
ШшктВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.

НАРОанщ.. е СЗ.Р югосллрГГТ

СЕПТЕМВРИ 1980 *
ГОДИНА XXI * БРОЙ 971 *

ЦЕНА 3 ДИН.

ТЕМВРИВВНСУРДУЛИЦА°С ВОБОЖДЕНИЕТО — 5 СЕП ЗАПОЧНАн, н„т„йУБ5ИЧН0Т0 РАЗИСКВАНЕ ВЪРХУ 
на НИШКИ РЕГИОН В ПЕРИОДА

ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ
1981—85

С интензивни 

темпове
С УСКОРЕН ТЕМП КЪМ 

РЕПУБЛИКАНСКО РАВНИЩЕ
Н ИЕТО Су рдулишкгРоб- 
щина от фашизма — 5 сеп
тември бе ознаменуван

дишнината от освобождение 
то говори подпредседателят 
на ОС Видосав Димитрие- 
вич.с ре

Д1ща трудови постижения- 
На употреба бяха 
ни три ученическй стола, но

— Публичното обсъждане на проектоплана в общините, обществено.политиче 
ските организации и трудовите колективи трябва да приключи до средата на 

Приоритетни цели: намаляване на незаетостта, развитие на агро 
промишления комплекс и неразвитите общини и изменяне структурата на 

Стабилизацията трайна задача на развитието.

На заслужени граждани, 
местни общности, организа
ции на сдружения труд бя
ха дадени петосептемврий- 
ски награди, публични приз

предаде-
октомври

вият водопровод, жилищна 
сграда, делови помещения

сто

ШШСтВОТО

Въпреки че Нишки реги
он се нарежда между об 
ществено-политическите об 
щности, които значително 
са напреднали в планиране 
то на бщественото и нко 
комическо развитие през 
следващите пет години, та 
зи изключително важна за 
дача не се осъществява спо 
ред приетите срокове. Зато 
ва основна задача на орга 
пизираннте социалистичес
ки сили о да обезпечат пъл 
на ангажираност па «профг 
сионалн::~е служби и широ 
ко и демократично участие 
на трудещите се и гражда 

(На 3-та стр.) Ог заседанието на Председателствата на МОК на ССТН 
и МСС _______Тържествено заседание

на ^редитна банка Леско. 
вацГ фабрика за дървопрера 
ботване и други комунални 
обекти.

На 5 септември се състоя 
тържествено заседание на 
Общинската скупщина и из 
пъР л нителн ите 
ствено-политическите 
низации, на което

нания и грамоти. Белградска 
та филхармония изпълни 
концерт, посветен на делото 
и образа на другаря Тито.

В тържеството участвува
ха републикански, мгждуоб- 
щински и общински ръко
водители, представители 
съседните общини,

(Следва на 5 стр.)

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ДИМИТРОВГРАД

С БЪРЗИ КРАЧКИ КЪМ 

РАЗВИТИТЕ ОБЩИНИ
на

тела на общ е
орга- 

за 36-го

ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТАЛУЖНИЦА ЧЕСТВУВА чна в раните пред обедни 
часове когато по тържест 
вен начин строителите на 
, Градня" предадоха на упо- 
требе новопостроената мит. 
ническа сграда.

В трудовите организации 
и местните общности в об 
шината, през първите дни 
на септември, а в рамките 
на ознаменуването Деня на 
освобождението бяха прове
дени брОЙНИ КУЛТУРНИ II 
спортни манифестации, по 
ложени венци на възпомена 
телни плочи, тържествено 
бяха пуснати в действие 
стопански и комунални обе 
кти.

освобождение гоЛ ОСМИ СЕПТЕМВРИ, Ден* на
община бе ознаменуван под знакС ХУБАВИ УСПЕХИ на Димитровградска

на 36 години на самоуправително социалистическо
Тържествата започнаха още на 6 септември, 

на 7 септември
гряждапе. 
когато 
официално

града. Бе открито и
Както и предишните години не изостанаха и тра

на динара, Здравен дом^в започна турнира по шахмат, а
бе отбелязано изграждането на някои улици 

новопостроеното училище в Гра
от освобо- 

иго
36-годишнината 

ждението от фашистко 
Бабушнишка община, попу- 

известна като Луж- 
с хуоави 

В навс- 
— на

струващБабушница 
17 000 000 динара, а наскоро 
ше бъдат готови и участъ 
кът от п-ьтя Пресека — Зво 
иди в дължина от 4 к.ч, уче 
ническата кухи* "РИ оспов 

училище ..П|ю -Пола " в Бабушница и други

(На 5-та стр.)

В
дини.
дициониите спортни състезания.

лярно
ница, посрещна 
трудови резултати 
черието на празника 
5 септември в село 
беше предадена 
ба нова училищна 
която струва над

бе ознаменуван Деня на ос 
вобождепието. 
врийското празненство запо

Централното тържество се
СЪСТОЯ
гато

ноЗвонци 
на употре- 

сграда, 
13 милио-

Осмосептембар 
обекти.

копа 8 септември, 
тържествено и дейно

СРЕД ПЪРВИТЕ В 
НИШКИ РЕГИОН

По повод 8 септември в 
Димитровград бе проведено 
тържествено 
което освен делегатите на 
Общинската скупщина и 
членовете на изпълнителни
те тела на общественото 
лнтическнте 
присъствуваха и гости от Ре 
публиката. Нишки регион, 
Югославската народна ар 
мия. бройни гости от съсед 
инте общини както н дело 
гация па сбратимения град 
Александровац — Жунскн.

(На 4-та стр.)

Босилеград:
събрание, на

36 ГОДИНИ
всестранен
прогрес

организации

Стр. 6
училищналопатаупотребанаР Николич предава 

Звонцив с.сграда



ОТПЪТУВА ОТ НАШАТАКЕНЕТ КЛУИДАСЛЕД ПЕТОДИЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ, 
СТРАНА Необързаносттв -еДинствена

блоковата политикаалтернатива на
със°мЯ'^бо^Ране

съ111сству ваши те и Диа
нови проблеми, с/т>л-

и необ/зърсамоуправлението
запостта.От 3 до 8 септември т.г. па 

официално и приятелско по
сспюнис в нашата страна пре
би папа президентът иа Ре
публика Замбид 
тел па Обединената нацио- 

мезависи ма па рт и я 
(УНИЛ) Д-р Кепст Дейвид 
Каунда. По време па посс- 

‘.щсиието замоийският пре
зидент и неговият домакин, 
председателят па Председа
телството па СФРЮ Цветни 
Мпдтовнч размемияха 
11Пя във връзка е усъ»ърп»е 
нствуваието на всестрапитс 
отношения между Югосла
вия и Замбия, 
на необвързаните в борбата 
за нов икономически поря 
дъ« п преодоляване на ме. 
ждуиародната криза, както 
и във връзка с най-новото 
развитие па международна
та обстановка и на обста
новката в кризисните регио
ни в света.

Президентът на Замбия 
Каупда посети повече мес
та п трудови колективи в 
Белград, САП Войводипа и 
СР Македония. На аерогара 
„Охрйд" на 8 септември сут
ринта, Кеиет Каунда, съпру 
гага му и членовете на зам- 
бийската делегация бя.ха 
сърдечно изпратени от пред
седателя на Председателство 
па СФРЮ Цветни Миятович 
със съпругата, члена на Пре 
дседатслството на СФРЮ Ви 
дое Жаркович със С7,пруга- 

I та, председателя на Ппедсе. 
дателството на СРМ Любчо 
Арсов, съюзния секретар иа 
външните работи Йосип Въ,р 
ховец и други високи юго
славски ръководители.

Посещението на замбис. 
ския президент в нашата 
страна се оценява като твър
де успешно. Изтъкнато е, че ' 
Замбия и Югославия имат 
близки или еднакви стано-

па

кновелия и кризи в ризат-_ Югославия крепко пър
ви по Тиговия пч/г сппде- 

Каупда и изтъкна, 
Замбия решително ше ПР°' 
Д7,лжи да развива лриятел- 

с Югославия и ст/г- 
въппшо-

и прсдссда- пи региони иа света,
замбийската де- 

че лрибяг- 
политика на си- 

натисци, както

чели лавската и 
легации посочват,шиша
ването кт>мството 

рудничсство 
политически и билатсралеп

ла, намеса и 
и военни интервенции, с ко 

иа суверени страни
па

сеи то
натрапват чуждестранни 
терсси н решения, сериозно 
застрашава мира и сигур
ността в света. Двете стра
ни се съгласиха, че стаби- 

мир и напредък ° света 
може да има без решава- 

икономическите лроо-

ллап.
В съвместното съ общение, 

издадено по повод посеще
нието на замбийския прези
дент в нашата страна 
подчертава, че в разговори
те, които преминаха в атмо
сфера иа сърдечност, гради 
ПИОШЮ Приятелство и

уважение, Циистин Ми

ин-

м пе
се

ленактивността не
не на
леми и че укрепването 
детанта представлява единс
твеният път за преодолява

на проблемите па съ-вре.

вза- наим но
ятович и Каупда с удоволст. 
во изтъкнаха успешното ра
звитие ма всестранното сът
рудничество между двете пр 
иятелски и необвързани стра 
ни, крепка основа на кост'-» 
поставиха президентите Ти 
то и Каунда, и двустранното

. не
ДЖУРАНОВНЧ ПОСЕТИ ШВЕЦИЯ

Председателят на Съюзния изпълнителен съвст Ве
селин Джурановнч направи от 4 до 8 септември офици. 
ално н приятелско посещение в Швеция. С шведския 
министър председател Тубйорн Фелдин, той размени 
мнения но актуалннте въпроси па международната обс 
тановка и двустранното сътрудничество.

На снимката: Среща на Джурановнч и Фелдин в 
Стокхолм.

мепния свят.
В разговорите, двете деле

гации още един ггът потвър
диха лредаиноста 
(грани към

па двете
политиката за

ОБСТАНОВКАТА В ПОЛША

ГЕРЕК РАЗРЕШЕН ОТ ДЛЪЖНОСТТА 

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ПОРО
Конфликтът между пар

тията и работническата кла 
са, в Полша който се за 
кани с национална катастро 
фа, получи развръзка з 
крупните промени във вър
ха на Партията. Едвард Ге. 
рек, досегашен първи сек
ретар на ПОРП е разрешен 
от тази длъжност „поради 
сериозно заболяване". За 
нов първи секретар на Пол 
ската обединена работниче 
ска партия е избран Стани 
слав Каня, член на Полит
бюро на ПОРП.

