е невъзможно и се
застъпваха за коренен и из
ключителен „втори Бандуиг”.
Обаче, болшинството страни
решително защищаваше ста
новището, че политиката на
миролюбивата коегзистенция
е неделима. Така, поправо, в
пълна степен бе изразреиа упиверсалността на ориентиров ката на необвързаните ка
то политика. Тази универ
салност е възможно да се
следи и чрез средиземномор
оката и европейската димен
зия на необвързаването. коя
то става все по силна и оче
видна, когато дори и блоко
ва Испания изразява жела
нието си като гост да присъствува в Хавана.
Докато в Кайро конфе
ренцията се помни превъзход
но по студиозната си програ
ма за мир и международно
сътрудничество, която съДър
жа принципите на миролюби
вата коегзистенция, в Лусака на третата конференция
през 1973 година, в
пръв
план бяха вече изтъкнати
световните
иконимичеаки
проблеми. Това беше естест
вена последица на все по-гол
ямото разширяване яза меж
ду развитите и развиващите
се страни, пък и на конфе
ренцията доминираше реши
мостта със сдружени сили
да се изтрае в борбата за пооправедлив порядък в света,
_____ „....
_
огшраики се при това, все повече, върху собствени сили,
върху взаимно сътрудничест
во и солидарност. Като се
съпоставят документите
от
Белград, Кайро и Лусака
днес ясно се вижда, че съ-

В КУПИНЕЦ КРАЙ ЯСТРЕБАРСКО

ОТКРИТА КЪЩА - МУЗЕИ
НА БРОЗОВИ
ЙГвКй™ ™то в КУПИДървената къща направе
на от храст, с номер 148 в
Купинец, отвори вратата на
многобройнихе
посехихели
коихо вече лървия ден са
дошли да посехях дома на
родителите на йосип Броз
Гито, в който са живели от
1912 година, йосип Пепек
Броз е развълнуван дома
кин. В къщата на своя дядо
и баба — Франьо и Мария
Броз, родителите на другаря
Тито, е квартирувал до 1961
година, когато се е преселил

ните пет години, от когато
борците иместното населестапяй ТОЗИКраЙ Рвша®ат
БроГда К^^е^хСекМахИоСпа°
мехник, Пепек усърдно Съби
раше предмехихе, коихо са
вани ®с®кидневно употребякъщаха на Брозови.
"риГОДНОТО тъРжесхво
на йосГ3Б^озНат^оДИТоехТри
секрехарях на ОК на СКР«
Ясхребарско Перо Решковец.

тестваните принципи са ос
танали съши — което, пък
континуигета
потвърждава
па теорията и практиката на
необвързаните — докато оп
ределените премествания на
тежищата и акцентите от
един към друг от съществе
ните проблеми на света, зависдха от актуалиата обста
новка.
аг
с
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"
г
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Този континуитет ясно се
съблюдава и в документите
на четвъртата конференция
в Алжир през септември 1973
че
година. Потвърдено бе,
необвързаните страни и фор
малио са дължни и в практи ката да разпространяват
принципите -на необвързването, като основа на между
народните отношения- Важен
акт представлява и формира
нето на голямо Координацисяно бюро със задача да под
тиква активността «а цялото
движение и обезпечава кон
тинуитет в борбата за про
веждане решенията на кон
ференцията. Всичи решения
бяха приети чрез консенсус,
принцип приет на заседание
то на Подготовителния коми
тет в Кабул. Приемането на
този принцип даде възмож
ност за по-нататъшна демок
ратизация на движението и
постигане на „единство в раз
личията”.
И в периода между Алжир
и Коломбо — пък и на самия пети самит, през август
19 76— имаше прикрити, пък
и открити настоявалия есте
ствените рзлики, съществува
щи между необвързаните, да
се използват за евентуално акционно онеспособяване на
движението и на неговото
пренасочване. И затова, ако
трябва да се търси най-зиачи
телния извод от това юбилейно заседание, тогава той говори за привързаността^ към
приетите принципи и цели, с
«аблягане върху извънблоковата, съществената харак
теристика ла движението.
В Коломбо бе запазено и
заздравено единството на
необвързаните върху принци
пите, които като обща ниш
ка пронизват всичките пет
самита, а своето универсал
но значение трябва да пот
върдят и на шестата конфе
ренция в Хавана. В този мо
мент света разтръсват съб
итията в Близкия изток и в
Югоизточна Азия. Изкуше
нията на нефтната криза нигого не отминават, а и меж
ду
необвързаните страни
съществуват сериозни раз
личия, пък има и въоръже
ни конфликти.
Никога досега подготовката
за един самит «е е била та
ка обемна, на моменти и деликатна и сложна, с ангастрани ~ участнички в движението, какъвото е случая
сега — в навечерието
на
Т°Ва ВС*™ е д»
'казателств°. че и в Хавана
«Свързаните хрябва да потъРЗДх охговори ,на съхцесх
вени въпроси ох охношенията в съвременния свях и да
ПреДЛОЖат начи™ за тяхноРазрешаване.
„Политика” Д. Рибникар
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СТОПАНСКА

ДЕЙНОСТ В НИШКИ РЕГИОН

ДА СЕ ИЗДЪРЖИ ПО ПЪТИЩАТА НА
СТАБИЛИЗАЦИЯТА
ф Данните от периодичните баланси на стопанските организации в Нишки
регион показват, че първото полугодие от настоящата делова година е едно от
най динамичните в обществено-материалното развитие на региона и че проДължават положителните тенденции от 1978 година,
ф С оглед на това, че условията на
стопанисване през второто полугодие са
значително по-неблагоприятни, на
всички събрания и разговори се подчертава,
че стопанството трябва много по-голямо внимание да посвети на повишението
производителността на труда, износа, кадрите, пестенето и по-последователното организиране на основните организации на сдружения труд върху принЦипите на Закона за сдружения труд.
ПЪВОТО ПОЛУГОДИЕ —
УСПЕШНО ПРИ БЛАГО
ПРИЯТНИ УСЛОВИЯ
Стопанството на Нишки ре
гион
гласи основното заключение — е на път да осъ
ществи политиката на стаби
лизация, а така също успеш
но да се осъществяват и ус
ловията, обезпечаващи на ра
ботниците в основните орга
низации на сдружения труд
да решават за общия доход
и да разширяват материал
ната основа на социалистиче
ското самоуправление.
Постигнат е успех в много
области: физическият обем
на производството растеше с
11X процента, което е над
средното равнище в Югосла
вия и СР Сърбия- Заслужава, също така, да се отбеле
жи, че производителността на
труда по отношение на пре
дишната година е повишена
с 4 процента и по такъв на
чин е надминато онова, кое
то републиката е предвидяла
с плана за настоящата дело
ва година.
Осъществен е твърде динамичен растеж на общия
доход от 32,8 процента и на
дохода от 35,9 процента в
сравнение и резултатите от
първото, полугодие на 1978
година. Отделно интересование създава и ръста на сред
ствата за акумулация къде
то надвишението миналата
година достига 56 на сто.
както и ръста на средствата
за въпроизводство за цели
37,8 процента, което е ясно
доказателство, че в основни
те организации на сдружеводи
ния труд повече се
сметка за собственото разви
тие и деловото бъдеще.
По-цялостната оценка и икономическата истина под-

разбират съобщаване на да
нни за условията, в които
резултатът е
осъществен,
така е постъпено във всич
ки разговори за стопанисва
нето в Нишки регион. Резул
татите са добри, е констати
рано повече пъти, а така
също благоприятни са били
и условията, при които са
осъществени:
енергийните
условия бяха по-добри
от
настоящите или от тези, ко
ито предстоят, по-благоприят
ни бяха и условията за про
дажба на стоки за широко
потребление, цените на сто
ките растеха, вносът може
ше да върви по възходяща
линия, а много по-благопри
ятни бяха условията на инвестиционото изграждане.
НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА
СТОПАНИСВАНЕ ИЗИСК
ВАТ ПО-ОТГОВОРНО ПО
ВЕДЕНИЕ
Изострените условия на
стопанисване след приема
нето на мерките на Съюзния
изпълнителен съвет за попродължителна
стабилиза
ция и по-остър обществен
контрол на цените вече дей
ствуват и е ясно, че
ще
бъде доведено под въпрос
осъществяването на предви
дените планове на основни
те организации на сдружения
труд, доколкото в колекти
вите трудещите се не поло
жат допълнителни усилия и
конкретни акции.
Настоящите
условия на
стопанисване — както се из
тъкна на събранията — са
значително по-остри и изиск
ват от колективите оптимал
но залягане за да се издър
жи пътя на стабилизацията.
Основните задачи се свеж
дат до там, че е най-важно-

ВВ! ЯВЯЙЬи НД смет» НД
ОБЩИНСКАТА^КОНФЕРЕНЦИЯ

на

МЛАДЕЖ
ОБШННСЖИЯТ СИНДИКАЛЕН СьВЕТ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
В СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ ОТ
ОБЩИНАТА
ЧЕСТИТЯТ
33-ГОДИШНИНАТА И ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИ
ЕТО 5 СЕПТЕМВРИ НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
ОТ ФАШИСТКИЯ ОКУПАТОР И ПОБЕДАТА НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ.
още по-високато им пожелават
ки завоевания в социалистичес
кого строителство ка общината и
страната

то по-интензивно да се орга
низира доходното свързване
на основните организации
на сдружения труд и подро
бен анализ на цените на вс
яко произведение, но ана
лиз, който не ще засметва в
цената (по заобилокен на
чин) цяла гама от вътреш
ни слабости, невежество и
недисциплина и всичко то
ва да се покрива със зачес
тилите искове за повишение
цените на
стоките,
при
което упорито се настоява
към обективни обстоятелст
ва да се отнесат всичко, ко
ето не е изпълнено от
страна на основните органи
зации на сдружения труд.
Програмите на работа и
поведение при новите усло
вия трябва това постоянно
да се подчертава — да имат
на предвид всички основни
организации на сдружения
труд и общините, за да не
се стигне до неподготвеност
за изострените условия на
стопанисване и да се до
веде под въпрос големият и
важен успех на стопанство
то в тази част на СР Сър
бия, осъществен през пър
вото полугодие на годината.
Света Джурбабич

Всеки четвърти зает —
член иа СК
Най-новите данни и анали
зи за хода на членовете в
Съюза на комунистите в
Югославия свидетелствуват
за това, че през изтеклата
година са били приети 181
320 нови членове. Това ще
рече, че Съюзът на комунис
тите в края на 1978 година
е наброявал 1.774,624 членовеили 151012 членове пове
че, отколкото през 1977 го
дина. Всеки четвърти зает
в обществения сектор
е
член на "Съюза на комунис
тите и те представляват 25,8
на сто от заетите. Или 8,1
процента от общия брой на
населението на страната са
членове на Съюза на кому
нистите.
Работниците, които в СК
наброяват 519 052 съчиняват
най-числената социална групация. Обаче тяхното учас
тие в общия брой на чле
новете на Съюза на югос
лавските комунисти с годи
ни е приблизително същият
(29,9 процента), което все
още не е достатъчно. Основ
ната причина за това е там,
че работниците по-трудно
се приемат в СК, докато полесно, дори и по-бързо от
останалите биват изключва
ни от редовете на Партия
та, или се самоотлъчват. В
рамките на разискванията
за приемането на робтници
в Съюза на комунистите са
повдигнати редица въпроси,
свързани с
намаляването
броя на приетите работници
с по-малки квалификации в
СК. А това се обяснява с об
стоятелството, че те са „об
ременени” с производствени
проблеми, че с тях недос
татъчно политически се ра
боти и затуй още не схва
щат напълно своята роля в
самоуправителното решаване.
Повиши се и броят на ча
стните селскостопански про
изводители в СК. Към края
на 1978 година такива в СК

имаше 82 707 души или с
4215 в повече, отколкото в
същия период на 1977 годи
на. Обаче тяхното участие в
членството все пак намаля
с 0,1 на сто.
Над една трета от общия
брой членове на Съюза на
комунистите (33,7 на сто)
съчиняват хора до 27-годиш
на възраст. Миналата годи
на в СК са приети 130 323
млади хора до 27-годишна
възраст. Средната възраст
на целокупното членство на
СК е около 35 години. Съю
зът на комунистите на Юго
славия,» поради големия при
лив на млади хора, се чис
ли към най-младите кому
нистически партии в Европа.
Постоянно нарства и бро
ят на жените в СК и днес
той възлиза на 54265 члено
ве или 29,9 на сто от об
що приетите. Така тяхното
участие е увеличено с 24 на
сто, което значи, че почти
една четвърта от членовете
на Съюза на комунистите
съчиняват жени. Обаче все
още в редовете на Съюза
на комунистите има малко
работнички, а не задоволя*ва ни броят на членките-сел
скостопански производител
ки.
И по-нататък намалява
броят на ония членове, кои
то по всички основи (изклю
чване, отлъчване от евиденция и самотлъчване
на
пускат Съюза на комунис
тите. В настоящата година
такива е имало 12456 или 3,7
на сто (относно с 468 в помалко отколкото през 1977
година). И покрай това че
се касае за относително
.малък брой хора, които
напускат редовете на Съюза
на комунистите, на това яв
ление би трябвало да
се
обь(рне повече внимание.
МЛ1.

НЕОБИКНОВЕНО ВОЕННО ТЪРЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Гоце Делчев и Санданска »български
исторически личности«
В Благоевград, в Югозападна България, на 25 аввоенно
густ е проведено
тържество — произвеждаме
в чин на нови офицери и
подофицери на Българската
народна армия- На тър
жеството били новопроизве
делите офицери и подофице
ри от всички военни учили
ща на БългарияОфициално, повод за това
тържество (именно в Благо
евград бил, че тази класа офицери с получила назва
ние „Благоевска” по основ
оположника на Българската
комунистическа партия Ди
митър Благоев, чието име
носи този лрад от 1950 тодипа.
Почита иа войската към
Димитър Благоев по този
начин, който се изразява
след 34 години съществуване на Народна република
България, обаче бил използвай за повторно повдигане
на някои известни колстатации по отношение на ЮгославвдяГоворейки па това търже
ство, членът и а Политбюро
и министър на народната от
брана! (армейският генерал
Добри Джурогв зачислил ме
жду историческите личности ага„ България и идеолозите, оргаиизаторите и бор-

ците за национална и соци гарския министър на народ
ална свобода и независи ната отбрана съдържала и
мост на македонския народ познатите обещания, че Бъл
Гоце Делчев и Яне С андан гарця се страмела Балкан
ски. Като им напомнил, че ският полуостров да се пре
имат „велики примери иа твори в район на траен мир
патриотични дела” в записа и стабилност, за „да живеем
мите страници на българс- в атмосфера на доверие и
като история и живия спо взаимно зачитане, в тясно
мен иа народа, Добри Джу приятелство с всички на
ров призовал
младите о- ши съседи”. Обаче Добри
фицери и подофицери
в Джуров в тази част на реч
„сърцата си да тгосят” и „а- та си, намерил за необходи
постолската вяра” на Гоце мо да напомни, не спомвнаДелчев и „пламъка” на Яне вйки Югославия, за думите
на Тодор Живков, произне
Сандански.
сени в Народното събрание
В пробуждането на пат на Бълария на 27 април
риотични чувства на но тази година, че
България
вите командири на българс „отхвърля било какви тери
ката армия, Джуров стиг ториални
аст грации”
и,
нал и до средния век, спо че „няма намерение да от
менавайки ..трагичната ве- стъпи ниго Пиринския кр
личииа на Беласица и Са- ай, мито било кой други
муиловите войници", чието край от своето родно, от
само споменаване, както из памтивек българско отече
тъкнал, е достатъчно у хо ство”. С повтарянето на те
рата в България Да пробу зи думи, които изнесе То
ди чувства ,иа защитници дор Живков в контекста на
на родните предели”. Исто свойта оценка за югославрическите факти, обаче не ако-българските отношения,
опровержимо говорят в Ма Добри Джуров очевидно на
кедония, към края на десе стоявал да ги запази като ак
тия век.
туални и покрай всичко,
Покрай подчертаното те което официално е казано
по
тази повод от югославс
жнение да представи Пирин
ка страна и което остана и
ския край (тоест Пиринска остава неизвестно на бъл
Македония) като крепост на гарската общественост.
(ТЬнюг))
„българщина” речта на бъл
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блбушиица пред празника на свободата

О големи
трудови
победи
Населението в Бабушниш
ка община и тази година се

Панорама на Сурдулпца

ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ
КОЛЕКТИВНО РЪКОВОДСТВО
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕС
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ
ТЕ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ, СЪЮЗА
НА
СИНДИКАТИТЕ, СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА И СЪЮ
ЗА НА БОЙЦИТЕ ОТ НОБ СЕ РАЗГРЪЩА ВСЕ ПО
ВЕЧЕ ^ ВЪВЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНО РЪКО
ВОДСТВО ОТ ОКТОМВРИ Т.Г.
Инициативата на другаря
Тито, подета на Осмия кон
грес на Съюза на синдика
тите, за въвеждане на колек
тивно ръководство, решава
не и отговорност, в Сурдули
шка община понастоящем е
в центъра на вниманието на
всички
обществено-полити
чески организации. След пър
вата всеобща подкрепа — се
га дейно и ангажирано се
робати тя да стане живо де
ло в общината.
Контректното претвряване
на тази инициатива започна
с провеждане на съвместно
заседание на Общинския ко
митет на Съюза на комунис
тите, Председателството на
ОК на ССРН и Председател
ството на ОК на Съюза на
младежта. На това заседа
ние бе обсъдена и приета
програма за дейност на Со
циалистическия съюз на тру
дещите се в Сурдулишка об
щина по претворяване ини
циативата на другаря Тито
за колективно ръководство
и отговорност.
По тоя повод бяха приети
и предложения за измене
ние и допълнение на Прави
лата на Общинската конфе
ренция на ССРН и решение
за състава и начина на из
биране на органи в тази об
ществено-политическа орга
низацияОбект на разискване бяха
тези документи в местните
конференции, сдруженията
и дружествата на граждани
те през периода на летните
месеци
юли и август.
Целокупната активност се
проведе чрез обществено-по
литическите
организации,
които също разискваха по
споменатите документи.
Според приетата програ
ма, до средата на септември
т.г. ще се приемат ■ предло
жения за изменение и до
пълнение на тези докумен
ти, за да се изберат делега
ти за председателствуващ на
Оощинската
конференция
на ССРН, както и на мест
ните конференции на ССРН
с едногодишен мандат.
Общинската конференция
на ССРН в Сурдулица спо
ред изменението ще има
Председателство с 13 члено
ве и председател, чийто ман
дат ще бъде една година и
секретар на Председателст
вото, чийто мандат 'ще трае
четири години. Оставена е
възможност да се
приеме
мандатът на секретаря да