неотложно развитие на со
циалистическата 
ция. В 
родна 
тъкват
волство нямаше да се яви 
ако Партията беше дала вь 
зможност на тРУЖ>вите хо 
ра чрез разни форми да вли 
яят на политиката и управ
лението. Затова думите на 
министър-председателя Пин 
ковски „основна гаранция 
за трайността на промени 
те, които се провеждат в 
нашия обществен живот е 
развитието на социалистиче
ската демокрация" най-ДО 
бре показват стремежите на 
народа и новото ръковод
ство на Полша в по-нататъ 
шното развитие на тази 
страна.

де.мокра 
партийната и всена 
дебата, поляците из 
че широкото недо По време на разговорите. Каунда

необвързаност и значението 
на корените принципи ша 
движението на необвързани
те като основа за укрепва
не на международния мир 
и сигурност, решаване на 
международните въпроси, у. 
съВършенствуване на сътруд 
ничеството и създаване на 
нови политически и икономи 
чески отношения в света.

Президентът Каунда пока
ни председателя на Предсе
дателството на СФРЮ Цвие- 
тин Миятович да посети Зам 
бия. което с удоволствие е 
прието.

желание и готовност това 
сътрудничество и занапред 
да се развива и подобрява 
във всички области.

Постигнато е съгласие за 
интензивиране на сътрудни
чеството в областта на сто
панството. Във връзка с то
ва е подписан протокол за 
икономическо и техническо 
сътрудничество.

Двете делегации размени
ха мнения и становища и 
по най-важните въпроси от 
международната 
ка. Константирано е, че нас
тоящата изострена междуна-

вища по множество въпро 
си. Каунда сподели, че е им- 
лресиониран от стабилността 
на югославското общество и 
от крепките връзки между 
ръководството и базата. Из
тъквайки, че сс възхищава 
от онова, което е

В разрешаването на кри 
зауа след прекъсването на 
стачката, 
изпъкват 
подобрение на материално
то положение «а хората и

видял, пре 
зидентът на Замбия 'изтък
на, че в Югославия същест
вува пряка връзка

на преден план 
два проблема:

оостанов-
между

'•■О

100 години от рождението на Любица Ивошевич^- Димитрова ОЗР’ -V"-«за

^-''1С ПЕРО И МЕЧ
КОМУНИСТКА — ИНТЕРИАДИОНАЛИСТКА. - ПЪРВИТЕ СТИХОТВОРЕНИЯ - 
РАБОТА В „АБРАШЕВИЧ” И ПОЗНАНСТВО С ВИДНИ СОЦИАЛИСТИ

Родена и израстнала в средата на сьрбската ра
ботническа .класа, Люба Ивошевич разви своята 
сила и способност в средата на сръбската 
работническа класа. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

НЕ научва за работата 
вота иа работниците в Бел
град и страната.

II ЖИ

(«1 Г-ока. По-късно започва 
и на шевна машина. Тук тя 
за пръв път чува думата 
СТАЧКА, и от Смсдеревска 
паланка заминава за 
град.

да шие ■Р 

8$

ра В Белград започва 
боти в

.Цда ра-
работническото „ . _

певческо дружество. Опитва 
ее като актъор, започва да ]ИИИиг;>й*л« 
пише стихотворения 
обРъща внимание 
ническите среди.

Бел.СРЪБСКОТО и българско
то работническо движение 
могат еднакво да се горде
ят с една изключителна ли
чност. Това е Любица Йвз- 
шевич — Димитрова, за коя 
то Георги Димитров казал, 
че е израстнала в средата 
на сръбската работническа 
класа, а своите способности 
развива в средата на б-лгар 
ската работническа класа.

В историята иа сръбско- 
българското социалистичес
ко движение в началото иа 
този век и щя много работ
нически дейци, които друж 
но работили за едни и съ
щи цели — освобождение на 
работническата класа и брат

ско сътрудничество между 
двете страни. Но Любица 
Ивошевич еднакво работи 
всред сръбските и българ
ски социалисти. Била член 
и на двете партии, сътруд
ничила в 
печат на двете страни. Осво 
бождението на работническа 
та класа бил нейн най-висш 
идеал.

Родена преди 100 години, 
на 5 юли 1880 година в се
ло Сараново, близо до Сме- 
деревска паланка. От ранна 
възраст напуска родното си 
село. Две години 
в Смедеревска Паланка. За 
почва да изкарва прехрана
та си с иглата и иапърстни

Работническият 
приема

Белград 
петнадесетгодишна, 

та работничка от Сараново 
Любица Ивошевич. Тук тя 
пристига когато -започват да 
се създават много фабрики, 
които

и с ТяХ 
на работ-

'■1ти Щсоциалистически я
Спрете, не кълнете Люба Ивошевнч-Димитровадните 

си, света! 
е животът, грозна

търсели работници. 
Тя започва да работи 
фабриката на Айслер 
работка на фино дамско и 
мъжко бельо.

Лош ли
Освен

участта, „НАПРЕД", 
бива

РАДНИЧКЕ

В'Ь.В 
за из-

стихотворението 
което за пръви 
печатано въз 

НОВИНЕ
през 1902 година, в Белград 
тогава написва 
Ренндта „Долу воала", „Ня
ма да се чака дълго” и др. 

си клет-. До края на живота си Лю- 
и в борба- бица пее за революцията, за 

та----напред!

рожбите 

силните правата

ли ваши голи, път 
гладни мрат, 

ваши ли
в

Любица тук работи 
пръв път чува думата СО
ЦИАЛИЗЪМ, за Карл Маркс 
и Фридрих Енгелс. За 
пЪт от РАДНИЧКЕ НОВИ-

II СТИХОТВО-и за гнетят,
не кълнете вий жребияпрекарала

вдигайтепръ-в глави

тежки* работнически труд.

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО * 12 СЕПТЕМВРИ 1980



ВТОРЯ ЕТАП СРЕ11?нАтСКИ РЕГИОН
ОБРАЗОВАНИЕ СА ЗАПИС?!? НАСОЧЕНО
ученици ■записани почти всички

Във

О ускорен темп към 
републиканско равнище

(От 1-ва стр.) Развитието на недостауъч 
но развитите и пограничните 
общини е обща грижа и 
възлов въпрос в развитие
то на региона. Обществе
ният план трябва да утв*ьР 
ди общите интереси и за
дачи, които ще подейству- 
ват за ускорено развитие 
ма тези общини.

та тютюновата и гумарска 
та промишлености са осъ
ществили добри делови ре 
зултати. Увеличава частта 
от дохода за разширение 
на материалната основа на 
сдружения тРУД и резерви 
те, намаляват загубите, по 
вишана се производителност 
та на труда. Износът е по. 

' голям от вноса.

ните, та първата
иа предстоящия Планов пе- 
риод да се посрещне 
чествен

година

.с ка- 
осъществими

план.

на уениците във втори* етап ? РеГИ°Н за™сваиет0 
ооразование е изпъадЯЛ0 сРеА™то насочено
реформата на образованетоИЯ„ На п°™™ката 
ализирана Съгласуваността в* т°я начин е. ре 
Дите „а сдруже„„я тру^н лиСтТГ™ с НуЖ

личните Възможности

политшеата „а записването 
Върху началата на рефор- 

регноннте.

Това бе нзтъкиато на съ
стоялото се през миналата 
седмица съвместно заседа 
у1н'а председателствата на 
МОК на ССТН и на Между 
оощинския 
вет в Ниш, 
на публичното 
върху работните основи 
проекта на 
развоен план на Нишки ре 
гнои за периода 1981—85 го 
дина.

в Решаването на проблемите 
във връзка с неблагоприят 
пата структура на стопан
ството в региона също 
приоритетна цел. 
повече от стопанските орга 
низации са преработвателни 
и дейността си 
на вносни суровини и тех 
нология- В осъществяването 
иа тази цел основна насока 
трябва да бъде развитието 
на агролромишления. ком
плекс и ползуването на ре 
сурсите, с които регионът 
разполага.

Но има и доста слабости. 
Преди всичко, продължава 
да се увеличава изоставане 
то иа региона по отношение 
на републиката. Това е 
първата неблагоприятна тен 
денция, която трябва да 
се опре. Трудно е да се ка 
же може ли да се догони 
републиканското средно 

равнище, но безспорно мо
же и трябва чувствително 
да се намали разликата в 
развитието. Това ще се по 
стигне, както бе изтъкнато 
иа заседанието, чрез по.на 
татъшио усъвършенствува 

само управителните 
отношения, на самоуправи 
телното договаряне и дохо 
дно сврзване по-специално, 
чрез усъвършенствуване на 
отношенията с чужбина, 
увеличаване производител
ността на труда, свеждане 
на потреблението в реални 
рамки като съставни ком
поненти на стабилизацията. 
Икономическата стабилиза 
ция, бе изтъкнато, трябва 
да се внесе в обществения 
план като трайна задача и 
основна предпоставка за ус 
лешно развитие.

синдикален съ 
с което започна учениците. 

Как е

»~~ пТЯК.
мата предаваме

разискване Именно,
па

общественияотделно по
основават

Нишки регион
професии ще се 
за 96

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГОИН
В трети клас в 26 профе

сии и в над 130 специалнос
ти се обучават 4840 ученици 
или 85 на
ни*
нието
полза на производстве
ните. Както изтъкна Д. 
Миленковнч .секретао в Ре
гионалната СОИ, непопълне
ните места са в производст
вените специалности, поради 
малкия брой заинтересовани 
ученици, се заместват с дру 
ги. Най-много непопълнени 
места, след последния запис- 
вателен срок, е имало в Сур 
дулица, където за техници 
по планинско стопанисване 
са останали още 15 вакант
ни места. В босилеградскнят 
пък образователен център 
,,Ив. Караиванов” поради 
малък брой ученици, мате
матическо-техническата пара 
лелка ще бъде закрита, а у- 
чениците са записани в оста 
налите професии и специал
ности.

В четвърти клас са били 
запланувани 3317 места, а са 
попълнени около 3070. В тоя 
клас, както изтъкват в СОИ 
не е имало трудности при 
записването, но същите ще 
настанат когато известно чи
сло ученици, условно запи
сани* не издържат изпитите 
си до определения за това 
срок, ще трябва да се завъР 
нат в трети клас. Това ще 
бъде проблем, койт всякак 
трабва да бъде разрешен.

В. Б.

подготвяватВ 38-те средношколски об
разователни центрове в тре- 
ти клас за 26 професии със 
127 специалности са залиса- 

към 6000 ученици. Имай- 
пред вид запланувания 

орой, планът е

специалности. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ДОГО 
НИ РЕПУБЛИКАНСКОТО 
РАВНИЩЕ?

Обосновавайки работните 
основи на проектоплана, 
Любиш а Игич, председател 
на Скупщината на Между 
общинската регионална об 
щност изтъкна, че общество 
пият план не може и няма 
да бъде сбор на общински 
те развойни планове 
качествено нов 
който ще определя 
те и приоритетните цели, 
обезпечаващи стройно раз 
витие на региона като пяло. 
С него трябва да се обез

ни
ки

сто от запланува- 
брой, а 

е 60
лг реализиран

с около 95 на сто. Все пак, 
както изтикват в Регионал
ната СОИ по 
но образование и 
ние, всички ученици в реги
она са записани, а планът е 
дал само ^възможност за по- 
голдм избор при записване-

съотноше. 
към в

Възможности за големи 
капиталовложения няма, 

обаче, се предвижда изграж 
дане на някои обекти, без 
които не може да се осъ
ществява по-нататъшен на 
предък. До 1985 година 
трябва да се построят ци 
ментова фабрика в Бела Па 
лаика хидроцентрала „За
вой" в Пирот, фабрика за 
катодни търби към ЕИ в 
Ниш, ще с« модернизира 
рудникът за въглища в 
Алексинац и ще се постро 
ят някои обекти в агроком 
плекса (от програмата „Мо 
рава П”) и водностопански 
обекти (водоснабдяването е 
твърде належащ проблем в 
региона).

средно насоче- не на
възпита

но
документ, 

насоки
то.

Имайки пред вид профе
сиите и специалностите, зас
тъпени в образователните 
центрове; както и нуждите 
на сдружения труд, съотно
шението между производст
вените и

печи запазване на всички 
положителни тенденции и 
процеси, изявили се през на 
стоящия средносрочен пери 
од, и да се предвидят мер 
ки за преодоляване на тРУ 
дностите и спиране на неб. 
лагоприяти ите тенде нции.

непроизводствени 
специалности в региона е 
42 към 58. в полза на непро 
изводствените.

Но не във всички центро
ве това съ°тношение е и 
запазено. Един от центровете 
е и средношколският образо 
вателен център .&■ Е. Тило” 
в Димитровград, където в

Изказванията, които се чу 
ха на • заседанието на двете 
председателства показаха, 
че документът не третира 
или недостатъчно третира 
доста значителни въпроси 
и че трябва да се очаква съ 
държателно разискване в 
базата. Това обаче тРябва 
да се прави с необходима 
критичност и самокритич-

През настоящия - планов 
период, Нишки регион е 
излязъл от положението па 
стагнация и изоставане и 
тръгнал по пътя на динами 
чно самоуправително и сто 
панско развитие. Видно е 
нарастнал общественият 

продукт (9,7%>) и издигнато 
равнището на развитието. 
Носителите на развитието, 
стопанските организации 

От електронната, машинна

ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИединствената производствена 
специалност (гумарска) се 
били записали само няколко 
ученика. Затова и изборът 
на учениците е главната 
причина, поради която в на
стоящата година тук няма 
да се обучават кадри за та
зи специалност, макар че тя 
е пряко необходима на сдру
жения труд.

В четвърти клас се школу 
ват 3850 ученици т.е. почти 
всички запланувани и

По броя на незаетите, Ни 
шки регион е на първо мя
сто в републиката. Разреша 
ването на този проблем е 
цел с предимство в развити 
ето през следващите 5 годи 
ни. Възможностите тРябва 
да се тъРсят в развитието 
на дребното стопанство, чи. 
ето състояние незадоволява.

ност, свисока степен на ре 
алност, като се имат пред 
вид досегашните 
ния и собствените възмож 
ности.

постиже.

К. Георгиев
в 22

>-
ми харесаха. Има лшого до
бър, цветист език.”

пролетарски ширява своя - кръг иа поз
нанства. Запознава се със 

В Белград Любица раз- Стоянка Драгнева, българка 
от Русе, която живее в Бел 
град като съпруга на Коста 
Йоваиович, секретар на Сръ 
бската социалдемократичес
ка партия- От Драгнева Лю 
бица узнава много за бор
бите ма българския народ, 
за българската литература. 
Чрез пея сс запознава сбъл 
гарския писател Георги Ба
калов, който по-късно казва 
за пед:

„В Белград се запознах с 
една интелигентна работнич 
ка, които ми направи сил
но впечатление. Чете ми 
свои стихове, които много

и публицист, усърдие 
лока. боец.

наорганизатор 
И навсякъде тя 
зва своята талантливост и

Младата поетеса чрез сво. 
стихове подканва нароите 

да на борба: Въпреки това, че Любица 
в Белград прекарва малко 
време, едва няколко години, 
този' период от нейния жи
вот значи много за по-на- 
татълиюто й развитие. 
Белград тя започва да пише, 
да твори. В Белград става 
член на социалдемократиче
ската партия- От Белград тя 
понася идеите на сръбските 
социалдемократи и се офор

Погледнете вие „долу • 
Виждате ли? Цял народ 
пъшка, тъне в неволи 
и живее като скот. В

Погледнете колко страда 
как се труди и пропада ..
Братко, туй не са мечтИ/ 

каотина: 
виждаш ти 

м>чи и проклина

на Лю-

' ■ '№Ш'Г

туй е истинска
тук народа 
как се Мя като „пролстарка, с усър 

дне, непрекъснато самообраВ стихотворенията 
бица Ивошевич съшеству- 

— борбата иа
зованне, с висока култура, 
даровнта пролетарска поете 
са н предана обществешща” 
(Димитров).

ва една тема
класа за ос-работническата 

вобожденис. Българският
Христо Радсвски каз-

стиховете

Б. НИКОЛОВми

сател пава, че ако в 
Ивошевич не откриваме до 

художествено
идеите и тря

въ- В следващия брой:
ЛЯСТОВИЦАТА

статъчио
плъшаване иа
бва да имаме предвид, че те 

койтоот човек,
не е имал възможност да 
осъществи напълно своите 
заложби, Защото Л,(М м-

и работнически

са писани

Люба Ивошевич (1904)

ше лост
СТРАНИЦА 3
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С бързи мрачни към 

развитите общиниТито каза
ИСТИНАТА ЩЕ ПОБЕДИ

«а съществено да се раз ли 
от всички досегашни(От 1-ва стр.),

На тържественото съора- 
ние най-напред, с едноми 
нутно мълчание, бе 
•гена паметта на другаря Ти 
то а след тона председател 

т на Общинската скутпди 
н Димитровград, инже- 
Борис Борисов, 

аа следвоенното развитие и 
на страната под 

па другаря

те отношения, в които развиващите 
се страни са изложени па дискримнна 
цш,Сн аравноправис. Материалищо 
възможности, е които човек V**™™» 
дПос, вместо да допринасят Дъ“ 
годопствието и стройното развити 
ВСНЧ1Ш, се превръщат в своя противо

11Ш1 Неравноправните икономически от
ашшення стават все по- опасен източ 
Ш1К Па ново изостряне и стълкновения.

Хавана, 3—9 септември

чава 
планове:
__ първо, защото тряова да
бъде резултат на договори- 

взаимни задължения 
между носителите на ши. 
ниранего, а не само оценки 
и желания в осъществяване 
на заплануваните цели, и 
— второ, планът за 
тие на предстоящата 
летка трфва да бъде и 
стабилизационен план.

Ако усзи конто ни обвиняват т^ка 
| са нскалн да нн опетнят цред пролета

риата на други страни, да опетнят 
шата стРава, нашето ръководство и 
нашата Партия» тогава това са постиг.

само от части и не за дълго вре
ме. Истината ще победи, защото тази 
истина се състои от неяровержимн фа 
ктн, които не за дълго ще могат да се 
скр1юат от пролетариата на други стра
ни. Впрочем, повечето хора1, които са 
участвували в създаването на обви не 
ния в тази резолюция представляват 
Страни, които по своето развитие след 
войната са далеч полазад от Юго
славия. Да ли не би било по-разумно 
тези критици да критикуват себе си 
и своята работа, защото пропуски и 
грешки има и при тях немалко във 
всички възможни видове. Но може 
би на тях именно им трябва да петият 
нашите ръководители, нашата Партия 
и нашата страна?

(Из политическия доклад на Петня 
конгрес на ЮКП, Белград, 21 юни 
1948 год.)

па
те за

нали
ма говорипер

разви.
изграждане

Тито КиЛССъ)оза на югослав
ските комунисти. 36 годши 

от освобождението 
Борис Борисов, тру-

пети

(Из речта в 
1979 годнии)

Когато говорим за стабили 
зацията нерядко има нераз 
биране. Имаме предвид не. 
достатъчната динамичност, 
а стабилизационният план 
всъщност значи да се дове 
дат в унисон целите и въз 
можностите, динамично сто
панисване. което със свои
те ефекти да даде възмож 
пост за динамични капита 
ловложения, динамично уве 
личение броя на работници 
те, динамичен износ на чуж 
дия пазар и т.п.

нивата 
си, каза 
децгите се и гражданите наВЗАИМНОТО СБЛИЖАВАНЕ НА НА

ЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРИ

Исках да ви посоча още едно 
нещо, твърде важно в литературата. 
Това е изтъкването па братството и 
единството на нашите народи. Навея

ВЪЗМОЖНОСТ, тряб 
ва да се подчертана и дова никога ня- 

бъдс излишно. То има 
значение и то е абсолютно не 

отношение. Ние

къде където има

твъРДема да
голямо 
обходимо
днес формираме граждани на 
Югославия. И в това отношение не са 

пито достатъчно .ефикас 
ни само административни мерки. Има 
още хора. с останки на нетърпимост, 
мнозина не виждат какво дало

‘'Ние работим голяма работа

във всяко
нова

БЮРОКРАТИЗМЪТ Е ЗАРАЗИТЕЛНА 
БОЛЕСТ достатъчни. Въз основа на това бъде

ще, като прво условие 
налага по-нататъшното" 
витие на социалистическите 
самоуправителни 
ния, динамичното и строил 
но развитие на стопанството, 
увеличаване броя на работ 
ниците и ръста на жизне 
ния Vровен, равномерно ра 
звитие на цялата 
сигурността, 
и опазване на околната сре 
да на човека.