бъде и две години — такава
инициатива и предложения
вече са изказани.
Съветът на Съюза на син
дикатите в общината на
свое заседание през юли съ
що разисква по претворява
не инициативата на дру
гаря Тито. Разискванията по
Проекта на основите за осъ
ществяване на тази отговор
на задача — колективна ра
бота, решаване, отговорност
и прилагане на принципа за
едногодишен мандат на пре
дседател в организациите на
Съюза на синдикатите —
показаха, че трудещите се
от организациите на сдружс
ния труд в Сурдулишка об
щина единодушно приемат
този Проект. В един къс пе
риод трябва да приключат
разискванията по Правила
та за устройство на общин
ската организация на Съюза
на синдикатите, което тряб
ва да гарантира преминава
не към нов начин на ръко
водство, решаване и отговор
ност в тази организациядоя

Не по-малка активност е
разгърната и в общинската
организация на Съюза на со
циалистическата младеж, ко
ято до края на септември
във всички първични орга
низации и Общинската кон
ференция на ССМ трябва да
извърши необходимите про
мени и допълнения за уст
ройство според принципите
на колективно ръководство,
отговорност и
решаване.
След приемането на решение и съответните изменения ще се учреди Председа
телство и ще се избере пред
седател с едногодишен мандат.
Оживена активност се раз
гръща и в Съюза на комупистите, чийто ииициативи
намират израз и в останали
те
обществено-политически
организации и който всъщ
ност, е движещата сила, ка
кто и в Съюза на бойците
рт НОБ и останалите обще
ствено-политически устрой
ства по последователното
претворяване
инициатива
та на другаря Тито за колек
тивна раоота, отговорност и
председателствуващ с едно
годишен мандат.
С други думи. печат на це
локупната дейност в общест
вено-политическите организа
ции в Сурдулишка община
в момента дава претворява
нето на дело на това начи-

напие, с което още ведпаж
се потвърждава, че демокра
тизацията ма нашите общест
вени отношения все повече
се задълбочава и трудещия
се и гражданин все по-иастоятелно решават по жизне
ните въпроси на нашето об
Ст. Н.
щество.

готви тържествено и достой
но да посрещне празника на
6 септември.
свободата
Това велико тържество ще
мине пбд знака на чествува
пето на 35-годишнината на
на
този
освобождението
край от фашизма. В чест на
празника на свободата на 5
септември в село Стрелъц
ще бъде предадена на упо
треба нова здравна станция»
основен камък на която беше
положен на същата дата ми
палата година. Само за ед
на година, строителите на
„Комуналац” успяха да по
строят този важен за район
СтрелъИ обект.
СъЩО така, на 5 септември
по тържествен
начин ще
бъде предаден на употреба
участъкът от пътя СтудеиаПресека, а в село Звонци ще
бъде положен основен ка
мък на новата
училищна
сграда и културен дом.

На 6 септември в 9 часа
проведе
сутринта ще се
заседание на Скупщината на
самоуправителната
общпост по детска защита, а в
10 часа започва тържестяената сесия на трите съвета
на Общинската
скупщина,
на кодто председателят на
ОС Станимир Илич ще из
несе доклад за 35-годишното
социалистическо
свободно
изграждане на общината, а
след това ще бъдат връче
ни Септемврийските награди.
В рамките на чествуването на празника на свобода
та е предвидено посещение
на семействата на паднали
бойци.
В чест на Деня на осво
бождението в
Бабушиица
ще се проведат и редица
спортни състезания по фут
бол, баскетбол и др.
М. А.

Заседание на ОС — Димитровград
В края на този месец (ав
густ) в Димитровград се про
веде заседание на Изпълни
телния съвет на СО, под пре
дседателството на другаря
Иван Денчев и в присъствие
то на плановете на съвета.
На заседанието бяха разгле
дани някои актуални проб
леми, отнасящи се до стопан
ството, и с удоволствие бе
константирано, че резултати
те от изминалото шестмесе
чие са добри, но че има и та
кива колективи, на които ли
чните доходи растат по-бързо от общото стопанисване.
Както каза другаря Петър Та
сев, началник в отдела за
стопанство, повече се дели,
отколкото се заработва.
Най-добри резултати в сто
панисването през изминалия
6 месечен период постигнаха
трудещите се от конфекция
„Свобода”. Още един път бе
подчертано, че проблем но
мер едно са боледуванията,
които са с 5Р/о по-големи
(увеличили са се) в отноше
ние на същия период през
1978 год. На* същото
Н
заседние бе разгледан и договора, отнасящ се до междуна
родното сътрудничеството и
международните посещения в
регион МРЗ — междуобщин
ската регионална общност
Ниш. Също така бе разгле

дан и Обществения договор
отнасящ, се до измененията
и допълненията на същия, в
осъществяването политиката
за отделяне и използване на
средствата за задоволяване
на общите потребности през
1979 год. за регион Ниш.
На заседанието бе разгле
дан и Обществения договор,
провеждането политиката на
цените в СР Сърбия през
текущата година, както и
разглеждането на решението
за
максимиране
цените
на стоките и услугите.
Голяма дискусия се раз
гърна, когато се разглежда
ше решението, отнасящо се
до измененията и допълнени
ята на Стаута на община Ди
митровград.
Широка дискусия бе раз
гърната и при разглеждане
то на подготовката за общес
твения план, на община Ди
митровград за период 1981 —
1985 год.
С пълно едногласие бе при
ето решението за закриване
на четиригодишното основно
училище в село Долна Невля, поради липсата на ученици.
Разгледани бяха и докладите, които поднесе комиси
ята за разглеждане и утвър
ждаване на щетите от при
родните бедствия в община-

та, и по-конкретно за ще
тите, нанесени на земеделци
те на 21 юни 1979 год., кога
то градушката унищожи мно
го от посевите в общината.
Прието бе решение за помощ
от от 200 хиляди динара, кои
то ще бъдт отделени от ре
зервния фонд, предназначен
за такива и подобни бедст
вияКритикувана бе просветна
та инспекция, защото тяхния
доклад представен за разгле
ждане
бе некомплетуван,
което не може да се каже
и за информациите, предста
вени от Ветеринарната инс
пекция, отнасящи се за 1978
год. Присъствуващите разгле
даха и предложението на
Горското стопанство от Пи
рот, с което се иска да бъде
определена местността „Пла
нина”, която ще бъде зале
сена.
Взето бе решение да се
разпише конкурс за дължността — секретар на Изпъл
нителния съвет. Също така с
пълно единогласие се стигна
до извода, че геодетеската
работа е на много ниско рав
нщце, поради липса на кад
ри. Решено е най-спешно да
да се приеме
отговорящо лице за работа в геодетската служба.

Общин
ската
скупщи
на в
Димитров
град
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БОСИЛЕГРАД:

ПРЕДСТОЯТ ЗНАЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

ИКОНОМИЧЕСКАТА &1АБИЯИЗАЦИЯ ГЛАВНА ЗАДАЧА
В центъра на вниманието
на сегашната обществено-по
литическа дейност в Босиле
градска община е как по
най-ефикасно да се осъщес
твяват целите и задачите от
областта на икономическата
стаоилизация.. Предприетата
в тази област активност ор
ганизирана от Съюза на комунистите и Съюза на син
дикатите, обещава съдържа
телна и резултатна дейност.
Централен въпрос за членовете на СК и синдикатите в
основните и трудови органи
зации от сферата на стопан
ската дейност е как да се
повиши производителността
на труда и увеличаващия се
обем на дейност, като се
намалява себстойността на
продукцията.
Изхождайки от факта, че
създаването, разпореждането и разпределнието на до
хода и средствата за лични
доходи са от ГОЛяМО значение за осъществяване на
самоуправителната позиция
на трудещия се и за разви
тие на самоуправлението и
провеждане на икономичес
ката стабилизация на трай
ни основи, пред членовете
на СК и Оъюза на синдика
тите стоят доста задачи, за
да могат заключенията и
предложенията на ЦК
на
СЮК и на Председателство
то на Съюза на синдикатите
на Югославия, отнасящи се
на икономическата стабили
зация, Да се претворят в
дело.
АНАЛИЗИРАНЕ НА СОБ
СТВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТНИ
СЛАБОСТИ Е ТРАЙНО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Във всяка основна и тру
дова организация трябва да
бъдат обсъдени шестмесе
чните баланси и обстойно
да се анализира осъществе
ния доход, производителнос
тта на труда, както и недос
татъчно рентабилното сто-

панисване. Нужно е да се
извърши анализ на пестене
то на средства и материали,
на пътни и други разходи,
като важен момент в стаби
лизацията. Голямо в нимание ще бъде отделно и вър
ху подготовката на средносрочните и Дългосрочни раз
войни програми на ОСТ, тру
довите и местните общности
и самоуправителните
общ
ности на интересите. Занап
ред е нужно между стопан
ските
и извъностапански
дейности да се установят,
отношения въз основа на
които да се обезпечи по-гол
ямо влияние на трудещите
се от стопанските организа
ции при отделянето на сред
ства за обществените дейно
сти.
Въз основа на това в са
моуправителните общности
на интересите трябва да се
изготвят планове, които да
бъдат по-тясно съгласувани
с интересите на сдружения
труд. От тук в организациите
на сдружения труд ще бъде '
анализирано състоянието на 1
средствата за задоволяване
на съвместното и общо по
требление.
Имайки предвид икономи
ческото положение на общ
ината, организациите на сд- I
ружения труд трябва да се борят за по нататъшно укрепване на сдружения труд,
като се сдружават с по-укрепналнте стопански органи
зации вън от общината. По
тоя начин възможно е и
целокупното
икономическо
положение на общината да
стане по-здраво. Имайки то
ва в предвид, в стопанските
организации трябва да укрепва акумулативната и въз
производствена способност.
Разбира се, свой пълен
принос в осъществяване на
стабилизацията трябва да
от
дадат и организациите
извънстопанските дейности.

ПО ПЪТЯ НА ПОСТОЯНЕН
ПРОГРЕС
(От 1-ва стр.)
От друга страна наред с
развитие на стопанството се
развиват и останалите дей
ности. Особени успехи пос
тига здравеопазването. Из
граден е модерен медицинс
ки център „Милентие Попович” със съвременни отде
ли: хирургия, гинекология,
детски, интерно и стерили
тет. Същевременно ее идва
до обединяване на здравна
та служба на Власина и Бо
силеград. Центърът има към
70 лекара — всички видове
специалисти, а в лечението

УВЕЛИЧАВАТ БЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ, НО И ОТГОВОРНОСТТА

В условията на действуваие на делегатската скупщи
на повече и ло-пряко се
изтъква необходимостта за
т)й-1лироко включваме на
трудещите се и техните ос
новни самоуправителии организации гл обществегно-лолитическите обпрюсти в облана
стта на изпълняването
властта.
Основна характерна черта
по отношение състава на
изпълнителния съвет в Бабу
гмнишка община е, че в иеГо са избрани относително
малко хора от иепосредстве
ното производство, а повече
БРАТСТВО • 31 АВГУСТ 1979

са работници от органа на
управление, ръководните хо
ра в стопанските организа
ции и извънстопанските дей
пости.
С приемалото на изменсния и допълнени# па Статута на Общинската скуищипа, в значителна стегтен
ще се доуреди и устройст
вото на изпълнителния съ
вет.
В периода от 1974 година
до днес изпълнителният съвет
в Бабушнишка община
е
провсл 143 заседания, като
с обсъдил 1195 въпроса. Ос
ловна характеристика на ро
ботата па
Изпълнителния
съвет досега се изявяваше
в обемната активиосг в сле
1I
дене-го на положението
общината, провеждането на
общинската политика и спа
зването ма общите актове
на Общинската скупщина.
За тази цел Изпълнителни
ят съвет е обсъждал анали
зи, отчети и информации на
органа ша управлението и
/фугите държавни органи,
организасамоуправителии
пии и общности за СЪСТОЯ"
пието и яденията в отделни области ша обществения
живот.
Изпълнителният съвс-г пре
димно се е облягал върху

С предучилищно възпита
ние са обхванати няколко
десетки деца, чиито майки
работят в промишлеността
на Сурдулишка община.
— В областта на инфра
структурата също са постиг
нати високи резултати:

ЦентъРът на Сурдулица
се прилага и една от най-др
евните: акупунтурата.
Не по-маловажни са пос
тиженията и в учебното де
ло: преди войната от Цяла
та община са се учили само 200 ученика в основно
то училище, а сега обхватът
на децата е стопроцентен и
се учат само в основните
училища на територията на
общината над три хиляди
ученици (в Сурдулица ос
новно образование получа
ват 1881), в средните учили-

БАБУШНИЦА: ИЗ ДЕЙНОССТТА НА ИС НА ОС

В осъществяването на -на
шата самоулравителна об
ществено-политическа и ико
номическа система, изпълн
яването като интегрална ча
ст на функцията на решаването и елемент на изява
на интересите на работниче
ската класа и всички тру
дещи се и граждани предс
тавлява важно звено. Зиаче
па
изпълнителната
нието
функция, специално в общи
иага, където гражданите и
осъществят
трудещите
се
задовляват
своите
права,
съвместните и общи потреби е в компетенция на излълнителни# съвет.

ща (образователните центро
ве „Й.Б. Тито" и „Моша Пи
яде") около 1100 ученика, а
няколко стотин следват раз
лични факултети в Белград,
Скопие, Ниш, Прищина и
други университетски цент
рове в страната.

отчетите и информациите,
които получавал от общин
ските органи па управление,
така че качеството и ажурлостта на работата му в зна
чителпа степен е зависяла
от ажурносгга и взнекател
ността на тези органи.
ВСЕ ОЩЕ БАВНО СЕ
УДОВЛЕТВОРЯВАТ
ИСКАНИЯТА НА ГРАЖДА
НИНА
Все още

Изпълнителният

Сп-ВСТ се явява в Общипска-

та скупщина като предложител ша разпи решения и
актове, а недостатъчно нра
вят това самоуправителните
организации и общностите,
делегатите и делегациите.
Трудещите се и гражданите
посредством делегациите и
делегатите и досега активно
се включваха в утвърждава
гисто ма политиката, подготвяваието ша закотюпрсдписа
ния и други общи актове, но
това все още те е на желаното равнище.
Голяма с ролята ша Изпъл
нитлння съвет и съгласува
пето « насочването дейиос
тта на оргап-а на управление,
даваше съгласие ма актове
за систематизация, ФИ,,,Л1ТГ°
ви документи.
м,д*

освобождението насам поч
ти всички селища имат во
допроводи, само някои раз
пръснати села и махали не
са електрифицирани, а ав
тобусни връзки се поддър
жат с всички районни цент
рове и с всички по-големи
селища в общината.
С асфалтни пътища също
са свързани по-големите и
район ни центрове в община
та: неотдавна асфалтни път
шца бяха прокарани в край
граничните селища Клисура,
Драинци, Кострошевци.
Не по-малко внимание е
посветено на регулацията
на р. Върла и Ромаиовска,
като от редките селища в
региона, което има причествателна станция на отпадъч
ните води.
Автобусните пък връзки
са твърде разклонени: вся
ко по-голямо селище има ав
тобус, а в града с построе
ни съвременна автобусна
гара.
По отношение на телефон
пите връзки също се постиг
на изключителен разултат:
само през последната годи
на броят на телефонните тю
стовс е нараснал с 700 броя.
Да напомним, че Сурдули
шка община и по-коикретно
Сурдулица, през последните
десет години изживява пе
риод па особено ннтезшшо
строителство.
— Преди 35 годшш Сурду
лица е имала около 500 къщи с пад 2700 жители. Днес
тя паборява около 10000 жи
тели н над 2500 домове. Само общественият сектор раз
полага с 624 жилища, докато в частна собстешюст са
построени около 1300 домо
ве. Средногодишно в Сурду
лица строим до 50 апарта
мента. През настоящата го
дина, посветена на 35-годншшшата от освобождението
па Сувдулица строителството
с особено интезивно н се
строят около 90 апартамен
та — поясни инж. Й. Петровнч.
Пак през последното де-