сеПредаването на фабриките, мините- 
и т.«. на управляване на трудовите ко
лективи ще попречи да се загнезди в 
нашето Стопанство една заразителна 
болест, кзлто носи името бюрократизъм- 
Тази болест невероятно бързо и леко 
се пренася от буржоазното общество 
и е опасна в преходния период за
щото като полип С- хилядокраките си 
пипала пречи и спира правилния и бърз 
развоен роцес. Бюрократизмът се от
нася
циализма именно поради това, че се 
въвлича незабележимо във всички 
пори на обществената дейност, а тези 
хора отначало ни сами не съзнават то- 

‘ ва би било погрешно да се мисли, че 
бюрократизмът не е вече започнал да 
хваща корени и у нас. И у нас той 
вече започна да се въвлича в разни 
учреждения, в държавния апарат и 
стопанството, но ние виждаме това и 
затуй предприемаме редица меропри
ятия, да му попречим. Тук не са дос 
татъчни само кампанийни мерки, но 
непрекъсната борба и възпитание на

разние
строим.
и ние тРябва да бъдем съзнателни, че 
строим велико дело! ЗатУй ние трябва 
да предприемем всичко необходимо, за 
да може нашето дело, колко то се

осъществи. 
'На това исках да ви обърна внима 

ние. Ттрябва да се трудите литература 
та в отделни републики да принадле

отноше.

Б. Борисов

по-скоро да семоже Димитровград 
със заслужена гордост, пора 
ди огромните постижения в 
социалистическото * 
дане. Стопанското развитие 
на общината от година в го 
дина бележи висок ръст по 
всички показатели, а особен 
но в промишленото стопан 
ство.

посрещнат

община,
самозащитатаизграж-

жи на всички националности, за да 
могат по такъв начин хората да 
побратимяват и сближават взаимно.

По мое .мнение, е твърде важно да 
се свързат с напредничавите писатели 
от други страни, защото днес се води 
борба за същинска демокрация в све
та. В тази борба и работа за доброто 
на нашите народи, аз ви 
най-голям успех...

към най-големте врагове на с°
се

За реализиране на 
приетите задачи са съгласу
вани със Закона за сдруже 
ния труд Закона по планира 
нето. Заключенията на кон
гресите на СЮК и СКС, под 
черта Борис Борисов.

Реално е да се очаква, ръ 
стът на стопанството до 1985 
година да бъде по-висок за

така

В периода от 1976—1978 
година с капиталовложения 
от 12 хиляди и 192 динара 
по жител, Димитровградска 
община се намира на 3 мя
сто в Нишки регион! Нади 
оналният доход възлиза на 
20 хиляди динара по жител, 
което й обезпечава 4 място

пожелавам

(Из разговора с делегацията на 
Първия конгрес на писателите, 
декември 1946 година). една трета от ръста на сто 

панството в СР Сърбия, от 
носно общественото произ
водство да расте с 8% 
дишно!

Всичко това говори

хората.
ТВОРЕЦЪТ Е ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВЕ. 

НОТО БИТИЕ
в региона, а според данни 
те от официалната статисти 
ка, по броя на работниците 
по отношение броя на жите 
лите, община Димитровград бъдещето развитие да се ос 
се намира на 3 място в ре новава по-здраво върху сел 
гиона. ското стопанство като прио

ритетен отрасъл а паралел 
но с него и врху лромишле 
ните капацитети.

От тържественото събра
ние бе изпратена приветстве 
на телеграма до ЦК на 
СЮК и 
на СФРЮ.

(Из експозето в Народната скуп
щина, Белград. 26 юни 1950 год.) ГО-

В печата би трябвало 
за нашата литература защото и писа
телите също така създават и могат 
много да влияят върху настроението 
на хората. Те могат обаче и без да ос
тавят националната култура и нейните 
придобивки от миналото 
бота да гледат 
щност.

чеда се пише и
ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБРАНА

Териториалната отбрана като най-ма. 
сова част на въоръжените сили се от 
личала с огромно богатство на органи 
зационни форми и способност за бъР 
зи, ефикаейи и разнообразни военни 
действия и прилагане на всички видове 
на борба и съпротива.

Отделно искам да подчертая, 
териториалната отбрана трябва да за
пази и развива специфичностите 
във вътрешната си организация и на
чини на най-адекватна употреба. Съг
ласно с това е необходимо и по-ната

Особено внимание в докла 
да си, БОРИС БОРИСОВ, 
обърна на предстоящите за 
дачи като посочи че БЪ
ДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ 

ЩИНА Е ОПРЕДЕЛЕНО 
ПРЕДИ ВСИЧКО СЪС СТЕ 
ПЕНТА НА СЕГАШНОТО 
РАЗВИТИЕ

в своята ра 
като на югославска об.

. Миналото си е минало. То е било 
действителност и него в Председателствоточе положителниясмисъл тРябва да га развиваме 
в такъв вид да се каже: „Ние сме по. 
доори от вас , и тем подобни. За поло 
жителките придобивки от миналото 
же да се пише, но сигурно, настоящата 
епоха трябва 'й в литературата 

да придобива оня общ 
ски характер, при което, естествено 
не бива да се губят специалните харак 
терни черти на развитие, защото всяка 
република има нещо свое. Обаче не е 
добре ако се създава някакъв специа
лен манталитет и тем подобни...

но не
По повод Деня на освобо 

присъдени
си

ждението, бяха 
28 септемврийскимо

БорисоиИЯТозиНпланИЗзТаЪКп^ ганиза«™ и отделни лица. 
риод 1981—1985 година тряб т петров

награди
итък да се разширяват възможностите 

за размах на
все по 

югослав. орвечесамоуправителната 
циатива и отговорност на трудещите 
се и гражданите, младежта и жените 
в организациите

ини

на сдружения труд, 
с амоуправителните и об 

общности и
местните, 
щественололитическите 
о бщесувено-политическите 
ции по отношение 
брана.

организа. 
териториалната От Общо взето нашата литература 

трябва да бъде свързана с нашия жи 
вот, а писателят като част ... 
ооществено битие трябва, без(Из речта, произнесена в Центъра 

на военни училища в Белград, 21 
декември 1976 годиш)

на нашето 
-! какъвто

и да било натиск, да бъде носител 
нашите културни тенденции 
ждаване от отрицателните

на
за освобо 

особености 
У нас да 

мотиви за своята

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СВЕТА от миналото. Писателят може 

намери достатъчно
дейност...Сигурността в света 

битността не могат да се 
без коренни промени в международни

мирът и ста
осъществят (Из интервюто пред в. „Политика" 

май 1957 год.)

митница в Димитровград
СТРАНИЦА 4
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из РЕЧТА НА ВИДОСАВ ДИМИТРИЕВИЧ,* ХУБАВИ УСПЕХИ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

С интензивни темпове(От 1-ва стр.)

„ По ПОВОД празника на сво
оодата — Ь септември __ в
Ьаоушница пребиваваха де
легации на братските I 
ни Плевля в СР Черн^ Го. 
ра, Оджаци във Ьопводина 
делегация на Севнице в С1^ 
Словения и гости 
ните

че се
напредналите Д СамоТ П°' 
Риода 1976-1980 година Пе'
анп1'гЛНИят Д°*°Д расте сре Дно годишно от 41 9° пн»
-кхоГосГ еВ
ХОД ОТ 2901Жп™ЯВа 0бш до 
65от оя °°° димг,Ра- или
ЩИ°„ат1 За^ттТТтоди^е

сР™Д14РГСТпе ^ пЖ

жени над 300.000 000 дин 
Всичко това е осъществено
сокт°каРеНИе пРавилната насока към сдружаване 
Дови организации 
ната с такива 
републиката 
публики, 
ползване на

на-

Об,1 цИ- ОценявайШ! 36-годишното ските дни,
вич.

развитие на Сурдулишкаобщина в следосвобождек. 
подпредседателят на Общинската скупщина ВИДОСАВ ДИМИТРИЕ 

между другото изтъкна:
_ от съсед-

общини: Димитров
град, Бела паланка, Гаджин 
хан и Власотинци; предста
вители на обществено-поли
тическите организации в об 
щината, първобоцци от 
зи край и множество 
гости.

Бяха посетени

Сурдулица 
към недостатъчно 
тате общини 
Резултатите 
икономическото 

са почти

•принадлежи
разви 

СР Сърбия, 
в обществено. 

развитие 
характерни за 

— развитите 
Сурдулица става

Сурдулица от днес е по.бо. 
гата за една жилищна сгра 
да, водопровод, помещения 
за „Югобанка”, асфалтирани 
те улици .,Югославска” 
„Братство и единство”. Пра 
зникът на свободата 
среща и спускането на сто
панския обект: по дървооб 
работване, който годишно 
щ-е обработва десет хиляди

езеро и неговото крайбре
жие се превръща в привле 
кателен туристически цен
тър, в който идват гости 
от най-различни краища па 
страната.

Младите в развитието на 
общината заемат достойно 
място: бригадирските ак
ции спомагат за постигане 
на забележителни .резулта

по-
в

то- идруги
промишлено 

страни.
промишлен център на този 
край. Днес тук са заети 
около 4000 работници, 
разклонена

се обхващат 
с"Ш децата, подлежащи 
обучение, 
ба е

на тру 
От общи. 

от региона и 
и в другите ре 

чрез по-пълио 
^ съществуващи
те мощности. Основа 
нататъшното 
витие

се посемейства
та на паднали бойци от то
зи край и положени венци
на гроба на падналите Оой- 
ци в Бабушница

из- С
училищна .мре 

сто нажана по- 
стопанско раз 

занапред ще представ 
лява изграждането 
и разширяването на съще
ствуващите производствени 
мощности, както 
дането на фабрика 
и керемиди.

През изтеклия 
построени над 90 
и модернизирани пътища. 
Осъществени са завидни рс 
зултати и в образованието 
науката и културата.

Днес над 90 
подлежащите на основно об
разование посещават учили
ще: има 1013 ученици, 
средното насочено образова 
ние — 709 ученика.

В скоро време ще бъдеза 
вършен и новия хотел-ресто 
рант в Звонска баня.

на
Здравната служ 

твърде модерно орга 
визирана и оборудена
■най-съвременни 
ски уреди.

ПО ТИТОВИЯ ПЪТ 
НАПРЕД на нови

с
Говорейки на тържестве

ната сесия на трите съвета 
на Общинската скупщина 
в Бабушница, председателят 
на ОС Станимир Илич. 
жду другото изтъкна, че та
зи година — 36-годишнина- 
та от освобождението въста 
ническа Лужница чествува 
без най-скъпия наш вожд 
и учител другаря Тито. кой 
то поведе нашите народи на 
борба за освобождение и 
който дълги години ни ВО
ДИ от победа в победа. В 
тази епическа борба и Луж 
ница даде 703 жертви —сви 
дни синове и дъщери, ко
ито заедно с преживелите 
бойни рамо до рамо се бо
риха с всички наши народи 
и народности до окончател
ното освобождение на стра 
ната. След освобождението 
населението от въстаничес- 
ка Лужница с устрем и не
описуем ентусиазъм се зае 
с изграждането на опожаре 
ната и опустошена страна.