сетилетие твърде интезивно
е развитието на радио и теле
визионната връзка: построе
ни са десетина телевизионни
препредаватели, така че це
локупната територията на
общината е покрита с радио
и телевизионна програма (I
и П програма).
По въпросите на предстоя
щото средносрочно развите
на Сурдулишка община (1980
— 1985 г.) също няма диле
ми: занапред предстои ре
конструкцията и модерниза
цията на „Мачкатица” с ко
ето окончателно ще се пре
мине към производство на
стоманени лагери — серий
но производство. Също така
се следва да се построи сеперация ка кариера „Враденик", като се работи вър
ху по-нататъшното промиш
лено производство по изсле
дване на кварцовите зале
жи.
В агропромишления коплекс, който също ще представлява една от основите
на по-нататъшното промиш
лено селскостопанско про
изводство: запланувано е из
граждането на две овцеферми, рибопроизводство, леко
вити билки. Само през нас
тоящата година ще бъдат
изразходвани около 500 ми
лиона динара за изследване
на молибден. Сурдулица в
това отношение не изменя
на традицията си: съвместното изследване ще прове
дат с Фабриката за мазочни
средства от Крушевац.
На обектите на т.н. „дреб
но стопанство" също се от
деля забележително място:
занапред цеховете на Народ
на радиност все по-настояте
лно ще проникват в онези
селища, където има условия
за неговото развитие.
Подготовката по изготвя
не на средносрочния план
предвижда и изготвяне на
проекти за рибопроизводст
во, както и за обработка на
торфа край Власинско езеро.
— Предстои ни и строител
ството на третата фаза на
Власинските водоелектрнчес
ки централи. Но наред с то
ва в селскостопанското про
изводство трябва да настъп
ят качествени изменени#:
преди всичко трябва да се
дойде до комасация на зем
лището, следователно
до
създаване на такива усло
вия, които ще гарантират
промишлено селскостопанс
ко производство.
Всички останали програми
на развитие през настоящи#
средносрочен план
трябва
да се приведат към края
си. Това значи, че всички
села
неелектрифицирани
(Пеля, СуXI ш-дол и др.) ка
нализация, залесяване (в ко
ето са постигнати изключи
телно добри резултати (тря
бва да се провеждат по —
решителю.
— Считаме, че Сурдулиш
ка община има
условия
през настоящите няколко го
дини да напусне изостава
щите общини и да се при
общи към промишлено раз
витите среди, с което се из
пълнява онова настоятелно
стремление от освобождени
ето насам — Сурдулица да
стане промишлен край в Ре
публиката и според възмож
постите си активно да съдсй
ствува за, преобразованието
на пялата страна — заклю
чи накрая председателят на
Общинската скупщина — ни
жсиер Йован Пстповнч.
Ст. Ннколоп
СТРАНИЦА 5

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЗ
ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

ИЗНОС

ПОЛУЖИТЕЛНО СТОПАНИСВАНЕ

6УРДУЛИШКОТО 6ТОПАШВО НА
ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПАЗАР
Донеотдавна продукцнята
на сурдулишките стопански
организации с мъка. си про
биваше път н на пазара в
страната, Но от 1970 година,
когато водещите стопански
организации се интегрираха
с големите системи (и когато
започнаха да работят като
основни организации на сдру
ження труд — тяхната про
дукция стака все по-търсена
не само в страната, но и на
чуждестранния пазар.
Основните организации ща
сдружения труд „5 септем
ври” към автомобилните заводи в Крагуевац, „Галеника

Галеника" е изнесла прочуждестраммя
дукцня на
3,4
пазар на стойност от над __
милиона динара, което в ср
период
авнение със същия
на миналата година представ
лява увеличение -от приолмн
зително 74 па сто. „Галонима" изнася на пазарите в Че
хюСловакия 11 1 ер майската
федерална република. ИзвесИНО затруднешю предстаюлява покачването иа цените на
превоза до Чехословакия, но
до края на годината догово
рената продукция изпяло ще
бъде реализирана «а чужсстракния пазар.

Продукция за износ
— Белград, „Кощана” — Вра
ня. „Мачкатица” и Нишка
модна конфекция в състави
те на едноименните органи
зации успешно пласират про
дукцията на външния пазар.
Основната организация ка
„Кощана” например през пъР
вите шест месеци е пласирала своята продукция в Швеция и Германската демократична република. В Швеция
са изнесени повече от десет
хиляди чифта модерни женски обувки с пластични то
кчета. През второто полуго
дие, за да бъде изпълнен
плана, трябва да се ггроизведат още 54 хиляди чифта обувки, предназначени главно
за износ.
„Мачкатица” за първите
шест месеца на текущата
година е изнесла продукция
на стойност от 274 милиона
динара, което представлява
увеличение за 77 «а сто в
сравнение със същия период
на миналата година. Изнесе
ни са стоманени отливки в
Германската федерална ре
публика и Полша.
ООСТ модна конфекция
, Ниш” в Сурдулица през
шестемесечнито е произвела
360 хиляди къси панталони за
Ангола. До края «а август е
произвела още 140 хиляди
панталони, така че от износа
е обезпечила доход от 2,7 ми
лиоиа динара. За пазара на
Германската демократична ре
публика подготвя пет хиля
ди „дж/инс” дрехи и доходът
от тях трябва да възлезе на
1,1 милиона динара. Наокоро
трябва да започне изработка
та на 5 —10 хиляди ветровки за пазара на Германската
федерална република.
Казано в най-общи четри,
тази сурдулишка основна ор
ганизация все повече спечел
ва авторитет на кечествен
производител на пазарите в
Европа и Африка.

ООСТ „Пети септември”
към автомобилните заводи
„Дървена застава” в Крагуевац за шест месеца от износ е обезпечила доход от
над 13 милиона динара. Из
несени са 59 хиляди моториохладители „13 ГМ” за волж
ките автомобилни заводи в
(СССР).
План за
Толяти
цялата година възлиза на 110
хиляди мотори-охладители за
Съветския съюз и 6 хиляди
От същите мотори за компа
ния , Лукас в Бирминген (Ан
глия). Тази ООСТ се явява
като пряк доставчик на мо
тори-отоплители „14 ГМ” за
Полша за леки коли 125 П”.
От казаното личи, че сурдулишкото стопанство наисти
на все по-властно влиза на
чуждестрания пазар и все
повече печели свои потреби
тели и делови партньори.
Ст. Н

|

ВЪЗЛИЗАТ НА 3914 ДИИ. И ПО«®И СА
ОТ ТЕЗИ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН, К/-.Д
ТО ИЗНАСЯТ 4361 ДИНАРА

зает

Основните организации ,на
сдружения труд в стопанкивото на Босзтлеградока оо■щипа през изтеклото шестмесечие ма т.г. са отчели добри резултати, Положите лпата равносметка с постиг•пата благодарение ша правиа
илното разпределопше
общ'мя доход, дохода и чи
стия доход т.е. ага правилно
то прилагане на Закона за
одружеиия труд. ОсвенI в
две основни организации на
сдружения труд, които са из
плащали превишени личии
доходи, в останалите е отче
тен положителен баланс.
Общият доход в стопанс
ките организации е по-голям
за 21,3 на сто, доходът за
26,3, а чистият доход за 31,5
на сто по отношение на съш
ия период
миналата годипа. Изразходваните средства
са нарастанали за възпросто, а средствата за пропа
възлизащи
изводство
5996 хиляди са по-големи за
47,6 :на сто.
През отчетния период найголям общ доход е постигнала ООСТ „Слога” и той възлиза на 43244 хиляди. Увеличенлето от 25 7 иа сто е по
стигнато благодарение на покавчашето на цените и на пого лемия оборот на търговските стоша. В ООСТ „Напредък”, която се занимава със
селскостопанска дейност и
изкупване на селскостопан
ска продукция през първото
полугодие на т.г. е осъщест
вила общ доход от 24086 хил
яди и същият е по-голям в
сравнение с миналогодишния
през тоя период за 8 на сто.
В структурата иа тоя доход
най-голямо участие има обо
ротът на домашни животни
и месо, както и от земеделс
ка дейност и оборот на фу
раж за добитък. В сравнение
с миналогодишния общ до
ход и Горската секция е осъ-

шествия а по-голям общ доход за 39,6 па сто и сега той
възлиза на 7268 хиляди.
За отбелязване е положител и ата шестмесечна равносметка /на Атвотранслортната
организация- След дългогодишиите дефицити сегашният
баланс окуражава. Тази оросъществила
ганизация с
общ доход от 21596 хиляди
динара и е по-голям за 21,7
на сто в сравнение с минало
годишния- ® структурата па
тоя доход пътния транспорт
участвува с 61,3 ага сто, то
варния 17 2 па сто, бензино
станцията с 16,5 и ремолтната работилница само с 5 на
сто. Въпреки факта, че тази
трудова организация деловия
период завърши положително, тя все още се среща с
редица сериозни проблеми.
Лошите пътища на територи
ята на общината, високите
автогарни услуги, както и
.невъзобновения возен парк
са главните трудности, които се явяват в работата йВетеринарната станция с
осъществения общ доход от
834 хиляди и отбелязва голям ръст на стопанисване. Ве
ледествие на увеличение на
услугите това повишаване -на
дохода е за 46,5 по-голямо
от мIгналогодишното шестме
сечие. За отбелязване е, че
най-голямо повишение
на
общия доход в сравнение с
миналогоди ши я има ООСТ
„Услуга”. В лшналогодишното първо шестмесечие тоя
доход възлизаше на 1830 хил
яди. Сега тези средства са увеличени с 80 та сто, а найголям доход е осъществила
хлебопекарницата, в която
той възлиза иа 2142 хиляди
или 65 «а сто от целокупния
доход в тази ООСТ. Въпреки
че най-голям ръст на обш
доход в тази трудова орга
низация през тоя период, сре
дства от 37113 динара пове
че са разпределени за лични
доходи. Повече разпределени

средства за личиш доходи има и в ООСТ „Изградня".
Освен че тези средства възлизат на 52708 динара, в тази трудова организация це
локутшия РЪС'Г лта положитслиото стопанисване изнася
само 5,5 на сто. Тоя малък
Ръст се явява вследствие и
па по-малкия брой на раоот
иици, а това се отразява и
на самата продукцияЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВСЕ
ОЩЕ МАЛКИ
Средно общият и чистият
доходи са увеличени. Увели
чени са и средствата за раз
ширяване на материалната
база ;на сдружения т*РУД, а
дефицит из е показала нито
една организация за разлика
от миналогодишното първо
шестмесечие, когато_в тях
той възлизаше /на 393 хиляди. В стопанските организации са заплатени 14839 хиляди за чист личен доход, т.е.
повече за 17.3 на сто в срав
нение с миналогодишния
риод. Но тъй като в разпре
деянието на тези средства е
участвал за 4,8 /на сто по
голям брой заети, то и месеч
ният личен доход .на зает в
сегашния период възлиза на
3914 динара или е по-голям
за 11,4 на сто в сравнение с
миналогодишния период. Най
голям пък среден личен до
ход на зает е изплатен в ООСТ
„Изградня'' (5,021 дин.). Наймалък личен доход в пър
вата половина на настояща
та година са получавали тру
дещите се в Автотранспорт
ната организация и «е е по
голям от 3052 динара. Инак,
личните доходи в босилеград
ските стопански организации
са по-малки от тези в Южно
моравския регион, които бе
лежат ръст от 18 на сто и
възлизат на 4361 динара.
Разбира се, тези показате
ли не трябва да взимаме като
последица на някакви субек
тивни слабости, защото и ре
дица трудности влияят вър
ху общите стопански показа
тели а не само на личния
доход. Една от трудностите е
и покачването на цените на
възпроизводственнте матери
али. на енергия и суровини,
а относително не високото
им повишаване на готовата
В.Б.
продукция и услуги.

Доходните отношения важно звено в стабилизацията
В настоящия период при
ложението на ЗСТ за раз
пределение на целокупния
доход и доизграждане
на
доходните отношения има
голямо значение. Нужно е
преди всичко да се спазва от
ношението в разпределение
то на чистия доход и същият
да бъде съгласуван със самоуправителните споразуме
ния в организациите
на
сдружения труд, с общест
вения договор и Резолюци
ята. Не по-малък проблем
представлява и разпределе
нието на личните доходи,
както и доизграждането на
критериите, според които ли
чния доход да произлиза от
резултатите на труда.

Досегашните анализи посо
чват, че в тези организации
на сдружен труд, в които е
стимулиран личния ТРУД и
резултатите се налице. Но
такива примери в комуната
има съвсем малко. Резулта
тите на труда се измерват
единствено при непосредст
вените производители, какъвто е пример в ООСТ „Из
градня'', Горската секция и
Автотранспортната
органи
зация. При всички останали
се получават заплати, които
в повечето случаи не са ре
зултат на труда, а средство
за отслабване на материалната база на
сдружения
труд.

При твърдите заплати тук
таме има символични средс
тва за стимулиране, които
никак не могат да насърча
ват трудовите хора за осъ
ществяване на по-добри де
лови резултати. Всъщност
такива резултати са и основ
пата цел в мероприятията
за икономическа
стабилизация.
Първичните партийни син
дикални организации носят
най-голяма отговорност
в
областта на разпределянето
в момента, когато икономическата стабилизация търси
доходните отношения
да
бъдат изцяло съгласувани

със сдружения
със ЗСТ.

труд,

т.е.

С цел да се реализират
всички начинания, относящи се до икономическата
стабилизация трудещите се
начело с комунистите в пъР
вичните партийни и синди
кални организации ще за
почнат по-обстойно да ана
лизират Състоянието в сво
ите трудови организации в
началото на септември т.г.
Всъщност тогава ще бъдат
взети и конкретни решения,
които да съдействуват за
правилното насочване на икономическото развитие на
общината.
В. Б.
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Голямо предизвикателство

Опасни
телеграми
Индустрията на галови синджири и конвейери
„Филип Кляич" в Крагуевац, една от най-големите
трудови организации в общината, получи неотдавна
телеграма от Рафинерията за нефт в Модрича, в
която й се съобщава за прекратяване на доставки
те на масла за термична обработка, защото не било
доходно за рафинерията по „сегашните цени”. Та
зи телеграма разтревожи производителите в Крагу
евац, защото без масло не могат да произвеждат
галови синджири. Това нещо може да спре про
изводството от няколко десетки милиона динара,
предназначено за домашния и
чуждестранния
пазар.
Подобни телеграми са получили и някои други
предприятия в Крагуевац. Производителите на ам
„Млабалаж, например, съобщили на млекара)
дост”, че не могат да продължат с доставянето на
стоки за опаковка на мляко и айран, макар че до
говорите са сключени и не могат едностраничиво
да се скъсват.
Много кооперанти на Заводите „Дървена заста
ва", очаквайки повишение на цените, навестяват
прекратяване на доставките. Какво би представля
вало това, ако наистина би се сбъднало, е трудно
да се предпостави.
Тези телеграми са ,.,първите лястовички", които
искат да се наложат като средство за повишение
на цените. Оттук възниква и въпроса: нима отно
сдружения
шенията измежду организациите на
труд могат да се уреждат чрез дописване, което до
голяма степен напомня на натиск. Съзнаваме ли
при изпращането на телеграмите опасността от щетите, които биха възникнали ако само едната от
тези организации не работи само един ден. Заводите „Цървена застава", например, фактурират дневно сто милиона динара.
Какво става с нормалното, самоуправителното
уреждане на отношенията между организациите на
сдружения труд?
Тома Йеринич

Шестата конференция на
Ръководителите на държав
ите или правителствата на
необвързаните страни, коя
то след три дни ще започне
в Хавана, след подготвител
ните заседания на посланиците и министрите, е още
едно голямо предизвикател
ство за всички актьори на
световната политика и гсъвре
менните международни отношения. По различни при
чини, с различен подход и
цели, разбира се.
Всички действително значителни събития и големи
международни политически
срещи предизвикват винаги
засилена активност, движения или чак преустрояване
на действуващите политически сили. Това се случваше
и по повод предишните кон
ференции на необвързаните
страни: от Белград преди де
ветнадесет, до Коломбо пре
ди три години — винаги с
все по-силни импулси, поширок радиус и по-висок ин
тензитет. Знаковете на такива движения намират отзвук
в международната обществе
ност и този път, по повод
конференцията в Хавана.