Населението от въстаниче 
ска Лужница и занапред 
неотклонно ще върви по 
пътя, начертан от Тито, ка 
то с дела изпълняваме све
щения завет към него — 
като непрекъснато укрепва- 

развиваме братството 
и единството на 
братски народи и народнос
ти и развиваме нашето со
циалистическо самоуправле- 

итзъкна Илич.

медици и.
и изграж- 

за тухли
Освен това, Сурдулица 

става изключително урбани
зирана среда 
с асфалтирани 
йове

период са 
км новиме- модерен грац 

улици, кс. 
културен 

водогтро. 
други

модерен
дом, хотел, нов 
вод, канализация и 
обекти, което изисква сд 
на модерна градска среда.

процента от

Селската 
своя облик: асфалтирани нъ 
тища. улично 
водопроводи, построени са 
стотици модерни жилища.

а в среда също мени

осветление.

В агропромишленото про
изводство се постигат забе 
лежителни резултати на се
ло, благодарение на все по. 
ускорената механизация на 
селските домове с нови 
трактори, комбайни, сеноко 
сачки и други селскостопан 
ски машини. В здравеопаз 
ването модерният Медиции- 
ски център с четиринадесет 
амбулатории и всички спе 
циалистки служби. Само 
за сравнение трябва да се 
посочи, че през 1944 година 
в Сурдулица е имало 
един лекар, дока-го 
техният брой възлиза над 
60 души, или на 500 жители 
се пада един, което е стан 
дарт на високоразвити сре-

ВРЪЧЕНИ СЕПТЕМВРИЙ 
СКИТЕ НАГРАДИ

По случай 6-септември — 
на тържествената сесия на 
Общинската скупщина пред 
седателят Илич връчи сеп
темврийски награди и при
знания-

Емблем 
училище „Братство” в с. Зво 
нци и ООСТ „Лисца” (цех
, .Бабушница”).

Диплом и парично възна
граждение от 15 000 динара 
получиха местните общнос
ти в Горни Стрижевац и Ра 
дошевац. Дипломи и по 3 000 
динара получиха:
Пейчич, студент и обществе 
но-политически деец от с. 
Горни Стрижевац, Марко 
Яничиевич, работник в.„Ко- 
муналац” и Снежана Ко- 
стич, възпитател ка в детска 
градина „Детска радост".

Похвални грамоти получи- 
ООСТ „Таламбас", Мир- 

ко Стойкович, селскостопан 
ски производител от Д. 
Стрижевац, Йовица Божи- 
лович, инженер и Часлав 
Йованович. работник в ОС7СI 
Тигър" в Бабушница.

М. Андонов

получи основно
Предаване на употреба на водопровода

ти в комунално-битовото кубически метра букова 
строителство. Емблемът ..Ве дървесина, а общественият 
лко Влахович” е достояние бруто-продукт ще възлезе 

на шест милиона динара. 
Мачкатовац”. В този цех ще работят око 

ло 150 нови работници.

на младежката трудова брн 
гада „Пера 
Трябва да напомним и сто 
Т1щи нови хектара залесени

само
днес.ме и Векославнашите

Всички тези резултати са 
постигнати благодарение на 
последователната политика, 
която Съюзът на комунисти 
те провежда в осъществява 
пето на Тиловото дело. Ор
ганизираните социалистичес
ки сили потвърдиха висока 
степен на организираност и 
последователност, а занап 
ред опее пошастойчиво ще 
се полагат усилия за все 
странно претворяване на 
политиката на равномерно 
стопанско развитие разви
тие на самоуправлението, 
необвързаната политика и 
извисяване престижа на стра 
пата.

голини.
ние

Стопанското развитие па 
Сурдулица през настоящата 
година характеризира засил 
нане развитието на органи
зациите на сдружения тРУД- 
по-добри стопански резулта 
ти доходното свързване ме 
жду организациите наедру 
жения труд и по-доброто 
разпределение па дохода.

ГОЛЕМИ СТОПАНСКИ 
УСПЕХИ

ди.

В образователното
постигат забележи

дело
септември — 

Деня на освобождението на 
Лужница — изтъкна между 
другото Станимир Илич
посрещаме с 
ви успехи. През изтеклите 
36-години нашата оощинаот 
стопански най-нзостанала вс

Шести ха: също се 
телни резултати. С основно 
и средно образование 
обхванати всички подлежа
щи на обучение. Народният 

всее

са

големи трудо-

университет развива 
трайна културна дейност, а 

по-малки са резултати 
областта на физнчес

’&1 НИ
Тазгоди напият 11 Ра31 ,иК
свободата Сурдулица но 

стопански 
на обществения

те и в 
ката култура* пащт среща с нови 

обекти
стандарт- За поддържане на

$. , т дейностВъв всвбощата 
общината забележително 

общественатаТШ уГ'
па
място заема 
самозащита и всенародната 
отбрана. С обучения ла те
риториалните части още ве
днаж потвърдихме високата 
стопен на военно и морално 
съзнание да защитим самоу 
лравителна, необвързана, со 
циалистическа Югославия.

традицииреволюционните 
с открит паметник — бюст 
на Тома Ива по вич (Пера 
Мачкатовац), народен 
рой, от Мачкатица. Пуснат

{ г •'т Естествено, следва през 
следващия период да сс 

ге- премахнат някои слабости, 
които спъват сегашния ус-

-ж

Г —

е в употреба асфалтовият корен темп на развитие, ка 
път Лескова бара — Мачка то при това се ползват мес 
тща. При селските основ тните суровини, възможно 
ни училища в Маоурица, Би стн и ресурси, 
повие и Сувошшца са откри 
ти ученически столове. А

... В туризма се постигат до 
бри резултати: Власинокотоко- Ст. Н.1Ш ТРУДОВИ;/

Звонцизаседание г 
„Братство"тържественото 

основно училище
в с.Момент от 

лекгив на
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БОСИЛЕГРАДПРИЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕ.ОБЩИНАСТОПАНСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА 
СЕЧИК НА Т.Г. Не отговорно 

отношениеРЕЗУЛТАТИ, КОИТО 

ОКУРАЖАВАТ снабдяване в Боси 
очакващите резултат**, 

заключе
зало.добромерки 

общи//а не
Предприетите 

леградска
така че положението

Изпълнителния съвет
все още не задоволява 

понеже не се провеж-
__5Й1шест месеца отди дшшра и тази бройка е 

с 46,6 па сто по-голяма 
тази в същия период мина 
лата година. За реализиране 
на тоя доход са изразходва 

121.057 хил-

първито 
1979 година.'

Към положителните Д°- 
резултати да добавим

нията на 
Д»т*

ПРЕЗ първата половина 
на текущата година, стриап 
ските организации в Боси. 
леградска община са от 
чели положителни делови 
резултати, конто пък в го
дината на икономическата 
стабилизация представля
ват една от тВъРДс значи
телните основи за по-науа 
тъшното им ст°нанско раз 
витие. От 7-те сншански 
организации, нито в една 
не са изказани загуби, а 
стопанисването св е осъще 
ствявало в унисон с оцреде. 
ленията на Закона на сдру 
жения труд, отнасящи 
до разпределенията на об 
щия доход, дохода и сред 
ствата за лични доходи, са 
мо че в последните са изка 
зани превишено заплащани 
лични доходи и тези сред 
ства възлизат на 197 хиляди 
динара.

В посочения период, сто
панските организации в 
общината са реализирали 
общ доход от 170.175 хиля

но

на състоянието в 
снабдяването със стоки от 

потребление,
се прие заклю 

положение

Положението със снабдява 
някои стоки от ши 

потребление които в

лови
и това, че црез първото по 

боешгоградските ието на анализлугодио в
стопански организации са 
били

ни средства от 
яди дшшра т-е- с 48 на ст° 
повече отколкото миналата 

бележи

роко
последно време не се нами 

магазините, предизви 
недоволство сред на 

в Босилеградска

назаети К'ьм 750 
бот*вщи, а средният личен 
доход за разлика от 3924 
дшшра колкото е бил и 
целогодишното шестмесечие.

па 4521 дина

ра- широко 
заседанието 
чение, че това

рат »
клахагодина, а доходът 

ръст е 42 на сто и въ^ли 
за на 49 118 хиляди динара. 
И общественият продукт от

сега

селението 
община. Както навред, така 

Босилеградско се чув.
захар.

изисква последователно 
прилагане мерките на Из
пълнителния съвет на 
Сърбия, с които се предвн 
жда ограничена продажоа 

и на дефицитните стоки във 
За осъществя

МП-

и в
ствува недоимък на

кафе и други стоки.
някои не

сега възлизаувеличениечита
той възлиза на 51 057 дина 
ра и е по-голям с над 41

ра. олио,
За премахване па 
достатъни в търговията 
подобрение па снабдяването 
на населението с тези 
фицитни стоки, беше глав 
на тема, въР*у която разис 
ква Изпълнителният

Това са само първите дал 
ни. През настоящата 
мица.
ските организации и Съве
та па сдружения труд в ОС 
ще обедят целокупното 
ложение в стопанисването и 
на съвместно заседание ще 
бъдат предложени и подход 
ящи мерки за по-икономия е 

имайки

на сто. се;е
Стопанските организации 

в посочения период са 
осъществили чист доход 
от 37 666 хиляди динара и 
същият в отношение на ми 
налогодишния период е по- 
голям с към 43 на сто. От

всяка среда, 
валето заключенията на съ
вета трябва да се грижат 

потребителите, ор 
сдружения 

общес твено-поли ти че. 
организации и мест

общество! ю-тюлитиче
де,

всички: 
ганизациите на.

НО
съвет

труд, 
ските 
ните общности.

на заседание състояло се 
през миналата седмица в Бо 
силеград. На заседанието, 
покрай членовете на съве.тези средства за разшире

ние на материалната 
ва на сдружения труд 
резерви са отделени около 
456 хиляди динара т-е. със 
72 на сто лове|че ло през

ско стопанисване, 
преди всичко в пред вид 
целите и задачите произти 

икономическата

За да не се създават за 
паси при отделни потребите 
ли. Съветът прие заключе
ние снабдяването на населе 
нието с тези стоки да се 
върши чрез списъци кои
то ще се изготвят в община 
та и местните канцеларии в 
съдействие с местните об 
щности. Според заключени
ята, на всеки член в дома 
кинство се пада по 1л олио, 
1 кг. прах за пране, 1 кг. 
месо и проче.

осно та, присъствуваха и пред 
ставители на 
политическите организации 
и директорите на трудовите

и обществено.чащи от 
стабилизация-

В. Б.

ОБЩИНАДОСТОЙНО И ТРУДОВО ЧЕСТВУВАН ПРАЗНИКЪТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА

Тридесет и. шест години всестранен прогрес
В НОВИЯТ ЗДРАВЕН ДОМ 
ПО-КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВ
НИ УСЛУГИ

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
В ДОЛНА ЛЮБАТА СТРОИ 
ТЕЛ НА ПЛОЩАДКА

По случай 8 септември —Деня на освобождението на 
Босилеград ска община от фашистките злодеи, централ 

ното тържество се състоя в Босилеград, където бе 
предаден на употреба Здравния дом, а за развитието 
на общината говори Симеон Захариев, председател 
на Общинската скупщина

В присъствието на труде
щите се, гражданите, пред
ставители на обществено- 
политическите и стопански 
организации, ръководители 
от общината, Региона и Ре
публиката, за развитието и 
постиженията на общината 
в изминалите 36 години в 
социалистическото самоуп. 
равително общество с брат 
ските народи и народности, 
за героичното минало на 
народа оттоякрай, в следене 
политиката на Съюза на ко 
мунистите говори председа
телят на Общинската скуп
щина Симеон Захариев.

— На днешния ден црез 
година партизанските 

отряди и единиците на На 
родоосвободителната вой
ска, след сраженията срещу 
българските окупаторски

Тези дефицитни стоки ще 
се дават месечно и не мо-В чест на празника, пред 

седателят на Общинската 
скупщина предаде на улот 
реба новата сграда на Здра 
вния дом. а за развитието 
на здравната защита говори 
доктор Денча Димчев, ди
ректор на Здравния дом в 
Босилеград.

С предаване на употреба 
здравната станция населени

от селата Долна Люба же па се вземат от един 
та, Църнощица и
ею

фашистки войски нанасяй
ки им големи загуби и все 
странно разбиване и унищо 
жаване, освободиха цяла 
Босилеград ска община. Еди
ниците на Народоосвободи- 
телните части бяха топло пое 
рещнауи и намириха голяма 
подкрепа от населението от 
тоя край, а особено сред 
младежите, които все пове 
че се включваха в партизан 
ските отряди вярвайки в 
политиката на ЮКП и Со 
циалистическата революция 
— каза Захариев.

След това Захариев се 
спря върху постиженията 
на трудещите се и за раз
витието на стопанството, ко 
ето отбелязва особени резул 
тати, в здравеопазването, 
образованието, в електрифи 
кацията и проче.

Дукат, път: При купуването на
дългогодишното желание, 
на населението се осъщес
тви. Затова радостта на 
населението от тези села бе 
ше на тазгодишния праз
ник. безмерна.

олио, всеки е дължен 
понесе празни шишета 
олио за да може да вземе 
пълни.

да
от

След като привет ствув а 
гостите: Никола Шуменко- 
вич, републикански секре
тар по здраве, Раде Воино- 
вич помощник на републи 
канския секретар по об
ща здравна осигуровка и 
реосигуровка в Белград, 
Жика Митрович, секретар 
на Регионалната СОИ за 
здравна защита в Лесковац,

Макар че Изпълнителният 
съвет прие мерки за подо
бряване на снабдяването, а 
с тези мерки се съгласиха 
и отговорните от организа
циите по снабдяването, оча 
кваните резултати не се по

— Местната общност в 
Долна Любата и занапред 
ще бъде още по.активна в
изпълняване на належащи
те задачи. Така например, 
има в план изграждане 
няколко обекта, довършава 
не на

на

електрификацията, 
изграждане и поправка 
махленски пътища, 
шаване на училищния инте 
рнат и проче, с което 
лее да послужи за пример 
сред останалите села,
Кирил Иванов

на стигнаха. Докато в общи 
ДОВъР ната се правеха списъците 

в някои магазини
представител^ на строително 
то предприятие .,Силекс’\ 
изпълнител на работите, Бо 
гдаи Трифунович, Сима Йо. 
ванович и друга обществе
но-политически работници 
От Региона, доктор Димчев* 
каза:

— Търгвайки от Конгрес 
ните документи и станови 
ща, а с цел създаване на 
по-добри условия за съвре
менна и ефективна здравна 
защита, с изграждането и 
оборудването на здравни за 
ведения, се създават въз
можности за оказване на ед 
наква здравна защита на 
всички. В процеса на само 
управителното трансформи
ране на здравната защита 
на населението с построява 
не на такова здравно ведом 
ство в недостатъчно 
тите

в града1944 МО
се продаваше олио, а то ра
збира се показа приятелски и 
роднински вързки. така че, 
някои взеха по няколко

директор 
речтана училището, в 

си по случай Деня на 
вобождението.

лиос тра олио 
без нищо.

а някои останаха

В чест на празника в село 
Рибарци беше

м. я.
направена ос 

новната копка за построява 
не на нова сграда за потре 
бите на митницата 
ния паспортен контрол, къ 
дето освен жителите на се 
лото присъствуваха и 
ставители на

и гранич

пред. 
обществено.

политическите и трудови
организации, представители 
на обществено-политически 
те и трудови организации, 
представители на 

разви кото управление от 
краища се създават ре Тържеството 

Здравния дом.

митничес 
Нищ.

продължи вални възможности за по. 
качествена и по-бърза здрав 
на защита.Тържествено отваряне на Здравния дом

М. Янев
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КОМУНИ
ИИШ|®,1в1,в,И>*М*»«------------- И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

**Н*

Брой 1117 
Година ХХХТШ 

12 септември 1980
НА СЪРБИЯ Белград

Най-големи грижи в новата учебна година пак донесе записването в учи 
лишата от средното насочено образование. Местата в училищата за непроизвод 
ствени занятия са главно 
записването. Малцина са онези, които доброволно се определили за производ 
ствените занятия. Все докаго производствената работа се по-малко заплаща и 
цени, и материално и морално, старата приказка ще се повтаря. Само обра 

зователнага политика, без коренни обществени промени, не може да измени 
тази практика.

6 първия учебен час попълнили отличните ученици в първия срок на

Преди известно време, 
на един малко неуместен въпрос

ва да правим и всички и всякъ- 
де, където действуваме. В първи 
чната и общинската организа
ция на Съюза на омунисуите с 
пълното обръщане на съдържа
нието им към жизнените проб 
леми на трудещите се, със съз
даване на по-широка демократич 
на атмосфера за открит диалог, 
с укрепване ма личната и коле 
ктивна отговорност, с преселване 
преди всичко на фронта на свое 
то действуваме като комунисти 
на работното място, (където по
някога трудно можем дд се поз 
наем), в делегатската система (в 
отделни случаи действуваме и ка 

член. Тази необходима то свободни стрелци), в общес.
обществеиата прак твено-полнтическата организация

няма (където сме .малцина), в местната
ако, общност, (която понякога забрав

достатъчно яме), в спортната организация
(където се манифестира и двоен 
морал), с една дума в живота 

има чрез всекидневно самопотвърж
нъл даване като конкретна водеща

идейно-политическа сила. която 
действува със своя личен пример.

При това н в нашите обсъжда 
пия добре било по-често да съб 

решаването ако се задо людаваме не само как глобално
текат отделните процеси, но и 

задачите кой кавко има поведение. Защо
то, зад една такава и онакава

Проверка и 

доказване в 

практиката

на журналист за това какво е 
получил комитетът на общинската 
конференция с премахването на 
предишните фабрични комитети, 
един секретар малко на шега, а 
повече сериозно отговори: .,Виж 
те, аз и членовете на комитета 
получихме .много всекидневно ти 
чане и многократно увеличен 

на заседанията. По-раноброй
беше лесно, свикаш десетина се.

обста— МИСЛИШ
ръцете ти. Обаче, ор 

в ка-

кретари и
новката е в
ганизацията получи много 
чеството, готовността, ефикасност 

съшо така .много нови още е бавно и иесъот па всекитова все 
ветно на потребите, започват да 
се развързват и някои

възел и" на по-широкото 
свързване. Без непотрс 

сега но-непосред-

та, а ние 
конкретни познания за нещата от 

а не за общите ра-
спойка па
тика с живота, с хората, 
да се осъществи достатъчно 
(а практиката дава 
примери за това) организацията 

своето събрание,

доскорасамия живот
шииботи, вън от него.

Отговорът на същия
организации

въпрос акционно 
биите стъпала,нав първичните 

Оьзюа на комунисти те, 
в самото начало не може да ми 
не без искрени признавания, че 

имало и луталия, и 
охотно поведение, и

се затваря па 
ако събранието а вре още 
такива явления, считаме за 
па активност, ако — натрупвайки 

оргаииза

осъществява и съвмес 
влияние и съдействие ме 

организации
сигурно. ствено се 

тното
първичните

органи. За усъвъРШС11 
на работата на об- 

конференция трябва да 
про

жду
и висшите 
ствуваието 
щниската 
допринесат и извършените

отначалото е 
несправяне, и 
пасивност, особено в по-големите

13СИЧК0 в първичната 
ци, в комитета — затвориме орга 

компетен.пмте и организациите, 
тни за
воляваме да констатираме състо
янието и да разделим 
ма някой неопределен Съюз на 
комунистите (там някъде, някой), „ншослушиост” на цените, нес.