не на нова система на международните политически и
икономически отношения, ко
ето са утвърдили като своя
Дългосрочна програмна цел.
Това, без съмнение, е доминантната характеристика
на настоящия международен
момент от становището на
политиката на необвързаността, и вярваме, ще бъде еДин от главните признаци на
предстоящата конференция в
Хавана. Очаква се на тази
конференция към необвърза
ните да се приобщят десети
на нови страни — със статут
на пълноправни участници,
наблюдатели или гости
от всички световни региони,
включително и нашия евро
пейски и средиземноморски.
Това без съмнение е израз
на по-дълбокия обществен и
политически процес в света,
който резултира, от една ст
рана от постепенното но непрекъсното отслабване на
стария порядък и система на
международните отношения,

Хавана
Виждаме ги в същност все
по-ясно и по-добре вече дъл
го време: в засилените нас
тоявалия на великите сили и
блоковските групировки да
спрат процесите, които ста
ват в света в контекста на
все по-голдмата роля на дви
жението и по-силното влия
ние на политиката на необвързапостта в света; в опи
тите да се натрапят па дви
жението някои лъжливи ди
леми за естеството и харак
тера на неговата междунаро
дна роля, за съдържанието,
насочеността пък и есенциал
ния смисъл на политиката
на необвързаността, с тенден
цията движението да се де
зориентира, а политиката на
необвързаността да се изтла
ска от световната сцена, ка
то независим извънблоков
фактор в международните
отношения; в широкото, поч
ти плебисцитно и режително
определение на необвързани
те страни към опазване на
автентичните принципи и извъиблоков идеититет на дви
жението и политиката на не
обвърза иостта, защото в то
ва намират най-сигурна опо
ра за своята независимост и
източник иа собствената си
сила в борбата за изгражда-

ерозията на блоковите по
зиции и намаляване на бло
ковите редове, нзталаскването иа политиката от пози
цията на силата и на всички
облици на чужда домииация,
компромитирани през изми
налите десетилетия и, от дру
га страна, от постоянното
разширяване на пространст
вата на свободата иа народи
те, независимостта, равнопра
вието и миролюбивото сътру
дничество на всички страни,
нарастването иа силите и ре
довсте па борците за мир,
свободно развитие, конструк
тивио сътрудничество и об
ществен порядък в света.
В това виждаме същността
иа предизвикателството, кое
то политиката на необвърза
ността със своите концеп
ции, начала и визии предло
жи на народите в съвреме
нния свят, предизвикателст
во, което застрашава инте
ресите и концепциите иа си
лите защищаващи съществу
ващия порядък в междунаро
дните отношения, предизви
кателство, което в настоя
щия момент се концентрира

на конференцията в Хавана. Това събитие е момент
за самопотвърждаване на по
литиката на необвързаността,
за ново събиране на силите
в сложните международни
условия, за оказване на отпор и париране множеството
натисци, които е предизви
кала, за определяне на нови
непосредствени задачи и на
соки в действуване на движе
нието на необвързаността.
В интервюто, което неот
давна даде на „Борба", Пре
зидентът Тито изказа убеж
дението си, че конференци
ята в Хавана ще бъде кон
ференция на континуитет и
нови акции. В широки черти
Президентът посочи и плат
формата на акционното един
ство на движението, и принципните изходни точки и кон
кретни насоки на действуване на политиката на необвър
зването, така както заедно с
голямото
болшинство
необвързани страни ги виж
да Югославия. В това нами
раме ключа за разбиране обективното значение на пред
стоящите политически актив
ности на необвързаните стра
ни в Хавана. Отделните от
крити въпроси, с които ще
се срещнат техните предста
вители могат да предизвикат
недоумения за заключителния облик на договора, кой
то ще бъде постигнат, но
няма съмнение, че тяхното
решаване ще бъде на линия
та на осъждане политиката
от позициите на силата, осъ
ждане на чуждестраната во
енна интервенция, осъждане
на споразумяването за смет
ка на застрашените, налага
не на чужда воля на по-мал
ките страни и народи и на
линията на отбрана на непри
косновените права на всич
ки страни и народи на неза
висимост, равноправие и без
препятствено развититие.
Движението на необвърза
ността във всички досегаш
ни етапи иа развитието си
среща сериозни трудности
конто умееше да преодолее,
като постоянно увеличаваше
своето положително влияние
върху развитието на между
народните отношения- В те
чение на тази борба укрепна
и убеждението на необвърза
ните страни, че само с опаз
ване на акционното единст
во върху основите на автен
тичните принципи на полити
ката на необвързаността, ка
то независим, извънблоков и
глобален фактор, могат да
упражняват влияние върху
света, който се изменя и да
допринасят тези промени още повече да бъдат насочени
към постигане на мир, свобо
да и напредък. Уверени сме,
че и конференцията в Хава
на значително ще укрепи та
зи роля и ориентация на дви
жението и политиката на не
обвързаността.

2 Комунист
ПРЕЗ ЕСЕНТА

На преден план
Михайло Ковач
Със завръщането на все
по-гол ям брой жители от годишпите почивки, в Белград
оживяха и политическите ра
зговори, вършат се последните иодготовки и приемат
непосредствени програми за
работа на обществено-поли
тическите общности II организации.
Какво значение тук се при
дава на състоянието в сто
необходнмостта
панството,
от неговата стабилизация и
заздравяването на самоуправителинте обществено-иконо
мически отношения, говори
фактът че и върху тези те
ми ще се разисква вече иа
първото заседание на Град
ския комитет на СК в сеп
тември. Няма, впрочем, ми
то два месеца, как този па
ртиен орган — в навечерие
то на сезона на годишните
почивки, даде твърде сери
озен анализ на стопанските
процеси в Белград и вдигна
глас срещу носителите на
схващанията, според които
собствените
трудности се
тълкуват като последица на
системните слабости, а ме и
на трудностите от субектив
но естество. От това засе
дание се излезна и със зак
лючения, изпратени до кому
пистите в сдружения труд.
За това как са зачитани съ
щите, можаха да се уверят
и работните групи, които обиколиха над десетки колекИз текстилна

тивн в главиия град. Между
временно пристигнаха мерките на Съюзния изпълиителои съвет за максиммране
па цените и бяха сумирани
резултатите от шестмесечна
та работа, които донякъде
охрабряват. Всичко това пре
дставлява добра основа за
политически анализ, който
се готви за заседанието па
Градския комитет.
За непосредствените зада
чи па Социалистическия съ
юз в Белград беседвахме
тези дни и с Владимир Боб
шек, председател па Град
ската конференция па ССРН.
Спечелен е цепен опит през
заяви
изтеклата година
той — но важно е без да се
откъснем от „земята” да се
наложим като постоянно ак
тивна обществено-политичес
ка сила, да се проникне въп
всяка среда, още повече да
се омасови дейността и по
добри работата па секциите.
Бобшск изтъква като при
мер качествено новата ма
совост и обстоятелството, че
дневно в рамките па Град
ската конференция и ней
ните форми на организира
не понякога се съберат и
към хиляда души. Подобна
е масовостта, макар ме и в
такава степен, в общински
те организации па ССРН, ко
ито са важен деятел в двупо
сочното течение иа политическите инициативи и пред
ложения. През предстоящите
месеци те имат за задача о-

стопанството

ще повече да изострят своя
„слух" към Предложенията
от местните общности, и от
тях да извличат молитически теми за собствената си
работа и да ги предявяват
па Градс ката конферсм ц ия.
Без стабилна ситуация
в основните организации ма
сдружения труд п местните
общности, няма пито стабил
ма политическа обстановка
На— изтъква Боб шек.
шето внимание м Социално
тмческия съюз, разбира се,
повече с насочено към мсст
мата общност, развитието па
нейните витални функции в
политичеекита система. Ето
I
защо, след повече мсссчпа
подготовка, през септември
Градската конференция на
ССРН постапя па дневен ред
темата: местната общност.
Интересно е като ново в
метода на работа на Социа
листическия съюз, че след
общия политически анализ
за резултатите в развитието
на местните общности (сът
рудничество със стопанство
то, жилищното строителство
И други), отделни ТСМИ ЩС
бъдат изследвани и обработ
вани на самото място, в от
делни местни общности в
Белград.
Към средата па юли прик
лючи и публичното разисква
ме по предложението за осъ
ществяване инициативата на
другаря Тито за колективна
та отговорност. Окончателна
та дума за това ще се чуе

па октомврийското заседапие па Градската конферен
ция, която ще започне с до
битата но въпроса: Соцпалис
тичсският Съюз на Белград
днес. На заседанието ще бъ
де приет и повия'*' концегп
па организирането и Ръково
деисто в ССРН, съгласно идругаря
па
пипнативата
Т ито.
за
В годишните планове
работа, чисто приемане в ор
ганизациитс па ССРН пред
стои в септември, вече сега може да се съгледат ияколко тсми, които ще доми
пират в нолитичее ката активпост. Касае се преди всич
ко за снабдяването (общестИС и договор в Белград още
не е приет), жилищното стро
мтелство, продължение на
разискванията за наука, кул
турага,
образованието
и
информирането.
Председателят па Градска
та конференция
Владимир
Бобшск по този повод отдел
мо подчертава необходимос
тта от синхронизация на по
литическите активности в
града, в която трябва да сс
включи и Социалистическия
съюз, със своите ефикасни
разисквания, но не необмис
лено, прибързано и с търсе
пс на най-пряк път, което би
поставило под въпрос демо
кратичния дух на нашата де
легатска система.
Разбира се, не е лесно да
се осъществят тези нови ка

чества в политическия живот. От делегациите и мсстните общмости и трудовите
организации постоянно се
търси да бъдат активни и с
постоянен пълен ход, а очевидно е, че те и нататък са
обременени и задръстени с
голям брой теми и материали. Това, разбира се, е само
която
една от причините,
спъва по-бързата афирмация
делегатското
решаване.
на
Причините са по-дълбоки и
се намират в традиционното
съзнание, което в скугоцините още
вижда г/о-голяма
пласт отколкото в общностивъпреки
те па интересите,
че вторите решават за несрав
нително по-големи обществени средства. Инак, как да се
обясни явлението, че общлостите на интересите миналата година в Белград поч
ти редовно се мъчеха с кво
руми, за разлика от скупщи
ните на оо! цествено-политическите общности.
Един от възможните изхо
ди, предлагат в Социалисти
ческия съюз, е в облекчване
работата на делегатите, драс
тичното съкращаване на дне
вните редове (с това и на ма
териалите), селекция на гла
вните теми, за които би се
разисквало, относно чрез ре
шаване на „второстепенните”
въпроси по кратка процедура.

индустрия „Носовка”

В „Носовка” работят 1500
работници, които годишно
произвеждат 8500 тона преж
да, а 80 на сто от произве
денията се изнасят в чужби
на. — Успехите и проблемнсъвместна грижа на
те
всички работници.

Десети летия на успешен труд

Мирослав Васич
На периферията на Прищика през 1952 година започ
на да работи фабриката за
прежда „Носовка”, със скро
мен капацитет от 20 000 вре
тена и 200 работници. Шест
пъти досега е ремонтирана,
разширявани мощностите й,
внедрявана нова технологияДнес „Носовка” има 50600
вретена и 1500 работници,
от които 80 на сто са же
ни. Миналата година фабри
ката произведе 8500 тона
прежда.
В момента на писането на
този текст „Носовка” свеж
даше баланса на шестмесеч
ната с11 работа и оксночате
лтгите финансови резултати
не бяха известени, макар че
се очаква да бъдат задово
лителни. Затова разговарях
ме с финансовия директор
Живоии Бойкович за досе
гашната работа на фабрика
та.
— Един от проблемите е
този, че в ^ „Ко.совка има
по-стара раоотна сила
за
яви той. Поради затруднени
те условия на работа, младите твърде кратко се задър
жават тук. Инак Косовка"
стопанисва рентабилно и
очакваме в първото полугодие малко преизпълнение на
заплануваното производство,
Нашата основна ценност е
качеството и затова нямаме
проблеми с пласмента на
стоките. Качеството на нашите произведения е извест
но почти в целия е вят. и за
това около 80 па ,ото от на
шите произведения пласира
ме в чужбина. Личните дохо

-НлЗ

печаване на климатически
уреди за всички цехове, там
където са най-необходими.
Физически повреди на работ
ното място нямт, защо
.
работниците са добре осигуре
ни в това отношение. Пора
ди^ затруднените условия на
работа при някои работници
се
явяват психологически
проблеми, което често се отразява върху обема на про
изводството. Освен това, фа
бриката за прежда не може
Да се замисли без женските Ръце и това е един от
най-изпъкващите
проблеми
с боледуването на майките
родилки, което покрай отсъс
твието от работа и освобож
даването от работа в трета
смяна дори и три години,
което е за една година повече, отколкото в
подобнн
трудови организации вън от
Косово.
Поставяме въпрос на Вуч
ко Митич, секретар на Кон
ференцията на СК в „Косов
ка
за активността и действуването на комунистите
в трудовата организация.

„Косовка”: Качеството на произведенията
ди през последните шест ме
сеца са увеличени средно с
250 динара и сега възлизат
,<ъМ 3650 динара
Ако се преизпълмява поп.
«зводствения план ако гтоките се пласират добре защо и средния личен доход
«е е по-висок? Основният
проблем е там, че суровини
те се внасят, а ц-ните им
са доста високи
Инак „Косовка" е една от
редките фабрики, която ня
ма загуби. Имаме фонд за
съвместно
потребление, в
които редовно влагаме сред
ства и доколкото бихме има
ли загуби, в състояние сме

да ги покрием сами. Обаче,
този фонд >не се пази само
за „черни дни”. Миналата го
дине от него бяха отделени
■шО милиона динара за пост
рояване на работнически
жилища. Досега 500 работ
ници получиха квартири,
около 150 получиха кредити
и още около 150 работници
са заинтересовани за жилшда, но за съжаление, за
сега не може да им се излезне насреща.
Грижата за почивка и под
крепването на работниците 1
също е на завидно равнище
От фонда за съвместно п^требление са обезпечени 25

камп-къщички в Камвново,
а от средствата ^а синдика
лната организация работнич
ките отиват в баните.
Зд трудовите условия в
производството беседвахме с
Вучко Митич. Той заяви, че
условията са доста трудни
защото се работи при пови
шена температура, сред го
лям глъч и прах, които дон
якъде е неутрализиран с употребата на прахосмукалки,
Обаче, предприети са
мерки
да се обезпечат климатически уреди за подобрение
на
условията за работа, Един
етап е завършен, а До края
на годината се очаква .обез

Всеки
ник
е член ,на
Га^СК™— Раб°Т'
тай „
казва
той Има общо ск
390 членове|
организирани в шест първич
ни организации на СК. До
сега 10 работници завършиха
Политическа школа на СК
на Косово. Инак известно
число завършиха тримесечен курс по марксистко образование, организиран от
Общинския комитет на СК
в Прищина
в трудовата ни
организация.
Комунистите
от нашата гтрудова организация
отделно се занимават с
«
Въпр°си на стабилизацията,
физическия обем на производството и пласмента на сто
ките.
Редовно провеждаме
заседания и всички трудови
хора навреме са запознати
С процесите в „Косовка".

СДРУЖАВАНЕ НА

Комунист 3

ТРУДА И СРЕДСТВАТА
СК В СДРУЖЕНИЯ ТРУД

/

същите цели
СРЕДСТВА ЗА ПОСТРОЯВАНЕЕНА НОВИ°ОБЕКТИАНИ:^ЦИИ’ КОИТО СДРУЖАВАТ
Велимир Филипович
Сдружав*1нето на труда и
средствата, като една от ос
новните предпоставки на при
лагане на Закона за сдруже
труд, все повече става
, практика в поведението на
трудовите организации, и <не
само на тях, в Нишки регион. Днес почти никой тук
и не помисля, сам за себе
Да построява нов обект. Ста
рата
практика
с инвестицил
_
ония елаборат да се „отива в
банките по кредит" все е порядка и преовладава схваща
нето, и поведението, със съв
местните средства на повече
организации да се изграждат
обекти за по-широките пот
реби.
По този начин
цени се
— ще спре изграждането на
малки, скъпи и несъвременни обекти, което не е
нищо друго освен пилеене
на средства.
Наистина, тези процеси не
вървят ггито достатъчно бър
зо нито лесно, но стореното
досега в Нишки регион на
сдружаването на средства за
изграждане
на „съвместни
обекти” точно показва, че в
нашите условия това е си
гурна гаранция на по-бързото развитие.
Според пресмятанията на юго
славските производители на
телевизори през следващите
десет години в
Югославия
трябва да се внесат катодни
цев! (екрани) за цветни те
левизори
на стойност от
9,08 милиарда динара. Нов
та фабрика за катодни цеви. с вноса на лиценцата,
съоръженията и специфични
те материали ще струва през
следващите десет години 5,9
милиарда. След десет годи
ни ще се отплати и лицен
цата и съоръженията, а фаб
риката що остане на инве
ститора.
Сметката е ясна и върху
нея са сдружили средства
Електронната промишленост,
люблянска „Искра” и загребска РИЗ. Тези дни се очак
г* отговор от „Горенье" и
„Руди Чаявец", има съвссм
реални изгледи в тази ра
бота да се включат и румън
ски производители на теле
визори. Според съчиненото
гперазумение, всеки би вло
жил толкова средства, кол-

кото са му необходими ка
тодни цеви, а фабриката го
дишно трябва да произвеж
да около шестотин хиляди
екрани което не само ще за
доводи всички домашни по
требности, *но една част от
екраните би се изнасяла.
Фабриката би била самостоятелна, със свои самоулра
вителни органи, «о и сьссъ
вместен орган, съставен от
представителите на всички
участници със средства, кой
то ще утвърждава деловата
политика на новата фабри
ка.
Изграждането на този
нов обект трябва да започне в Ниш до края на наето
ящата година. По такъв начин югославските произволи
тели на телевизори искат
да се освободят от вноса на
най-скъпите части на цвет
нита телевизори
На подобен начин ще сдру
жат средства строителните организации
от
този
регион, някои самоуправителни общности на интересите
и
общините
за изграждане на це.ментова
фабрика в
Бела паланка.
Според неотдавна приетото
решение на скупщината на
подписниците ига самоуправителното споразумение за
изграждане на
фабриката,
работите трябва да почнат
в юни следващата година, а
фабриката да се пусне в дей
ствие през юли 1983. година.
Проектосметната
стойност
на работите възлиза на 1,8
милиарда динара, а когато
бъде построена фабриката
ще произвежда две хиляди
тона кликкер дневно.
Добре е да се спомене, че
средствата на строителната
оператива ще бъдат сдру
жени и средства на някол
ко самоуправителни общно
сти ка интересите, Фондове
и общински скупщини защо
то всяка от тези институции
с изграждането на новата
циментова фабрика в Бела
паланка решава
някой от
своите проблеми.
И макар че още няма под
писано споразумение за сдру
жаване па средствата, тншкият „Джуро Салай” е готов
да вложи средства за разшир .ваие на Комбината за
алуминий в Титоград.
Както е известно, на стра

ната ни годишно недостигат
около 85 хиляди тона алуми
ний. Затова най-големите ко
мбинати (в Титоград и Кидричево) планират разширяване па мощностите ои. Ком
б»гатът ,в Титоград дори за
50 хиляди тона. Нишкият
„Джуро Салай” като голям
преработвател ;на алуминий
е готов да вложи средства
за модернизация 'И разширя
ване на фабриката в Тито
град. Заедно със Севойио и
„Кабловете” в Светозарево,
защото алуминий няма на
пазара. За тях, както ни заявиха, това е ,,едишствоният
изход не само по-нататък да
се развиват, но и да обез
печат егзистенцията си.
Освен
приведените
три
примера, сдружаването на
средствата става все повече
„правило на поведение” и в
селското стопанство. Така,
например, мишки „Агрокомбинат", който е и носител на
развитието «а селското сто
панство в региона вече в
края на годината ще започ
не да изгражда голям хла
дилник с капацитет от 6 хи
ляди тона. Стойността на ка
питаловложенията е 258,4 ми
лиояа динара, а средствата
освен комбината, Съюзната
дирекция за хранителни ре
зерви, някои самоуправител
ни общности на интересите
ще сдружат и селскостопан
ските организации от този
регион.
В селското стопанство ве
че са осъществени по-значи
телни облици на сдружаване
то, които досега дадоха до
бри резултати. Това показ
ват примерите на „Рубин”
от Крушевац и селскостопан
ските организации в Блаце,
Джервин” в Гаджин хан и
Бела паланка и няколко зе
меделски кооперации в об
щина Житораджа.
Ето, така в Нишки регион
се внедрява новата практи
ка на единението, практика
та на сдружаването, защото
е а сно, че изграждането на
соб стаени обекти с кредити
от банките банкови креди
ти е скъпа инвестиция и май
често сигурният път за към
много главоболия и — за
губи.