„компетентии получливнте инвестиции, лошото 
снабдяване забравяне на догово 
реното, зад едно такова ‘ шш 
онакова нестабнлнзацноино пове-

трудови организации, където 
митетът бил задъД>*<ен за, съ Д^ 
ствените работи *. Имало тук 
таме изчакване някой РХ31ЦШ 
жи, да свика събрание. Да пое 

проблемите. Но, жи 
прави своето, Укреп 

че освен пъР

мени.
Обаче, очевидно е, 

нетр па първични 
всякъде, където 
вителиата активност на 
щите се за създаване па широ 

възможности за полряка 
връзка първичната 
—общинската конференция, 
по себе си няма да значи много, 
ако всекидневно в тези органи
зми не тече революционната ак 
пия ако този нов начин се 
чевпава със становището 
трябва да се създават «яла ре 

шиа демократични връзки сь 
самоуправителни-ге органи, об 
ществено-политическите оргаииза
иии, делегатската система , ако и 
койюрвтно 
кидиевно
обуздавания, чрез

че формира 
организации 

тече самоулра- 
труде

информираме 
те", а да не се захванем нопосре 
ствено здраво със задачите и от 
ношенмята в

датави
вотът 
ва съзнанието, ки организация 

самоорганизация няма по
обсъжда идейно-поли

своята сРеДа< 
становище

непосредственатавичната 
призван да 
тически субект в 
Изхождайки от това

организация 
отколкото преди, 

в самия 
на трудещите 

насърчава към

' „ * нейната политическа
Ж за3 своите отговорности и 
задължения. Въпреки че

практика, където във всеки слу депие, или задълженията, конто 
чай е по-трудно отколкото на означаваме с „обезателно” и 
събранието Да се спечелват биг ,.трябва” — зад всичко това сто
ки за нови евмоуправителии со Ят и конкретни хора. Колко и 
циалистически отношения. как на своите работни места, на

В осъществяването на непос. обществените длъжности се иот- 
редствената водеща идейиололи- върждаваме и като комунисти- 
тическа роля на Съюза на кому Разбира се, животът е най-добра 
пистите, като вътрешна сила на 
политическата система на социа 
листическото самоуправление, не
обходими са ни още много кови 
значителни обрати. Такива тряб

заживя из-нървичната 
лохилно 
смело навлиза 
проблемите 
повечзе ги

ло- че
живот и

се,
широ

та проверка на идейно-лолнтнче 
ското поведение. Животът е те 
ренът, ка който сне кидиевно се 
доказва и комунистът. Труден, 
сложен, но и единствен.

ка
не се създават и все 
не установяватни тези 

ангажирането
СВИЧКО



2 Комунист на С'/лдия д$риод 
Текущият

средиосрочеи план е изпъл
нен оШе » течение на 1*78 
година

отношение 
миналата година.

на възнаграждаСистемата 
напето, заявяват тук, е оенов 
пият Фаткор за такова пом- 
«еиие па хората. С пълно 
право може да се каже че 
се възнаграждава трудът® 
дестимулира лентяйст^та 
така че никои няма сметка 
да отсъствува. Специално е 
висока ефикасността в оо 

' хците служби, която е зая®Я' 
__ двойно по-голяма от-

самоулравителни-
„Симпо" Враня: Нашия? най 
голям износчик в дървооора 
ботвагелната промишленост

ват
колкото в „ _
те общиости на интересите 

обществените дейностии в 
в града.

ВРАНЯ УТРЕ
КАК СЕ ИЗЛИЗА ОТ ИЗОСТАНАЛОСТТА

Разговорът в „Симпо тук 
се нужно насочва къ-м

и проблемите вън от 
фабричния Двор:_ как се хар 
чи динарът» който’ „Симпо* 

" работници отделят за 
общи ;ките и другите общи 
обществени потреби? Защо 
самоулравителните общности 

на интересите, управление 
сто и другите 
служби не работят така сфи 

Как

те.

ИЗВЪН
ОБЩИНСКИТЕ
ГРАНИЦИ

иите

витс

обществени

каело, питат се тук. 
влияят върху това, онези ко- 
иго съ3Дават дохода? Деле
гатската система, правят из
вод в „Симпо", все още не 
е заживяла напълно, а без 
това

не може да даде пълни и 
същински ефекти. Това е за
дача на всички, а не само

ОбЧе председателят на 
щинската скупщина има пра 
во, лесно можем да се убе
дим на примера на „Симпо". 
Последният е днес един от 
трите на й-гол ем и производи
тели на мебели в страната и

Търговище, Прешево, Буяно- 
вац, Сурдулица,
Хан, Босилеград и други ме
ста, интеграцията в това от
ношение ще открие 
възможности и перспекти-

— НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ СТОПАНСКО ЧУДО. ЗАЯВЯ 
ВАТ ВЪВ ВРАНЯ — РАБОТАТА Е В ИЗХОДА ОТ ВСИЧ 
КИ ТРУДНОСТИ — СТАБИЛИЗАЦИЯТА ЗАПОЧНАЛА 
ПО-РАНО. — ЕВРОПЕЙСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В 
„СИМПО”

Владичин

стабилизациятаи
нови

Слободии Йованович обувки. Сетне продължихме 
по-смело с текстилната, дър 
вообработвателната и метал
ната промишленост. „Изник
наха „Симпо” Памуковият 
комбинат, „Алфа”, „Мета- 
лац”. Всичко се строеше от 
Фрнда за недостатъчно раз
витите краища.

Имаше много критика, че 
това са политически фабри
ки, че нямаме кадри и раз 
вита работническа класа. Кр 
итики от всички страни, но 
нямаше се къде. Това ни мо 
билизира максимално: ако 
не успеем, всички ще ка
жат: „Ето, ние ви дадохме 
шанс, а вие не го иползвах- 
те"

ви.
— което е още по.важно — 
пай-голям износител в наша 
та дървообработвателна про
мишленост. Миналата годи
на стойността на износа въ
злизала на 20 милиарда ди
нара, а за тази година е за
планувано двойно повече. Са
мо до настоящия момент са 
изнесени стоки на стойност 
от около 35 милиарда, така 
че до края на годината стой 
ността на износа ще достиг

на стопанството.
Не всичко вървяло гладко„Какво има сега т^1 Да ви 

дите? Просто, малко градче, 
обкръжено с лозя и баири”. 
Така за своето родно Враня 
написал Бора Станкович за 
един репортаж във вестник 
през една отдавнашна годи
на. Може би не би било осо 
бено уместно сега да споме
наваме това, ако Враня, 
дълго .почти до преди някоя 
година, не беше такова.

А тогава започват големи
те промени. Керемидите и 
калдъръмът се заместват от 
битона и асфалта, а стари
те занаятчийски работилнич 
ки с модерни промишлени 
цехове и .машини. Говори се 
за вранското стопанско „чу
до”. В разгара на стопански 
те трудности и битката за 
стабилизация звучи- почти 
неубедително сведението, че 
нито една от двадесетината 
стопански организации в то
зи град няма загуби, че две 
— „Симпо” и . Памуковият 
комбинат —се намират меж 
ду челените в своите отрас
ли, че вранското стопанство 
повече изнася отколкото 
вняся-

Вранянци не скриват те
зи свои успехи, но две не
ща веднага ще демантират: 
най-напред ще кажат, че не 
се касае за никво чудо, тук 
няма никакви тайни и мо
дели, а след това, че стаби
лизацията не е никаква но
ва тема: тук същата е започ 
нала по;рано, а тазгодиш. 
ните мероприятия само пот
върдили и укрепнали наши
те досегашни определения и 
практика.

ИЗПОЛЗВАНИЯТ ШАНС

„До 1960 година Враия, ос. 
вен станцията за изкупува
не на тютюн, нямаше почти 
нищо”, — разказва Драго
люб Митич, председател на 
Общинската скупщина. И 
тогава провървя- Началните 
те определения бяха свърза
ни за онова, в което Враня 
има традиция — тютюнът 
и занаятите. Бяха построени 
Тютюневата промишленост 
и „Коштана", фабрика за

Интересен е след всичко 
и въпросът: дали Враня ос
тава или излиза от кръга 
(относно статута) на изоста
налите? „Сведенията говор
ят, . че сме в подем и че се 
приближаваме към средното 
републиканско равнище", 
каза Драголюб Митич. пред
седател на Общинската скуп 
щина. — Но проблемът е в 
това, че Враня е обкръжено 
с четири от общото шест 
твърде изостанали общини 
в Сърбия. А проблемите не 
признават общинските гра
ници. И Враня има интерес 
тези общини да се развиват 
и считаме, че нашият сдрм- 
жен труд трябва да ^ 
носител на развитието и на 
тези среди, обаче ние 
още не сме достатъчно сил- 

без помощ 
да оказваме помощ”. Проб 
лемът на изостаналостта, спо 
ред мнението му, трябва да 
се наоулюдава по-широко — 
регионално или субрегиокал

в някои по-малки трудови 
на стопански, нито на поли
тически и самоуправителен 
план. В самото начало в кр
иза се озовава „Симпо", сет
не „Алфа”, доскоро» мината 
за олово и цинк „Благодат”: 
в някои по-малки трудови 
организации имаше сериоз
ни нарушения на самоупра- 
вителните отношения (Елект 
родистрибуцията, Конфек- . не 70 милиарда. Вносът ня- 
ция „Слобода"). ма да надмине десет мнлиар

да, така че съотношението 
ще бъде седем къ-м един.

И останалите данни не са 
по-малко внушителни. Пове
че От десет години произво
дителността се увеличава в 
размер от 115 на сто годиш 
но. Всяка година продукци
ята се увеличава с една чет
върта част. Големи са ередст 

във
акумулация 

„Симпо" годишно отделя дво 
йно повече от средното в 
дървообработвателната про 
мишленост. Чистата печалба 
е .. голяма с 50 на сто по

ОПИТИТЕ И ПОУКИТЕ

Как са надделявани труд
ностите и какво е преломно 
влияело на сегашните резул 
тати? Кадрите, заяват тук, 
са моторната сила и фактор 
номер един. В началото Вра
ня нямало такива. Затова 
широко отваря вратите на 
широко известните стопанс
ки дейци от други среди. 
Това било с преломно значе
ние. Това не се забравя и 
днес. „Общинският комитет 
неотдавна анализира състоя 
нието с кадрите” — заявя
ва Павле Кръстим, замест
ник секретар, „и заключи” 
че годишно ни трябват 100 
до 150 високолрофесионалим 
кадри,, ако искаме да

Сегашното стопанисване на 
вранското стопанство убеди
телно потвърждава че шан
сът е използван. Освен спо
менатите сведения за поло
жителните баланси на стопа 
нисването и за износ, да 
приведем и факта, че аку
мулацията в сравнение с ми 
налата година е увеличена 
двукратно. Това е нашата 
стабилизация, заявяват тук.

оъде

все

ни за да можем
вата. които се отделят 
фондовете: за

но.
Сегашният момент на вран 

ското стопанство се характе- 
зира със засилена иивестици 
онна активност, сдружаване 
и помощ на съседните нераз 
вити общини. Важно е, че 
носител на инвестициите е

дължим с този темп на 
витието”. Добрата оргаш 
ция на работата, според ; 
нието му, е също така е;

решаващите факт: 
Той посочва примера на 
муковия комбинат, къя 
мощностите ое използват 
на сто.