ПО-ДОБРА РАБОТА
В ПО-МАЛКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Муйо БйелополяЦ
В сдружения труд на
Прибойска община децству—
ват над половината ог 3630-те
комунисти на общинската ор
ганизация на СК. Трябва да
се изтъкне, че Автомобилна
та фабрика е най-големият
колектив в община Прибой.
В нея работят към 1500 ко
мунисти, а този колектив има свои организации и в
други общини, пък и в дру
ги републики.
Има повече причини,
че
Съюзът на комунистите в
Автомобилната фабрика не
е напълно организиран съг
ласно новия Устав на Съюза
на комунистите.
Най-често
се споменава големината на
организациите, тяхното раз
пространение на голяма тери
тория, действуването в рам
ките на сложната организа
ция на сдружения
труд
ФАП—ФАМОС и подобно.
Изоставането най-много се
отразява в акционното свърз
ване и действуването на рав
нището на колектива, че зна
чително по-малко проблеми
има в работата на първич
ните организации на СК в
производствените и техноло
гическите цялости.
В Общинският комитет на
Съюза на комунистите в
Прибой изтъкват, че — и покрай зачитане на труднос
тите
няма оправдание за
бавното акционно организи
ране на Съюза на комунис
тите в Автомобилната Фаб
рика, която има 26 първич
ни организации и две отделе
иия на СК и която наскоро,
със своите шест хиляди ра
ботници, трябва да прерас
не в сложна организация на
сдружения ТРУД- Досега се
показа като полезно органи
зирането на събранията на
комунистите в по-големи ор
ганизационни иялостн. Там
са обсъждани
въпросите
свързани главно с произвол
ството и ангажирането на
комунистите. Всички първич
ни организации на колектива
главно реализираха своите пла
поне за работа, в което от
делен акцент се слага
на
производството, увеличение-

то, на производителността
на труда, икономичността,
по-пълно използуване на ра
ботното време и на произ
водствените капацитети, във
еждането на ново произ
водство — изтъкна Любомир
Шпица от организацията на
машинно обработване, найголямата организация в ко
лектива, която има 230 ко
мунисти и която в голяма
степен са афирм праха събра
пята на комунистите.
Значителен и охрабяващ е
фактът, в подготовката и ра
ботата на партийните събра
ния се е включил значител
но по-голям брой членове,
благодарение на формиране
то на по-малки организации.
На неактивните членове, ко
ито рядко или изобщо не
искат думата, се поверява
разработката на теми от про
грамата по идейно-лолитичес
ко и марксистко образова
ние, та поне по този начин
да дадат принос на своята
организацияОтидохме
с
впечатлението, че организи
раш! по новия начин комуни
стите в Автомобилната фа
брика сега разискват поот
крито и по-самокритически
за най-съшествените въпро
си от живота и работата на
колектива.
От разговора с болшинст
вото секретари на първични
те организации на СК може да се заключи, че в сис
темата на новото организи
ране, съгласно Устава
на
Съюза на комунистите,
е
направена значителна крач
ка напред, но да няма място
за изчакване и чакане на ре
шения „от страни” в акцио
нното организиране на равнището на колектива. Още
през първите дни на септем
ври, след годишните почив
ки, ще почнат акционно да
се организират и в колекти
ва на Автомобилната фабри
ка, защото изтъкват, че в та
зи работа голяма опорна точ
ка ще им бъде и практичес
кото приложение на Закона
за сдружения труд и по-нататъшното заздравяване на
доходните отношения.

В СТАГАРИ В ПОДНОЖИЕТО НА РУДНИК

Стагнацията принадлежи на миналото
След повечегодишен застои,
рудникът «иа азбест в Страгари започва с реконструк
цията е1*, с изграждането на
нови обекти -и става един от
най-големите рударски центрове в СР СърбияТома Йеринич
Рудникът на азбест в-Страгари с години бе разтръсван
от кризи и трудности. Ретенис, най-сетне,
измери
чрез самоулравително сдру
жаване на труд и средства,
създава се „Колубара аз
бест', трудова организация
в състав на РЕ ИК „Колуба
ра". Но това означи и на
чалото на ■напълно нов етан
в развитието на рудника.

И самият колектив вложи
големи усилия и вече две го
дини ,не работи с'ьс загуба.
Сега започна реализацията
на инвестиционната програма от 570 милиона динара.
Средства обезпечиха РЕИХ
„Колубара" и „Иивест —им
порт”, които влагат по 21,8
милиона динара, а остатъка
представляват домашни и
ч уж дестраI ши к редити.
През следващите две го
дини щс бъде осъществена
иовата програма. До тогава
ще бъдат завършени три
■нови фабрики. Страгари ста
ва един от иай-значитслипите
рударски центрове в СР
Сърбия- Градчето в полите
яа Рудник из основи мени
живота си и условията на

работа. Стагнацията прннад
лежи па миналото.

кн н това 22 милиона 'квад
ратни метра годишно.

в първите месеци
година.

Първата фабрика е сепа
рацията за производство па
азбестово брашно, което се
използува за изолация- Се
гашното производство дости
га пет хиляди, а новата фаб
риюа ще произвежда 15000
тона годишно.

Рудникът има твърде бога
та суровинна база и високо
качествен азбест, с който е
известна и в света. Резерви
има за 40 години. Обаче, то
ва не е всичко. Близкото се
Ло Кутлово лежи върху аз
бестова основа. Тук са гол е
мито запаси за следващите
100 години.

Основна грижа на колек
тива са кадрите
специалисти. За да се реши този
въпрсс, трябва да се иостро
ят жилища и да се създадат
условия личните доходи да
бъдат по-високи от сегаш
ните, тъй като понастоящем
възлизат средно на 3300 ди
нара. В това отношение ще
се ангажира Крагуевац, кой
то е едни от подписваните
на споразумението за реали
зация па новата производст
вена програма, както и РЕИК „Колубара”, като слож
на организация на сдруже
ния труд, в чинто състав е
„Колубара азбест".

Втората фабрика ще про
извежда
азбестови плочи.
Понастоящем се произвеж
дат 1000 тона, а когато фаб9000
рикат а 67,де готова
топа годишно.
И 'най-сетне, третата Фаб
рика щс произвежда азбес
това хартия за съставяне па
заптнвки и подови облицоп-

Над 60 ,на сто от произве
денията па „Колубара азбе
ст” ще се изнася, защото за
тях владее голям интерес в
Западна Германия, Швейца
рия, Япомпя и САЩ.
От
Швейцария и Западна Герма
шия са поръчоии съоръже
ния, конто ще се монтират

ка 1980
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Добрият и лошият

Радош Драгутшювич
Много обсъжданата тема
от началото на лятото — за
писанието на ученици във
вюрата фаза на средното на
сочено ооразование — отно
во се поставя на дневен ред.
Много факти бяха спомена
вани, много причини търсе
ни и намирани във връзка
със свосооразното ОТОъЛСКвале на производствените
занятия за младите хора, би
ваха в крайна сметка конце
нтрнрани в две точки: една
се касае до целокупната об
ществена позиция ла произ
водителния труд, а друга до
често споменаваното лошо
информиране «а учениците.
Причините, конто довеж
дат до това ш които въввсе
ки случай са много по-слож
ши от споменатите две, тря
бва и нататък да се откри
ват и като възможна приве
ждаме и нещо, което на
пръв поглед не изглежда то
чно такава, два примера за
отношението ша 'информати
вните сРеДства към състеза
шията на металиците и вли
янието което същото може
да има на ориентацията на
учениците за производстве
ните занятия.
Когато става дума за поло
жителния пример споменава
ме: Образователния център
„Първа петолетка” в Търс
теник. Работническите заня
тия тук са в офанзива, инте
ресованието константно рас
те вече цяло десетилетие.
Това се потвърди и през на
стоящия юни, когато за раВасо Бойчич

ботннчески заиягня сс лриявиха малко повече учени
ци, отколкото за останалите
такива.
1 Гроигзводствегште състеза
ния ша работниците — мета
лици в Югославия са тради
циоагна трудова манифеста
ция- Провеждат се вече два
надеест години, а в нашата
Вепуолнка с две години са
по-млади. През последните
дни на юни и в първия ден
на юли се състоя Републи
канското състезание на ме
талическите работници десе
ти, юбилеен път. Пак в 1’ъР
стеник, като и предишните
години се състезаваха идру
гаруваха няколко стотици пай
•опитни майстори. Това пра
во те си спечелиха ша пред
ходните квалификации, в ко
ит0 взеха участие към 100
хиляди работници от мета
лическата специалност от те
риторията на СР Сърбия без
автономните области. Докато работливите, опитни май
стори настояваха кол ко го се
може по-бързо и по-добре
да извършат поставените за
дачи на традиционната съпътствуваща манифестация
■на това съревнование —
„Трибуната" — бе изнесено
интересното съобщение за
приноса ша състезанието на
металиците, афирмацията на
работническите занятия, а
въз основа на опита на Об
разователния център „Първа
петилетка" в Търстеник.
Първото състезание на ме
талиците се проведе преди
десет години. Тогава «а за
наята се записали само 19

ученици. В следващата юди
ша юзи брои бива петкратпо увел1ичен. През 19/2 годи
на за тези занятия се ориеи
ученици...
тират игад 1 ои
всяка следваща година има
десет-двасет ученици повече
на
а тази година числото
ориентираните за работииче
ски занятия в Образовател
ния център достигна 590 ду
ши. Няма съмнение, юнските дни ла състезанията, ко
ито гражданите на ТъРстешгк посрещат „на герак" съ
ществено повлияха па така
ва ориентация на младите.
Иоправо бившите ученици
ага Центъра,
нонастоящем
изтъкваш първенци, които
с години спечелват титлите
на най-добрите на републи
канско и съюзно равнище
На младите от Търстеник
решително влияеше приме
рът на по-старите другари,
бивши ученици ига Центъра,
повечекратпи първенци Ми
лен ко Беговпч, Милован Бабич, Свегислав Брадич, Слободаи Арсич, Йоваи Атанас
кович, Вуйица Живкович.
Освен това, те са и ловатори, рационализатори, актив
ни обществени и полигичес
ки работници. Всичко това
не е останало без отклик
сред младите, особено всред
най-младото поколение, то
ва което тази есен започва
да изучава двадесетина ра
ботнически занятия. Цялата
тази магшфестация твърде
коректно
следеха печатът,
радиото и телевизията, а от
делно информативните сред
ства в Търстеник. Този при

мер иш учи и подсеща как
трябва да се работи върху
систематическата
ориента
ция па учениците към раоо
тшическите занятия.
ит друга страна, белград
скищт „случаи' ши предупре
ждава какво и как би тря
бвало някои неща да изме
няме. Градското състезание
ла металиците, въирочем, и
това тъкмо в годината клю
чова за реформата «а средможе
лото образование,
свободно да се каже спадна
ша ниско равнище. Тазгоди
шните сътезания се провеж
даха без същинска подготов
ка, може да се каже в пос
ледния час, в ле така голям
брой основни организации.
Това беше достатъчна при
чина щото числото на състе
затслитс да бъде по-малко
отколкото в предходните го
дини. В7,в всичко това от
делно внимание привличат
■информативните средства и
тачила, по който сс отнася
ха <към състезанието.
Обществеността не беше
по-близко запозната с тази
манифестация ла металичес
ките работници на Белград.
Имаше иоправо бегли ин
формации за началото ла
надпреварата, обаче пито ед
на, че тя е завършена. На
заключителното
тържество
за провъзгласяване на побе
дителите не е пристигнал ни
то едни представител на пе
чата, рдаиото или телевизи
ята, макар че в Белград че
тири ежедневника имат гра
дски рубрики, и покрай съ
ществуването на дБе белгра

СТОПАНСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ В СМЕДЕРЕВСКАТА ФАБРИКА ЗА ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ

В металната промишле
ност „Милан Благоевич" в
Смедерево след лшогогодиш
ни трудности и загуби се по
добряват резултатите наето
панисването. Колективът от
935 работници върви по си
гурния път на стопанската
стабилизация- С общо и все
странно ангажиране ла всич
ки работници са създадени
Условия за преодоляване на
редица трудности и слабос
ти, които с години неблаго
приятно влияеха върху об
ществено-икономическото по
ложение и развитие на тру
довата организация. Тази го
Дина от производствените
хали на фабриката ка домашния пазар ще се доставят
205 хиляди готварски печки
на твърдо гориво и електри
чески, комбинирани и печки «а газ. Според допълни
телната програма колекти
вът ще произведе около хи
ляда леки автокари, които
за пръв път се появиха па
пазара в май тази година и
около 50 пещи за изгаряне

ми търговски организации
следствие на по-добрата ор
ганизация на пласмента. Ко
лектиЕът строго води смет
ка за качеството, а отделни
произведения значително са
усъвършеиствувани. Новите
типове готварски печки на
твърдо гориво имат емайли
рана пещ, подобрени са тех
ническите им характеристи
ки и сигурност, а произве
денията получиха по-хубав и
съвремен облик. Работейки
така, колективът през пър
вото полугодие Осъществи
положителни финансови ре
зултати. Създаден е с 40 на
сто по-голям доход в сравне
ние със същия период на
миналата година. Чистият до
ход възлиза иа 37 милиона
динара и е по-голям с цели
58 иа сто, докато средствата за разширяване матери
алната основа на труда Са
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А Образователният център
„Иво Лона Рибар" в лСелез
1шк след два юлски срока
по записване, от седем пла
нирани отделения за работ
нически занятия (охеоло 200
ученици) успява да форми
ра само едно.
„Недостигът" е тук и то в
обстановката когато Индус
трията за машини „Иво До
ла Рибар" само с плет е от
делена я отдалечена от Об
разователния център, е раз
писала конкурс за стигюндиране на 200 ученици за пет
надесетина на нея необходи
ми занятия- Стипендиите из
насят от 1000 до 1500 динара, което представлява ед
на четвърта част от средно
осъществения личен доход
на работниците в тази тру
дова организация, със загаралтирано работно
място
слсд завършване на школу
ването. Заинтересовани, оба
че, няма.
Във всеки случай не ре
шаващо, обаче като една от
онези причини, които се на
довързват към по-съществе
ните, е и посоченото от
ношение на средствата на
масова информация към град
окото състезание на мета
лиците, както и не така ус
пешно организираното състезание във всеки случай
се нареждат към редицата
причини, които възпроизве
ждат споменатото отношение към
производствените
занятия.

щата служба и производст
вената режия зсяка работна
събота да участвуват в не
посредственото производст
во. По такъв начин работни
ците от канцелариите, в за
висимост от способностите
увеличени с 28 на сто. Лич и възмножностите, с 12 дни
ните доходи на работниците
не са вече на най-ниското ще помогнат на своите дру
гари в производствените ха
стъпало в общината и въз ли. С това не -само ще се
лизат на 4 хиляди и 500 ди осъществи, но и преизпълни
нара и зависят главно от ли
план.
По
чните и колективните резул производствения
тати на труда. За успешна този нач1гн те ще доприне
сат за увеличението на дохо
та работа допринася и нада, а с това и на личните до
чинът ша договаряне и реша
на всички работници.
ване. По всички въпроси из ходи
С тези и други мероприятия
живота и работата на трудо
и акции през следващата го
вата организация решават
диша още повече ще се по
работниците ша събранията
добри
материалното положе
си. Един път седмично ко
ша трудовите организа
лективът издава информати ние
ция и ще се създадат усло
вен бюлетин, в който се пе- _т
вия за още по-голяма сигур
чатат информации за най-ва
ност
иа заежните въпроси от областта тите. иВ стабилност
колектива дойдоха
на производството и разпредо
съзнанието,
че е необделе/нието. Всички трудови
да се създадат по
единици имат свои собстве ходимо
адекватни икономически и
ни планове за производство доходни
отношения
межи стабилизация, а личните
доходи на всички заети за- ду трудовата организация и
Електронната
промишленост
висят от числото и качество
то ка произведените печки и и между самите трудови еди
готварски печки. Чувству ници във фабриката. В тоще се изучи
вайки, че вървят по добрия ва отношение г
възможността за
път на „оздравяването"
в ■не ка трудовите прерастваединици в
колектива всички като едан
основни
изразяват усилие
готовност
„ С ОЩе сдружени,0™3^ да
по-големи
ят до окончателния 3успехРа
създадат по-добри условия
За да се постигне по-вигп. ~ стопанисване вече е разка продукция и осъществят !!!Жеи инициативата за
по-добри финансови ефекти
зтТ^° уточнлваяе иа поработниците единодушно по
н?„ трудовата оргадкрепиха обемистата прогоч - „ _а11Ия' ..Милан Благоевич”
ма по стабилизация, която
пппш?1116 на Електронната
цели към по-голяма поотго
ишленост, да се изпита
ци" и доход, намаляванеДца
И обезпечи по-послед
производствените
разхоттт
зтелпо Чазпределетгие на
увеличение на продуктивно’
базата на обществе
стта, икономии във всички
дог<>мРяТ1е и самоупоа
облак-ти на материалното по ™
споРазУм»ване. Сътоеблевие и подобрение на зат™*® е необх°Димо —
качеството на произведен^»
В колек™ва Да се
^на от найчновите мер
делението на тру
Ки представлява и ориента
®ъдещото сътрудничес
иията през следващата ^ “V“™ » произведи
на всички работници от
На План.
бяЛата техниката
VI об
ии- тЛШ6
по-широк

Година на сдружения труд
на боклуци. Осъществявайки
такъв физически обем на
производството,
трудовата
организация „Милан Благо
евич", която работи в със
тав на Сложната трудова ор
ганизация на Електронната
промишленост ов Ниш, ще
дочака края на годината с
положителни финансови ре
зултати, което без съмнение
влива вяра в но-хубави дни,
стабилизация и по-бързо ра
звитие на най-старата фаб
рика за готварски печки в
ЮгославияЗа пръв път тази година
трудовата организация „Ми
лан Благоевич" не е в със
тояние да задоволи всички"отреби на пазара. За
произведенията на този ко
лектив в последно време ня
ма никакви забележки от
потребителите, чието чирло
от 165 намаля иа 60 по-голе

дски радио станции, а от
неотдавна и иа телевизион
ната белгерадска хроника.
Следователно, като че ли
четвъртото състезание не е
ни било.
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ДОКАТО НЕ Е КЪСНО
КАИОБ1иИНДНн?млт, ОНД В БОСИЛЕГРЛДСж4каБ1^™а„^АМАЛява процесът ЗА СДРУНА ЖИВОТНПВЪТНТ?
«А ™
нивъДИТЕ ВСЕ
ОЩЕ и
в СРЕДСТВА
НАЧАЛНАТА ФАЗА.
Във всички босилеградски
села съществуват извънред
ни природни условия за по
добрение на животновъдст
вото. В общината има около
13.700 хектара висококачест

по-голяма сигурност, отколкото миналата година. То
ва даваше основание поне
сегашния фонд да не се на
малява.

на ООСТ
„Напредъ к”.
Изкупвателни
и
осементелни пунктове има мал
ко, изкупуването е несигур
но. Наистина тази
ООСТ
прави някои крачки, но все
още не са достатъчни фор
мите на сътрудничество
II
коопериране. Сегашното сът
рудничество е съвсем малко и то не говори за проце
са на сдружаването на труд
и средства на животновъдите.

Само промишленото овцевъдство е високо акумулативно
вени пасбища и над 7 хил
яди хектара ливади. Всяка
година средно на площ от
20 хектара се създават изку
ствени ливади, които с висенодобив
сококачествения
представляват важно мероприятие за по-нататъшното
развитие на животновъдството в този крайВъпреки тези условия, сегашният животновъден фонд
в Босилеградска община е
сравнително скромен. За ра
злика от преди десетина го
дини, сега тоя фонд рязко
намалява, Частните живот-

иовъди отглеждат около и
хиляди овце, 8,5 хиляди гове
да и около 2 хиляди коне.

Причините за малкия живот
новъден фонд са: животновъдите нямат къде да продават млякото и млсчиите
при
произведения, цената
изкупването на добитъка е
старческите
нерет (табил ма,
домакинства не са в състояда се ориентиние изцяложивотновъдството,
рат към
недостатъчното
декакто и
йствуване на обществения
сектор за подобрение на този отрасъл.
ОЩЕ ЕДИН СЕРИОЗЕН
ПРОБЛЕМ
Тази година животновъдите имат още един проблем,
Преди да започне коситбата те се надяваха че сенодобивът ще бъдс
миналогодишния
Особено
бяха високи добивите от новъздадените изкуствени ли
вади, засети е трева и от онези на които бяха ирилоторове.
минерални
жени
че
Всичко това говореше
селскостопанските произвоза
дители ще се подготвят
дълготрайната зима с много

Въпреки тези условия, в
по-високите планински села,
в които коситбата още не
беше
завършена силните
дъждове, които неотдавна
заваляха, не позволиха на
хората да приберат сеното
или пък да окосят останали
те ливади. По тоя начин един дял от сеното е унищо
жен. В по-низките пък мес
та през месец юни, няколко
дневните валежи от дъжд и
градушка причиниха големи
щети, Тогава най-много пре
се пскостопанските
търпяха
производители от тлъминския, горнолюбатския и лисински райони. В тези рай
они общинската комисия за
преценка на вреди предиз
викани от природни бедст
вия е изчислила стойността,
която възлиза на 4 милиона
динара. Наистина унищоже
ни са и други култури, но и
е претърпял
сеиодобивът
много.
И в давата случая става
на
въпрос за, отглеждаме
добитък. Тазпо-гол ям брой
1
годишният сенодобив им е
оше един проблем и естествено се намират пред дилсмата: какво да правят и с
тоя добитък, който сега отглеждат? Най-сигурно е, че
ООСТ
ще се обърнат към
„Напредък" да продадат до
битъка, за който считат, че
не могат да го отглеждат през
зимата.

БРАТСТВО А 31 АВГУСТ 1979

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
МЕЖДУ ООСТ „НАПРЕ
ДЪК” И ЖИВОТНОВЪДИ
ТЕ НЕ ЗАДОВОЛЯВА
Покрай останалите трудно
и вот!ювъдите чу вствусти ж
ват субективиите слабости
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Ето защо напоследък осо
бено внимание привлачат
предприетите
мероприятия
наскоро в босилеградските
села да бъдат оформени около 120 миниферми за от
глеждане на едър и дребен
рогат добитък. Подготовки
те за построяване на миниферми са в течение. Напра
ни са първите крачки за сдру
жаване па животновъдите
от Босилеградока община.
Всщност те са и най-изгод
но решение, с което да осу
ети рязкато намаляване на
ЖИВОТНОВЪДНИЯ фонд.

ПЪЛНОЦЕННОТО използуване на плодовете
в прясно състояние е свързано с тяхното своевре
менно прибиране и превозване и с правилното им
сортиране и съхраняване. .
Извършването на беритбата в най-подходяща
зрелост е важно условие за проявяване на качест
вата на плодовете. При семковите овощни видове
се различават два вида зрелост — беритбена (бота
ническа, дървесна) и потребителна (лагерна, кон
сумативна, техническа).
Беритбената зрелост е състояние, при което
плодът при завъртване или подръпване се откъс
ва лесно от клонката. При потребителната зрелост
плодовете доузряват и развиват напълно своите
консумативни качества — присъщия си вкус, аро
мат и окраска. До пълното си узряване те продъл
жават да променят химичния си състав, като съдъ
ржанието на захари се увеличава за сметка на
скорбялата.
Костилковите и ягодоплодните овощия се бе
рат, щом станат годни за ядене. Когато се налага
да бъдат превозвани, костилковите се берат 4—6
дни преди пълната им зрелост. При семковите ово
щни видове между беритбената и потребителната
зрелост има известен промеждутък от време. Пло
довете от есенните сортове се прибират 2—4 сед
мици преди да настъпи потребителната им зре
лост. При зимните ябълкови и крушови сортове
консумативната зрелост настъпва 2—3 месеца след
беритбената, а полодовете се съхраняват 3—6 и
повече месеци.
ЯБЪЛКИ И КРУШИ. Беритбената зрелост при
ябълката и крушата се определя по доста голям
брой признаци, от които нито един, взет самостоя
телно, не е достатъчен. Всеки от тях се мени в за
висимост от сорта и от условията на месторастенето. Отличителните признаци, че е настъпило вре
ме за бране, са 1) податливост на откъсване на
плода; 2 (промени в основното зелено оцветяване
на ножицата; 3) промени в плодовото месо:
а)
на цвета; б) на количеството и разпределението
на скробялата; в) на плътността; 4) потъмняването
на семената.
Физиологичните и химичните аналитични мето
ди на определяне времето на беритбата не могат
да намерят приложение в широката практика. По
тъмняването на семената не винаги е указание,
че плодовете са готови за бране.
При откъсване плодът се хваща с ръка вни
мателно, а показалецът се слага върху държката.
Плодът при ябълката се приповдига и леко се завъртва. При готовите за бране круши е достатъч
но само леко натискане с показалеца и приповдигане на плода.
СЛИВИ. Те се берат след придобиване на при
същия за зрелия плод цвят. При стръскване плодо
вете падат лесно. Така браните сливи се използу
ват за сушене и за варене на ракия- За консума
ция в прясно състояние и за износ се берат от
ръка. За износ се берат с държки 5 — 6 дни преди
настъпване на консумативната им зрелост.

В. Б.
НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР

Частните производители
главни снабдители
Зеленият пазар в Босиле
град е добре снабден, даже
много по-добре, отколкото
предишните години. Благода
репис, преди всичко па час
тиите производители от Юж
на Сърбия и Македония тук
всеки ден човек може да се
снабди със зеленчуци и овощя. За разлика от преди
няколко години, когато па
зарът се снабдяваше само
един път седмично и то ко
гато е пазарен ден, сега и
през останалите дни част
ните производители са тук.
Когато става въпрос за
цепите, може да се каже, че
те са различим и изкючитйл
по се дължат на количеството па някой зеленчук в

пазара, а по-малко на качес
твото па стоките, конто пре
длагат частниците. Така напр. тези дни килограм чуш
ки се продаваше по 5 дина
ра, домати също по 5, гроз
де по 25 динара, круши по
20 дип. и ти. Обаче ако ко
личеството на зеленчука е
майко тогава цените ведна
га се покачват.
убеждение,
Съществува
което от страна на инспек
цията не е официално уста
новено, че на пазаря често
пъти се явяват търговски
спекуланти и прекупвачи.
При липса на по-голдма кон
куренция те своите или чуж
ди стоки продават по твър
де високи цени. По тоя на-

чин потребителите са прину
дени да плащат и цени, за
които не отговарят на сто
ките.
За отбелязване е също та
ка, че и търговска органи
зация „Слога" сравнително
по-добре от по-рано е орга
низирала снабдяването със
зеленчук и овощия- Но не
може да се пренебрегне фа
ктът, че най-слабо се върши
снабдяването в отдалечени
те села, т.е. въобще не се
върши. Тук нито обществе
ния сектор, нито частниците
продават своите произведе*
пия. Този проблем трябва да
бъде грижа на ООСТ „Сло
га".
В. Б.
СТРАНИЦА 7
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ПОДГОТВЕНИ ЗА НОВАТА
УЧЕБНА ГОДИНА
В навечерието на новата
учебна година, в димнтровградската гимназия „ЙОС1Ш
Броз — Тито" коридорите
са пак пълни, Наистина не
както по време на учебната
година. От 3 септември, когато всъщност и ще започ
нат редовните занятия —
тук, атмосферата ще бъде
съвсем друга. Проблемите, с
със започването на всяка
нова учебна година. За про
блемите на споменатото учнлище в Димитровград, го
вори директорът Методи Ге
оргиев. Подготовките за но
вата учебна година са из
вършени вече отдавна и за
нятията могат да започат.
— Известно е, че рефор
мата на образованието до
несе и проблеми, свързани
с новите учебници. Обаче с
удоволствие можем да коне
другаря
тантираме, заяви

Георгиев, че почти всички
учебници <ще бъдат прибаве
ни на време. — Също и въ
проса за кадрите и можем,
да смятаме за решен, тъй
предмети,
като за всички
изучаватци се в училището
съществува и съответния
преподавател.
Както и през миналата го
дина броят иа паралелките
ще си остане непроменен, и
ще се работи само в преди
обедните часове. В момента
поправителните изпити все
още се провеждаха, и как
то ти осведомиха успеха е
добър, но от 30 ученици,
явили се на поправителните
идзпити,
8 повтарят класа.
Следователно, дългата Лцтна
почивка нс бе използвана
добре от страи на някои ученащи.
Т. Петров

Ново основно училище

Учениците от основното училище в Сурдулица през но
вата година ще учат
зданието на новото училище,
което ще бъде предадено на употреба срещу 5 септември Деня на освобождение о, а в чест на 35-годишниката на освобождението от фашизма.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ
Въз оонова ка изказваниятта на голям брой препода
ватели и ученици, както и
от личеи опит знаем, че при
изучването на сръбскохърватски, относно български
книжовен език в училища
та на народността с години
наред, се срещат едни и сънищи трудности, които ус
тояват на всички досегашни
мерки да бъдат превъзмог
нати или поне смекчени.
Струва ни се, че една от ос
новните трудности, която
все още не се разглежда с
реалистичен подход и с по
вече обстойност е силното
влияние на местния, услов
но да го наречем, шопски
диалект, относно наречие,
Историческите корени за по
явата на това наречие са
далечни и ние не можем да
се спираме върху тях. Факт
е, че то се оказва твърде
устойчиво, въпреки различ
ни влияния на съседни и
други езици и че днес пред
ставлява съществен фактор
в изграждането на лесикалното богатство Ш
и говорната
култура на всички- жители
от Димитровград и околността.
Оттук произлиза. че уче
ници които трябва да овла
деят програмите по българ
ски книжовен език биват
СТРАНИЦА 8

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ НА АРТИСТИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ИЛ ЮI ОСЛАВСКИя ИГРА
ЛЕН ФИЛМ

„Филмовите срещи“ в Ниш-преглед
на постиженията на артистите
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ фе
стивал иа артистичните лосшжсашя на югославския
игрален филм, който се про
вежда в древната Нишка
крепост под название „Фил
мови среща" в Ниш, прив
лече десетки филмови ар
тисти. В продължение на
една седмица — от 25 август до 1. септември — люб
ителите ага филмовото из
куство в Ниш имаха възмо
жност да видят 16 филма,
в които постиженията на
артистите са атй-висъоки и
изявите им най-пълноценни.
Всяка
вечер
откритата
сцена и Нишката крепост
поеме няколко хиляди зри
тели, които с интерес след
ят не само филмите които
се прожектират, но и всич
ко, което се случава
на
фестивала, преценяват пос
тиженията и филмите.
В
ежедневника „Народне новине", излизащ в Ниш фес
тивалът се отразява с реди
ца статии, в който журна
листи и филмови критици
изказват мненията си по да
дени изпълнения.
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Кадър от филма „ьошко Буха

Фестивалът се следи и от
специално жури, съставено
от представители — филмо
ви критици,
литератори,
режисьори и други, които
дейно се занимават с фил
мовото изкуство, което нак
рая ще реши кому ще бъ
дат дадени наградите „Челе кула", „Цар Констатин"
и „Царица Теодора" — тра
дициолии награди на Ниш
ките филмови срещи.

густ и където бяха прожек
тирани 28 филми, производ
ство на родното кииоизкусство. Селекционна комисия
е видяла всичките
филми
и е рошила в Ниш да се
прожектират
16
филми:
„Бошко Буха", „Другари',,
„Живи били — па видели",
„Йовапа Лукина", „Когзто
пролетта закъснява”, „Де
фект", „Национална класа",
„Спечелване иа свободата",
„Журналист”, „Партизанска
ескадрила".
„Завръщане",
„Трофей”,
„Нажежение",
„Човек, който трябва да се
убие”, „Последното състеза
ние" и „Горчевина".

Нишкият фестивал се про
вежда след Фестивала на
югославски* игрален филм
в Пула, който тази година се
състоя от 26 юли до 2 ав-

Характерно за Нишките
филмови срещи е не само,
че зрителите непосредстве
но след всяко прожектиране
на филмите се запознават и

За компаративно изучаване на
езиците в училищата на народността

силно
възпрепятствувани
от инерцията и инертността
на това наречие, което се
налага във
—
всекдневното
им общуване извън учили
щето, в семейна среда и
пр. Дори се показа, че и
ученици От други народнос
ти, които с родителите си
пребивават по-дълг0 време
в Димитровград, също така
относително лесно усвояват
местното наречие и започ
ват да си служат с него при
общуване о другари или
местни жители. Още по-ин
тересно е, че на много деца
от българската народност то
ва_ наречие
представлява
наи-близкат.а „втора сипнал
на система" (според терми
нологията на И.П. Павлов)
чоез коато изпълняват всекидневни мислови и разся
дъчни операции. Според нашите изследвания, някои депа при даване на отговори ПО
български илт! сръбскохрват
ски, тези отговори в глава
та си „поевеждат" от шопс
ки на съответния книжовен

Както е известно, местното наречие се отличава с тях са най-подходящи за употреба в обстановката,
в
не малък брой специфични която нашите ученици жи
архаични белези. Те му при веят
и
осъществяват
кодават особена мелодичност
и го лравят твърде различ муникацин? Относно как да
но както от български, та се постъпи и да бъдат събл
юдавани дидактическите пр
ка и от сръбохърватски ’ КИП
инцитш на близкост II МОТИ
жовни езици. Най-съществе
ните архаични белези са из- вация. така че изучаването
на
вестните рефлекси иа прас- ни задължителните книжовезицц да бъде по-привле
лавянските ТЙ и Дй в Ь и
Ь (сръбски), щ и ДЖ (бъл кателно и по-рационално?
Според
нас, трябва да се
гарски) и Ч и Ц (местен ди
постъпи така, както досега
алект). На пример на сръбо
не се правеше, даже се отх
хърватски се произнася (ЛЕ върляше всякъква мисъл по
и „ВЕБА , на българс
то*
начини да се постъпи,
ки „ЛЕЩА" и „ВЕЖДА" а А това
е
"ЛЕЧА" И „ВЕ победи с „противника да се
неговото собстве
МА . При бъпзо произнас
но
оръжие”.
Именно, необ
яне на тия рефлекси, както
ходимо
е
да се даде повече
нагласихме, .всички, които
упражняват
това наречие простор за присъствието на
местното наречеие в самото
стават „неразбираеми
”
училище,
чрез прилагане
„чужденици".
Сега възниква въпросът’
на местното наречие в само
то
училище,
чрез прилагане
ст.тггествуват ли начини зч
блокиране или смекчаване в™1* СЪОТВетаи к™парати
на влилнието „а това на™ вни методи при обработва
чие при изучаването ,на бъл не уроците по български „
сръбохърватски
,шиЖов-ц
“веГ е°Ъб0ХъРВатскч език.
Всяка дума. ВСяко из
език и кои
от
казване, вс^ка синтактична,

О

с протагонистите
даден
филм, но че артистите посещават организации на сд
ружения труд, местни общ
ности, съседни общини, къде
то водят разговори със зри
телите.
Свободно може да се ка
же, чз облиците на контак
тиране между зрителите и
артистите дават възможност
на зрителите да надникнат
повече във филмовото изкус
тво, а на филмовите артис
ти непосредствено да чуят
какво мислят зрителите за
пресъздадените образи от
тях. Разбира се, всичко то
ва от своя страна прави фе
стивала още по-привлекате
лен и по-непосредствен.
Ст. Н.
граматическа,
фонетическа
и пр. закономерност, всяка
конвенция от областта на езикознанието трябва паралелно да се разглежда и съ
общава, тълкува в пояснява
същевремено «а всеки от
тия езици и наречия поотде
лно, да се върши сравнения
на разликите и общите яв
ления чрез интересни илюс
трации и примери.
Преподавателите
винаги
трябва да прилагат исторически подход към разяснява
не особеностите на тия ези
ци, което е необходимо ДОпълнение -на метода на Л1ГНГ
вистическите упоредици.
Компаративният и
~ истори
ческият метод досега не са
имали онова място в програ
мите на училищата от народността. което трябвало
да имат. Сега, в началото на
новата учебна година се съ
здават условия тези въпро
си отново да се обмислят и
предприемат съответни мер
ки за тяхното решаване. То
па ще бъде начинание напъл
но в духа и интенциите на
ресЬормата на нашата възпитателно-образователна си
стема. която и дава сюгжестни преподавателите и УЧИлицт-ата колкото е възможно повече сами да вземат участие в разоетаване на ежедневните пгообл^ми.
Душанка ЦЕНЕВИЧ
щ 31 АВГУСТ 1979

)
от МЛАДЕЖКАТА

а

I & БЬ

4 КД

ТРУДОВА АКЦИЯ „ВЛАСИНА 79"

Бойци на трасето
В
«ата трудова^авд^^Вл“^
яа ‘У от 7 август до 1 сеп
тември, заедно с 295 бри
гадири от Белград, Косово
Делгчево!К°ВаР' КпаДуПа И
участвуваха и
стници от Народоосвободителната борба от Южномо-

равски регион,
Тридесет и
осем
бригадири,
разпределни в бригада
„Коста
Стаменжович”, работиха и
показаха извънредни трудо
ви резултати в залесяване
то на голини със смирка,
ариш и бдл бор.
В младежкия стан „Зеле

Бригадири, които работят на младежката трудова акция
„Власина 79”

Ветераните на трасето

Велкович" иа Власина
тигнахме тъкмо когато
гадирите се завърщаха
работа. Валеше непрл
планински дъжд. Бригад!
те от „Коста Стаменков
очевидно не му обръ-щ
внимание.
— Идеята за създаване
иа бригада от участнищ
Народосвободителната
(
ба е осъществена в рс
палната борческа оргаг
Ц«я,
още през мина.
година, каза ни Бранко
стич, комендант на бош
та. Тя и покрай това,
е сформирана предимно
то политическа акция,
младежката трудова ак
Власина 78" осъществи
№ лежителни резултати,
ред бригадирите има съ]
черногорци, македонци,
банци и роми. По-късо
за1но, това е една малка 1
славил.
Всред бригадирите е
Бранко Петкович, носител
„Споменица 1941”, след
ва Миливое Стаич,
бил интерниран в Норвег
а има и такива, които са
нали през прословутите 1
цлагери на Матхаузен и
швиц, както и военни ин
лиди. А на Цветко Моллович това е 14 трудова
ция. Всички те имат пр
тни задължения — да из
сят пред младите брига
ри спомени от славните ^
на войната. Миналата годи
на бригадата спечели всички признания, които една
бригада
на
акция
може да спечели. Съставът на
бригадата, хармоничните и
другарски отношения в нея
и трудовото настроение вс
ред бригадирите още пове
че подхранват този оптими
зъм.
Някои бригадири проведо
ха годишната си почивка,
като залесяваха голините в
църнотравския край. Тяхно
то желание е — и в идните
години да участвуват
на
младежките трудови акции,
защото считат, че могат да
дадат пълен принос в изгра
ждането на нашата родина.
С. М.

НАРОДНА МЪДРОСТ
Всичко е трудно за леността, всичко е лесно
за труда.
АМЕРИКАНСКА
Болният умира веднаж — а ленивият
все
ки ден.
БАШКИРСКА

г

Никой не чувствува собствената си тежест.
ЯПОНСКА
Ако не съмва рано ти подрани.
БЪЛГАРСКА
Парите пари носят.
БАШКИРСКА
Излишни пари — излишни грижи.
РУСКА
Очите са по-големи от страха.
НЕМСКА

ДИМИТРОВГРАД — ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ...
Огромна е стойността на човека, ако бъде
в състояние да твори, работи и развива всс
повече своята култура! Разбира се, той тряб
ва да се съпротиви на всички онези, които ис
кат да нарушат неговата дейност и да им по
сочи правилните пътища, по които би трябва
ло да върви човешката култура.
Историята на човешката култура — това
е пътя на прогреса, на любовта и омразата,
на човешкото и нечовешкото... Опя, който
иска да разбере себе си и останалите, своята
обстановка и перспектива — трябва да развие
личността си с лице към бъдещето в полза па
човечеството, но и никак да не забрави историята на своя град.
Разсъждавайки тъкмо върху историята на
Димитровград, реших да изложа мнението си
не само за миналото, по и за днешното. Ръко
водя се от мисълта „Времето прави своето",
която напълно оправдавам, но не мога да
оправдая онова, което никак не ми обръща
вниманието към миналото, без което днес не
бихме съществували. И колкото времето повече минава — спомените изчезват, времето всс
ло-настоятелно ги заличава. Гордея се, че жи
вея в град, в който е имало живот и в пра
историята, по ле мога напълно Да се гордея с
Д НСШ11ИЯ изглед на Димитровград.
Днешният Димитровград (в миналото позпат като Цариброд) историческите си данни
бележи от древно минало. Със завладяване го
му от турците, тогавашен Цариброд става из

вестен. Въпреки малък — градът е бил хубав
и чист! Да, това с било в миналото, но не и
днес, когато гражданите му не могат да се
примирят с факта, че градът ни става все понепривлекателен. Не обвиняваме никого, защо
то за това сме виновни всички, тъй като наб
людаваме отстрани вместо да запретнем
ръкави.
Още в центъра па града ме затрогва из
гледът па някогашната зелена площ пред Кул
туриия център. И преди не владееше особен .
порядък, по имаше зеленина, имаше плачуща
В7,рба и ние я обичахме. Ог година — това на-'
пълно изчезна и цветната градинка мъждукат
няколко борчета, които правят картината и
тъжна, и смешна. През центъра на града ми
нават различни домашни животни, които още
повече замърсяват И без това нечистия ии
град. За зелени площи в нашия град не може
и дума да стане, понеже, ако случайно се
С7,здаде — всички се устремяваме да го уни
щожим.
Тъкмо това ме боли: днес, когато навред
из света се борят срещу замърсяването на
жизнената среда па човека, в нашия град се
случват нежелани неща. Недалеч от Димит
ровград, където до неотдавна излизахме ла
изразходка, днес предприятие
.Услуга
хвърля отпадъците и всс повече заема прост
ранство от зелената горичка. И срещу това
мищо не се предприема, въпреки че може би
целият град негодува.

Даже и мостът при Строшена чешма бе
извън употреба. Реката се мъчи да поеме но
вото течение, но повече се мъчат хората през
купищата земя, негодуващи и живущи с на
дежда: „Дано бъде по-скоро!".
Ние младите, също допринасяме за замър
сяване на града: особено вечер, когато хвърл
яме люспи от семки навсякъде, без да се за
питаме: накъде води това? Знаеме и това, че
не е прилично — но сякаш с това примиря
ваме съвестта си. Нещо. безспорно трябва да
се предприеме: да изкореним тези лоши навици.
Времето минава... Ние мечтаем за новия
Димитровград 'искаме да То видим по-светъл,
по-хубав, по-приветлив, бухнал в зеленина.
Желаеме улиците да бъдат чисти, гората да
бъде чиста, пракчетата подредени, гаражите
в центъра на града да изчезнат, борчетата
пред Културения център, извисили ръст, уни
версалният магазин, за който вече няколко го
дини се говори да надвиси съседните сгради
и да заличи руииираните стари зданияНо да се запитаме: наистина ли желаем
това и колко самите ние допринасяме това
час по-скоро да стане действителност. Исто
рията на всеки град изписват хората, жители
те му, които живеят в него. Именно — хората.
Не. може ли тогава да бъдем , по-човечнн, та и
историята ни да бъде по-богата?
Само да не остане с оназ наша: ;Дано
бъде!..."
......
Зденка Тодорова,' студе!гг
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ПО СЛЕДИТЕ НА

НЕРЕДНОТО

Босилеград пак Жизнената и трудова среда
без хляб
не са частно имущество

кд—етгв
ИЛ
»веЕГвовЖта
ВАТ ХЛЯБ.
ВОЛЯВА
С изграждането на нова
град, жителите в града и ра
хлебопекарница в Босилейините центрове смятаха, че
са получили сигурна възмо
жност за по-добро снабдяване с хляб. За по-ефикасна ра
бота в хлебоснабдяването
бдха закрити и .няколко час
тни хлебопекарници. С откриването й обществено-политическите организации и
Общинската скупщина смятаха че един проблем е решен.
в
Въпреки всичко това,
едногодишното си „трудово
изкуство” хлебопекарницата
не оправда очакванията. Да
же проблемите станаха поостри.
НЕ ИЗПЪЛНЕНИ
ОБЕЩАНИЯ
I

С откриването на хлебопекарницата покрай босилегра
дчани и населението от тлъ
минския» любатския и лисин
ски райони, смяташе, че ще
получава хляб. Всъщност та
ка се говореше, такива бяха
плановете, ООСТ „Услуга ,в
чийто рамки работи хлебо
пекарницата, обезпечи и ка
мионетка, с която да се пре
возва хляб по Босилеград и
центровете. Но хляб получават само. училищата в тези центрове, който транспор
тират рейсовете на Автотран
спортната организация- За
съжаление всичко друго ос
тана неизпълнено желание.
Мечтите за снадбяване
с
хляб на хората от тези цент
ще
рове по всичко личи
продължат и занапред, защото и в самия Босилеград,
Райчиловци и Радичевци,
няма винаги хляб. По-точно,
желанията ще продължат
все докато траят нередности
те в начина, по който е орга
низирана работата в хлебоснабдяването.

вьошце

НЕ ПОЛУЧА;

отиват в Райчиловци или ако и тук няма — в Радичевци. Или обратно-хората ог
—. — идват в Босилетези села
град. Съвсем рядко всички
потребители успяват да се
снабдят с хляб. И се питат:
такта ли бяха обещанията/
И още нещо. Хлябът винаги
не е качествен. Като такъв,
чак някога и несолен, никой
не го купува. Тоя хляб сет
не е изговор на компетентиите от „Услуга” и от хлебопекарницата, че потреблсиието задоволява нуждите, чс
хляба остава и че следва■щия ден хората не искат да
го взимат.

Живеем въп време, когато
за защитата и за подобрени
ето и а жизнената и трудова
среда ■на човека се придава
голямо значение. Чрез раз
лични акции се постигат и
резултати, Ню всекидневно
сме свидетели, че в някои
места тази среда се намира
пред въпросителен знак.
Босилеград, това природно
чисто градче те е вече тачео
ва, каисвото го знаем от пре
ди няколко години. В после
дно време жителите със сво(игге (нередности, отнася-щи се

л ищцата сграда, в която се
помества зеленчуковия мага
зин. На същото място бок
лука изхвърлят и жителите,
които живеят в -гази сграда.
Същият не се слага на едио
Място, а разхвърля кои къде
то стигне. За съжаление намери се някой т°я боклук
тук и да запали: гори амба
лаж, различни неупотреоими продукти и пр. Може би
тоя (начин е <по-добъР за Ра_
болниците от „Услуга”, такъв боклук може би е по-лес
•но да се утоварва. Едно е

КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ?

Хората оправдателно поставят въпроса: защо стават
тези нередности защо капа
цитетът на хлебопекарница
та не е използван и при съвремената и оборуденост хлябът
е некачествен?
Засега в хлебопекарницата
се работи в две смени,
а
на един час в нея може да
се произведат до 180 хляба.
В събота се произвеждат около 2500, в останалите дни
около 1800 хляба. Тази бройка в отношение на капацитета е много малка и заедно с качеството на хляб пре
дставява проблем в сегашно
то снадбязане.
ИЗХОДЪТ

Проблемът за хлебоснабдяването беше тема за рази
скване и на ИС на Общинс
ката скупщина. Обаче взети
те решения и препоръки все
още не са намерили място
в работата на хлебопекарни
цата. Инспекционните служ
би и по-нататък имат рабо
та около снадбяването и ка
чеството на хляба. Пред ИС
предстои ново обсъждане на
целокупното положение, как
то и решаване по исканията
на местните общности от
С нередностите които пра районните центрове за хлебо
Проблемът
ви ООСТ „Услуга” хората снабдяването,
от Босилеград, Райчиловци сигурно ще бъде разрешен
и Радичевци са принудени чрез съответна акция и ме
не рядко да останат без рки на ръководството ООСТ
хляб. В Босилеград още в „Услуга” и органите на са
утрините часове потребите моуправление. Обаче в това
лите са принудени да прав отношение трябва да прояят „опашка” в магазина пре ват нужната инициатива и
ди хлябът да пристигне. А обществено-политическите ор
когато пристигне, стават
ганизации в Обединената сд
блъсканици — никой не ис ружена трудова организация
ка да се завърне в къщи с в общината, в чийто състав
празни рьце. Случва се в е „Услуга”.
Босилеград хлябът да се раз
продаде. Купувачите тогава
в. Б.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА
ИНТЕРЕСИТЕ ПО КУЛТУРА
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
ДЕТСКА ЗАЩИТА
ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
В СУРДУЛИЦА
на всички граждани и трудещи се
от Сурдулишка община
ЧЕСТИТЯТ
35-годишнината и Деня на освобождението 5 септем
ври на общината от фашизма с пожелани» за
още по-добри постижения във всички области на чо
веппсата дейност

ООСТ „Услуга", а отпадъци
те лай-често през нощта хвъ
рлят в реката или на други
места. Повече пъти са лредуггреждавами за нарушени
ята някои и парично глоовани. Но все пак резултатите са слаби — изтъкна Воислав .Димитров, общински ко
м умален инспектор.
През миналата година парично оа глобени 18 души,
които са заплащали
_ глоба от
500 — 700 динара. В настоящ
та година актове са съставе
ни за 24 души, нарушили чи
стотата и хигиената в града.
От тоя брой от страна нд об
щинския съдия за наруше
ния саАо 15 заявления са решепи с укор. Останалите,
както ни запозна Димитров,
чакат решение.

Да запазим жизнената среда
и хигиената
против
в града работят
себе си. Боклуците, които те
хвърлят на непозволени ме
ста не са рядкост, а речното
корито на Драговищица се
пълни с отпадъци. Боклука,
който се изхвърля от мага
зините и от страна на жите
лите, които плащат за услу
гите на ООСТ „Услуга” нав
реме не се изнася извън гра
да. За отбелязване е, че тру
дещите се от зеленчуковия
магазин и НАМА изхвърлят
отпадъчните материли зад жи

сигурно: тук не е място отпадъчните материали да се за
палват.
Хората избягват боклука да
им превозва ООСТ „Услуга"
изговаряйки се, че те сами
те ще го изнеят на означените
места. Също така и отпадъч
ните материали от кланицата
не се изкарват винаги на
позволените за това' места.
Хората негодуват когато виж
дат такива отпадъци да се
намират край реката.
— Голям брой граждани
не искат да заплащат на

Не навлизаме в това дали
числото на нарушителите спо
ред заявленията е малко или
в това дали са наказанията
незначителни. Проблемът, че
всекидневно се атакува сре
щу жизнената среда е много
по-голям. Същият ще бъде
още по-изразителен, когато
водата и от към Д. Любата
бъде проведена в акумулационното езеро в Лисина. Тази
вода, ако така продължим,
цялостно боклука не може
да отнася и той ще остава в
града. Последствията във все
ки случай ще бъдат много
по-голями, а нарушенията
вредни за всички.
Ако не сме в състояние да
строим било какво за подо
брение на средата не може
ли тя да остане макар така
ва. каквато е. И още нещо:
поне хартията, която завършава заедно с боклука, може
да се събира и използва ка
то .материал за възпроизвод
В.Б.
ство.

ДИМИТРОВГРАДСКА ХРОНИКА

Мостът за „Строшена чешма“
пуснат в дважвнае
След около един месец за
брана на движението на моторни превозни средства, на
24 август бе махнат знака,
който ое забраняваше на соб
ствениците и всички други
шофоьри да преминават с
колите си моста, който свъ
рзва центъра на града и т.н.
квартал —■ Строшена чешма.
Благодарение преди всичко иа работниците от Водно
стопанство — Южна Морава”, моста на река Гинска
вече е оспоообен и през не
го могат да преминазват и
тежки товарни камиони.
Както ни осведомиха ръко
водителите, които ръководят
с работите а по санацията
на споменатия мост и регу
лацията на самата река, ще
продължат и по-нататък и
яко времето бъде благопри
ятно тогава всичко ще бъде
готово в рекорден срок. Мя
сто за съмнение няма, тъй
като за цялата работа е пре
двадена и обезпечена сума
от 8 милиона динара.

Да напомним, че след ка
то бъдат свършени всичките
работи върху регулацията на
реката.
димитровградчани

ще получат един прекрасен
кей, а младежта приятно мя
сто за разходки.

Цените на димитровградски
шар все еще високи
Всеки петък в Димитров
град е пазарен ден и тук
•най-често димитровградски
те домакини се снабдяват с
потребните им продукти.
Прави впечателние, че най
мНого са търговците, които
предлагат стоката си от Ма
кедония и от Лесковац — до
това заключение стигнахме
щото
номерата
на
товарните
авомобили, носят
обозначение на дадени мес
та оттам. Не ще влизаме в
спор дали тези, от които ку
пуваме са истинските про
изводители, ко цените на
предлаганата стока за този
период струва ни се, все
пак са високи. Ето и цените на някои стоки, които се

предлагат на димитровград
ския пазар:
— чушка от 20 — 60 пари,
— домати от 6 — 7 дина
ри п0 килограм,
— зеле 5 динара по кило
грам,^ краставици 7 дин. по
кг, яйца 2 дин, дини 5 дин.
кг, картофи 7 дин, а грозде
то дори 25 динара по кило
грам.
Есента наистина все още
е далече, но за зимницата
се мисли още отсега, и за
туй да се надяваме, че и
собствениците на
тяхната
стока, която се предлагана
пазара ще ни предложат покачествена и по-евтина про
дукция.
Т Петров
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Съобщение

СПОКОЙНИТЕ ДНИ НИ ЕДИН ЗЛОДЕЙ
КОЕОТГОВОРЕНДЗА тъРТТАУ1ЬМ ^пккчр'

ТО На КуЦаров пред следстве-

„т босилеград.

Състои на 8 септемп™ Л 194°/1949 година — ще се
ния център „Иван КараивановТV °бразователходите по огранизиоане
?
в Босилеград. Размите участници, па ватова Л?“™ поемат сасат по 300 динара. В тази с^мГ^Т“ Да се поне‘
съствието на брачния другар
обез"счава и приОбразо“е„,:: ТОРД°В Босил^Г’ Д"°р на
(0171 87
"Гър
Босилеград на телефон
- 61 или на домашен номер (017) 87-067.
Организационен комитет за
чествуване
на 30-годишнината

випуск 1948Т/194аЖаНеТ°

у/аз/па 1оигз

5иЯ01Л_1СА ТЕ1_ЕРОМ1: 017 85-259
85-231
Те1ех 16777

(

ритоУАмцд-% ЕК5КЦР2МЕ » 121.ЕТ»
* О О Р1 5 N л оомот

На всички свои клиенти,
на гражданите и трудещите се,
на ученици от училищата
ЧЕСТИТИ
ЕТО°ДСЕПТЕМВРИ ” ДЕНЯ

ОСВОБОЖДЕНИ-

на Сурдулишка община от фашизма
с пожаления за още по-добри резултати
в изграждането на този кът от родината
„ВЛАСИНА-ТУРИСТ" организира излети,
походи, екскурзии у нас
и в чужбина
„ВЛАСИНА-ТУРИСТ" е съвременен и евтин организатор на летувалия, зимувания
и всички други видове почивки и рекреации.

1

ОТ ТРИДЕСЕТ ХОРА И ДНТС СПОКОЙНО И
БЕЗ НАКАЗАННР
в г-Г™Яй“° И
Е ЖИВЕЕ В БЪЛГАРИЯ
Името на злодея
Иван цетворение на зло и суро
хч-уцаров на неосведомените вост, като кръвник, който ня
малко значи. Но това име и ма равен на себе си. За да
днес, тридесет и пет години бъде обвинението по-страшно
от освобождението често се ще споменем факта, че тази
споменава в Прилеп. Нищо поема е написал българския
необикновено, когато се има фашистки
полицай Иван
в предвид, че той в сътру Стеф. Неделчев, и че е надничество с генерал Иван мерна в бълагарския полицей
Маринов и генерал Бойдев, с ски архив.
всестранна помощ на найN Събитието, известно под иблизките си сътрудници е ли- мето „Дабнишко клане", ста
шил от живот повече от три- нало на 19 септември 1942 го
десет патриоти, между ко- дина, недалеч от Прилеп,
ито и народния герой Рампо край село Дубница и истоиЛевковски.
мената река. На него предходили масови арестувания на
КОИ Е ИВАН КУЦАРОВ
комунисти и техни привър
женици в Прилеп и Дабница.
По време на войната Ку
Планът на Иван Куцаров,
царов бил началник на Ра със съгласие и одобраване на
зузнавателното отделение на генерал Иван Маринов бил
15-ти артилерийски полк на да ликвидира деветднадесет
българската фашистка войс патриоти и това да предста
ка, който бил настанен в ви като дело на партизаните.
Прилеп. Обаче това негово Но за негово съжаление, два
звание по това време не бе ма случайно преживели пат
най-значително. За тази ста риоти са свидетели на пра
тия много е по-важно него вата истина. А истината из
вото изключително проявява глежда така:
не в борбата против кому
нистите-революционери в СъТ
След няколкодневно и сис
рудничество с Гестапо и до тематично измъчване на зат
машните предатели.
ворените патриоти, с което
Немилосърден, разплащал пряко ръководел Куцаров,
се с нашите патриоти по та през нощта на 19 септември
къв начин, на който би му всички били въразни и одве
позавидели и най-големи ин дени към село Дабница. На
квизитори. С какви методи мястото което на Куцаров се
се служел, и с каква суро сторило изгодно, импровизи
вост, за това свидетелствува рано нападение на партизани
и обстоятелството, че много те срещу колона войници и
български окупаторски вой затворници, за да бъдат всич
ници се жалили до виеше ки затворници зверски измакомандуване, но това не да сакрирани. Техните тела, пог
ло никакви резултати. Така ребани на утреден не били
Куцаров влязъл и в поема намерени все до края на 1944
„Дабнишко клане", като оли- година, тоест до признаване-

Н°п° ™Це На ОЗНА в София’
По същото време, когато
станало Дабнишкото клане В
прилепския затвор се нами
рал и Рампо Левковски. Ад
вокат по префесия, комунист
по убеждение, бе една от из
ключителните фигури на дви
жението. Измъчван и преди,
както и след споменатото съ
битие, с отношението си, гор
достта и непоколебимостта, с
революционния си оптими
зъм побеждавал онези, кои
то го измъчвали. Убеден в
правдивостта на идеите за
които се борел, Рампо Лев
ковски издъхнал в най-страш
ни мъки .изтезаване и непре
станно измъчване с което
Ръководел Куцаров.
Жертва на тези злодеяния
през тези дни бил и стареца
Сотир Дамески, член на Во
енния комитет в Сабница и
един от четиримата помощ
ници на комисаря- Пред всич
ки затворници, Куцаров, те
жък над сто килограма така
го измъчвал, че той издъх
нал буквално под краката
му.
Нито тук се изчерпва спи
съка на злодеянията на Иван
Куцаров. Негови дела са и
разстрелянето на заробените
партизани на Мукос, също
1942 година, както и разстре
Лянето на шест заробени пар
тизани в познатия Февруарс
ки поход 1944 година.
Може би все пак е най-гро
зно убиството, което той из
вършил над един непознат
го
партизанин. Една вечер
извикали в Гестапо. Там му
един партизанин.
предали
Той без да обмисля го одвеж
да в село Мажучтце, там го
убива и хвърля в бунар. Ку
царов дори не го попитал
как се казва.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

На 8 септември т.г. се навършава
ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на нашата майка, съпруга, тъща и
баба

Ружа Т.
Тотева
На този ден на димитровградските гробища ще
дадем едногодишен помен.
Каним близки, приятели и познати да присъствуват на помена.
Опечалени
съпруг Тодор, синове Глигор и
Рашко, дъЩеРя Цветанка, снахи
Мария и Миряна, зет Милорад,
внуци и други роднини.

РАК ИА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
Ракът на млечната жлеза е най-чес
тата форма на злокачествени тумори,
които се срещат у жените. Макар и
много по-рядко ,но и мъжете заболяват
от рак на млечната жлеза.
Проучванията установяват, че жени
те в икономически по-напредналите ст
рани много по-често боледуват от рак
на гръдните жлези, отколкото жените
в изостаналите и развиващите
се
страни.
Смята се, че основна роля за поява
та на рак на млечната жлеза играе
нарушеното равновесие между хормо
ните на жлезите с вътрешна секреция,
на първо място хормоните на яйчници
те и свързаните с тях хормони на надбъбречиата и мозъчната (хипофизна)
жлеза.
Под влияние на яйчниковпте хор
мони, и по-специалио на така нарече
ните естрогени, клетките на млечната
жлеза у зрялата жена се изменят в ра
зличните етапи на менструалния цикъл,
бременността и кърменето. Тези клет
ки ту нарастват по брой (което често
води до набъбване на самата гърда), ту
се нормализират (гърдата омеква). Те
зи изменения в строежа на млечните
жлези правят клетките чувстнтслни н
способни да реагират на външните въз
действия и на измененията в хормонал
пата система па организма. Реакцията
се изразява в ненормално разрастване
на епителните клетки на млечните жле
зи, което може да доведе до така наре
чената мастопатия или раково израж
дане на самата жлеза. В потвърждение
на това могат да се приведат следтгге
данни: в Холандия например рак на
млечната жлеза се наблюдава в 11/2-2
пъти по-често сред иеомъжешгге же
ни, отколкото сред омъжените жени на
същата възраст.
Известно е, че състоянието на бре
менност и нормално продължителния
период на кърмене намаляват естрогениге от яйчниците (менструацията спи
ра за 1,1/2 до 2 години) влиянието им
върху млечната жлеза.

Известни форми на мастопатая на
млечната жлеза се явяват като предраково състояние. Мастопатиите представ
ляват разрастване на епителните клет
ки на млечните ходове на жлезата с
вторично развитие на съединителна
тъкан. Въпреки че само един малък про
цент от тях могат да се изродят в рак,
всички жени с мастопатия трябва да
бъдат под непрекъснато лекарско наблю
дение. Прекараните възпалителни проце
си (мастити) и трамви на млечната жле
за понякога могат да допринесат за поя
вата на рак.
Ракът на млечната жлеза се явява
най-често у жени над 40-годишна въз
раст, но се среща и у по-млади жени —
даже и под 30 години. В повечето случаи
жените сами откриват това заболяване,
и то случайно. В началото на заболява
нето обикновено не се усещат болки.
Друг признак за рак намлечната жлеза,
макар и рядък, е отделянето на кръвен
секрет
от
мамилата (зърното на
гърдата).
За лечеш!ето на рака на млечната
жлеза днес се използуват в ръзлични
съчетания хирургическата операция, об
лъчването с рентгенови лъчи или лъчи
от радиоактивни вещества (цитостатици), конто спират развитието на рако
вите клетки. В зависимост от стадия и
формата на заболяването, както и от
в/.зрастта на болната, се подбира инди
видуална комбинация от лечебни мето
ди. Резултатите от лечението на рака на
млечната жлеза зависят преди всичко от
стадия, в който е започнало лечението.
Колкото по-рано започне лечението, тол
кова е порезултатно. Това противоречи
на разпространеното мнение, че ракът е
нелечима болест.
Голямо значение е ранното открива
не на рака на млечната жлеза имат
профилактичните прегледи на жените.
Лекуването на предракови заболявання
има голямо профилактично значение за
борбата с него.
Д-р К.К.
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ФОТОХРОНИКА
СПОРТ
„А БАЛКАНСКИ"

В НОВИЯ
С030К 0
НОВИ СИЛИ

Пошъл Манча
у Бан>у

и амбиции

Омьрзе ми да* четим новините ко у Звон
ску баньу све уредили дека нейе више ко щс
беше, та почели да граде хотел, та снабдеването вечим никога не тормози, та автобу
си колко очеш... Ма нейе ми ггървица и дру~
Ье године тека писуйею преди сезонуту, ама
са па прекараше и надиго се пай че идем.
Жега ме напекла, а съв свет пошъл кой на
море, кой на йезеро» па си реко — що бре
и и~ да неидем у багьу, па куде пуда нека
треска, нек одъпне сиромащията.
Укачи се у автобусат та у Звонци. Кво
да ви казуйем. пут понаправили ама пай си
друска, ама барем па добри шоверйе нек си
троши гдаву, стану бре куде очеш, щом
дигнеш руку. даже йедна жена идеше од ко
пане и водише козу, и шоферат Ьу у качи и
1ъу и козуту. Ка наближимо селото конду
ктерат поче да ме питуйе куде очу да слезнем, та да не одим пешЬн. Бре, помисли
'си, това га па нигде нема това ти йе услуга.
— Нели знайете од порано дека у Звонци
си имам йеднога старога приятела, та и са
свърну при нега. Изпрегрчамо се како да
несмо се видели от кой знайе кита, испимо
по 2—3 чашйе од ланс1тияат припек, ама ме
не си ме гъдичка и реко че питуйем бай
Станою текви ли су си сваНи дън услуживи
шоверйето или несу. А брат ми — рече бай
Станоя — нема лабаво, откико се конкурисую пиротското и нишкото прдузейе текаси йе. Тегай ми чък текну ква йе работата
и за кво станую куде ним речеш.
Я се па заорати за автобусите та замалко да забоварим най главното — за бан>уту! Нели ми бабата беше турила малко сиренце, малко лучтц теквея работе и убаво
ми она дума да ми тури и дебац, ама я нечу леб да носим, помисли си — па додек
се настаним и почнем да йедем у ресторантат, че си купим леб у продавницу. Е, нели се сечате кво очу да ви кажем — леб
ни за лек, распродаден ли йе, несу ли докарували незнам, ама првият дън одгладгьува,
С триста муНе и незгодийе ме настаните, у
много убаву вилу, погоди се па тека та у
истуту собу имаше йедън шалция човек та
се убаво изоратимо, па са ко че буде че ви
распрайим друЬи пут, а са айде уздравл^
а я че идем да се гмурнем йеднуш у базе-нат, кели затова съм и дошъл.

На 2 септември започва
футбол ното 1 гь рве мство в Ни
шка междуобгцииска лига, в
която се състсзва и отбора
па „Асен Балкански" от Ди
митровград.
Футболистите тренират усилепо, набират кондиция и
усъвърптеиствуват тен хи ка
■га на играта е твърде сери
озни претензии за високо
тазгодишния
класиране в
състезателен сезо! I.
Обърнахме се С НЯКОЛКО
въпроса към треноьра иа
споменатия отбор, другаря
Еленко Видаиович, от който
между другото разбрахме, че
отборът на футболното дружество „Асен Балкански" та
зи година влиза в „борбата"
с тринадесет отобра, които се състезват в лигата, с
твърде голям респект към
всички противници, но и с
големи амбиции за завоюва
не на първото място в лига
та, в която се състезава.
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— Голям хендикеп за нас
е това, че тази година оста
нахме без няколко добри
футболисти. Но както досега
младите футболисти, които
чакаха своя шанс няма да
изневерят нашите очаквания
и смятаме, че те ще бъдат
достойна смяна на по-ста
рите си другари от нашия
отбор — казва ни другаря
Видаиович. Работи се твърде
сериозно, а що се касае до
условията за подготовка и
изобщо за игра те са наисти
на идеални, и едва ли ще
се намери друг отбор в ли
гата с такъв, терен за игра,
какъвто притежават футбо
листите от Димитровград. От
краткия разговор с треньо
ра и от обстановката
останахме с впечатление, че успехът няма да изостане.
Още повече, когато се знае,
че самите футболисти твър
де амбициозно са решили, че
успехът трябва да бъде из
воюван на зеленото поле е
яка воля и упоритост.

СЛЕД ЕДНОГОДИШНА ОБИКОЛКА — СЪВЕГС
КИТЕ КОСМОНАВТИ СЕ ЗАВЪРНАХА НА
ЗЕМЯТА
Съветските космонавти Владимир Л#нов и Валерий Рюмин успешно се приземиха на 19 август
след полугодишна обиколка около нашата планета
на орбиталния комплекс „Салют 6 — „Союз м .
Това беше рекордно пребиваване на човека в Кос
моса, в което съветските космонавти прекараха 175
дни ( от космодрома в Байконур полетяха на 25
февруари тази година. Първите лекарски анализи
показват, че здравословното им ст,стояние е напълно задовол;/ващо. Очаква се СССР като изолзва
опита на Ляхсв и Рюмин, наскоро да „изпрати
в
орбитата екип, който там да прекара почти дяла
година.
На снимката: Владимир Ляхов (бдясно)
рий Рюмин след приземяването си.
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НЕОБИКНОВЕНО „РОДЕО” С КИТОВЕ В
ЯПОНИЯ
През летните месеци една от най-големите ту
ристически атракции в японския град Камогава, в
забавния парк „Морски свят” е родеото с китове.
Касае се за китове, специално дресирани, за изпъл
нение на разни номера. Главната звезда е китът
Лео, който е на 11 години, с дължина 4 метра и
тегло од около 600 кг. Джокеят скача на гърба му,
когато се извие на височина н до 2 .метра. Цялото
представление предизвиква въодушевление всред
посетителите, специално всред чужденците и де
цата.
На снимката: (вляво) джокеят на гърба на кита
и вдясно (акробатът Лео „очарован" от красотата
на една чужденка, посетила парка, й подарява една
целувка.
(Фото — Танюг)

Т. Петров
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