Питаме за приноса на 
мунистите. В „Симпо” 
казаха: без прекаляваме 
голям е. „Там където С1 
активен”,

самият сдружен труд, който 
изтъ-нчано преценява къде 
ще вложи динара. Памуко
вият комбинат, например, по 
строи фабрика за конци и 
конфекция, „Симпо” — фаб 
рика за дюшеци и фабрика 
за мебел платове и т.н. Вече 
началните резултати на тях
ната работа напълно оправ
дават
В ход е сдружаване на тек
стилната промишленост (Па
муковият комбинат, „Свобо
да” — промишленост за кон 
фекция и Трикотажът „Вра- 
нянка”), а също така 
металната

от

капиталовложенията.
коментира 

тич, „където е действ 
намерил пътища и 
ности правилно да се 
ви и изяви, и съвкупните
зултати са по-големи."и на 

промишленост 
(„Алфа”, „Металац” и „За- 
варивач”) и на селскостопан 
ските трудови организации.

„Още много опит и по 
спечелихме”, заявява Др 
люб Митич. — „Мъката 
принуди на това, а враня 
знаят какво е мъка. Зна- 
това, че най-добрият из 
от тези трудности е — 
ботата".

Покрай определените капа 
цитети, които иранските фа
брики вече откриха или се 
готвят да направят това в



Комунист 330 години самоуправление

У.ЙУР ЛО СВЕТОВНА МОДА
З.ЙЙЙ*от СВОЕТОУСАМОУПРАВЛЕНИЕ тели. Те през 1971 година са 

основали своя Школа на са- 
моуправителните, която до- 
сега са завършили с успех 
над 200 работници. Тук съз- 
сем обикновено се казва, че 
без образование и осведомя 
ване, не може да има и доб 
ро самоуправляване. Тех
ните делегати не отиват на 
събраниЯ( където са делеги
рани, без предварително да 
са се допитали в делегация
та и без да знаят нейното 
мнение. Не чакат другари 
те" от самоуправителните об 
щности на интересите да им 
обясняват разни материали. 
Това правят техни хора. По
ради това и имат неофици
алното значение, че са „не 
сгодни". На събранията на 
самоуправителните общнос
ти на интересите изнасят 
своите становища, искат об
яснение.

Живко Васич

Редки са фабриките за о Тока'5д^Й-чвст^завдсел-Гот

леността. Една от тези‘е фа

Износ
Фабриката започнала да изнася обувки преди 

25 години. Започнали скромно с 35 000 чифти, ко. 
ето тогава представлявало една пета от производ 
ството. Рекордна е била 1976 година, защото били 
изнесени 831 034 чифта обувки, 75,7 процента от 
общото производство през годината. Според склю
чените тази година договори — износът ще дос 
тигне 860 000 чифта обувки, а общо ще бъдат 
произведени — 1 200 000 чифта обувки.

знаПтИла'ЗКаТаГ°® Ф^Риката 
Ци. кон?оРе.°Ше 7 работии- 
пенсионирни.

тук работят и 16

Приказката започва през 
1945 година. С името Бор- 

„ "редвоенната промишле 
но.обущарска работилница 
на Антон Пинц, започва своя 
социалистически живот. Нам 
-напред е трябвало да се 
,д!озакърпи" частично мини 
раната малка фабрика. Три
десетина работници, колкото 
е имала тогава, работили са 
всички. Най-напред вместо 
счупените прозорци са сла
гали картони и с това 
дни си правили нощи. Рабо
тили са колкото са 
истинско производство в дне 
шния смисъл не е имало. 
Освен лщбов за свобода, вси 
чко друго е било недостатъч 
но. Войната беше към края. 
но в Рума се чуеха 
Ох Сремския- фронт.

Нова 
на 4 страница е изписана 

година,септември 1950 
с големи букви. Този 
оил избран 
чески .
Годините

ден е
първият работни 

съвет от 30 Жилищечленове, 
си направили свое- 

от членовете 
на първия работнически 
вет вече

то, една трета
Съ- Ог 1966 година 527 работници са ползвали 

кредити за частно жилищно строителство. За тази 
цел са вложени 15 милиона динара. През послед
ните пет години 60 работници и работнички са 
получили жилища. Така са обезпечени жилища 
за най-угрозените.

не са живи, пове- 
чето са пенсионирани, 
ма,°ше неколицина, 'конто 
раоотят. Но този ден фабри. 
чният двор бил украсен със 
знамена. Директорът Винко 
Николич

а н-

Общественото равнище на 
трудещите в този колектив 

' е все по-добро, но тук счи
тат, че в това отношение мо

от
по символичен на

чин предал фабриката на уп
равление на първия предсе
дател на работническия съв
ет Михаил Константи нович. 
Първият съвет

могли.
же още много и много да се 

то. Това второ качество сс направи, че през изтеклите 
продавало на наши хора. То- години са давали много ло
ва днес в:че не съществува. вече за подобрение на про- 
Два па сто са брак. Всичко изводството, а по-малко за
над това, а това рядко се подобрение на жизненото ра
случва, плащат ония работ- внище.. Интересно е, че ра
ници, които са произвели бр ботниците вече 18 години и. 
ака. Течно сс знае къде е 
възникнала грешката. Каза-' 
ха ни, чо не мм з било лес
но, че от не много големите 
лични доходи задържат на 
някои раб /гници поради гре 
шки в производството, но^ то 
ва е било условие „на жи
во” да се разбере, че това 
мероприятие е от полза за та
всички. Солидарността при кова яДенета.
такива с5стоятелства е била 
единствено в това, че не се 
плаща цялата сума навед- 
наж.

По-рамо са имали загуби и 
ги покривали от „домащно. 
то” производство. Един при
мер е много показателен в 
това отношение. На 1 мили
он чифта за западнегермопе
ката „Пума” са имали рек
ламации само за 1 чифт о- 
бувки. Те добре познават 
своите потребители в чужби
на. С „Пума”, например, от
ново са сключили договор 
за следващите пет години. В 
какво се състои тайната ма 
тази фабрика? Такъв въпрос 
тук намира прост отговор. 
Някога с хиляди чифта : оув 
ки за износ се правел доку
мент на 200 чифта повече, 
като на някакъв вид ,,рас- 
тур”, а фактически се касае
ло за обувки от второ качес

се стълкно- 
вил и с първите проблеми: 
затруднения на пазара, 
ши условия за работа, слабо 
производство. При 
това. без опит

ло-топове

всичко
На 3 септември 1946 годи

на „Борка” прераства в Сто
панско предприятие — фаб
рика за обувки „Фрушка го
ра”. Интересно е да се отбе
лежи, какво по това време 
фабриката 
кондури (за пленници), чех
ли с пресован картон и джа 
панки с гьон от плетен ка 
нап. Още тогава се работи

в самоуправ. 
ляването. Съветът своето бр
еме на отговорността понес.

мат топла закуска в своя 
стол. Тогава са започнали да 
дават по 1 динар за едно 
ядене — а и сега е така.ъл заедно със своите друга

ри-работници. Всяка година 
носела новина и в знанието 
и в имането. Така накратко 
изглеждало началото на са-

На шега казват, че 
правят за да им бъде по-лес 
но за извеждане на с-метка- 

колкото динари, тол-

товапроизвеждаше:

моуправителния живот в то- 
зи колектив.

Но, не всичко тук е в най- 
хубав ред. Има и проблеми, 
всички трудности не са пре
одолени. За това нещо също 
така открито се говореше 
при среща с журналистите. 
За тези проблеми писа по.ра 
но и нашият вестник, а ще 
има възможност още да го
ворим. Нека тържеството, 
което тези дни се проведе 

каквото и

Неразделен излишек
Тойла закуска — / динарнаправени бяха и две сравне 

ния- Техният среден личен 
доход е изпод средния личен 
доход в промишлеността, но 
между първите в този сто
пански отрасъл в страната. 
Не е това никаква утеха, но 

е известна

Приказката за следвоенно
то начало за повечето от 
1 270 работници е известна 
от случайните и др*ти раз
говори. най-много при тър
жества, каквато беше и та
зи неотдавна. Четвърти сеп
тември от твзи 
Ден на трудовата организа
ция-

Как се работи днес във 
„Фрушка гора?”.

Когато някой работи доб
ре, приказката винаги е 
проста. С износ започнали 
по-ссриозно да се занимават 
тогава, когато впдяли, че па 
нашия пазар няма достатъч
но простор. Докато завладя
вали световния пазар, имали 

загуби. Нс винаги са

кой с години наред не им е 
отказал доставката поради 
неспазване на срока.

година е реалност, която 
на всички работници. Не е 
забравено положението от 
преди десет години, 
се чувствувала оскъдица, а 
работниците са получавали 
минимални лични доходи.

остане такова, 
прилича на работниците 
този усърден колектив.

Много неща научихме от 
живота на този колектив, ко 
иго в една вестникарска ста 
тия не могат да се поберат. 
Животът с по-богат и по-гол 
ям от простора във вестни-

в

когато
„Фрушка гора” за своята 

работа получи и редица при 
знания и награди. Да посо
чим някои от тях: две ок
томврийски награди на об
щината. една първомайска 
Стопанската камара на Вещ
но дина.

са и
могли да удовлетворят 
световния пазар. Сега Маро. 
вич просто казва: „Трябва 
постоянно да 
потвърждаваме, както в спо 
рта". И добавя: „Три усло
вия са най-същсствени: 
честното, срокът и модата, 

— и цените. „Ни

ма
ка.

Съвсем е добре и първо- 
то сведение в описанието е. 
че вече десет години колон- 

„загуби" е празна. През 
първите шест месена на го
дината са осъществили 4

Но опитваме се да преда
ден попе отчасти картината 
за този колектив на нашия 
читател. Всдка година 30 на 
сто от работниците завръш- 
ват Школата за самоуправн

сс доказваме,
Прилича на шега, но е дей 

ствително. Стана в началотоката
кана годината. Мнозина не 

как да направят план за 
На иисистиране 

от Общинската

зла
600 милиона сха естественомилиарда и 

чист доход. Но този чист до- 
ход не е разделен. Това час- 

стане в края 113 
баланс и по- 

годината, 
че вси

спестяване, 
на някои хора

тично ше 
деветмесечния 
късно в края на 
когато бъдат сигурни, 
чко е направено по плана. 
Не се касае ни за гзл'”’‘7.- 
лични доходи, нито за ЛЪ' 
лива скромност. Касае • 
истинска домакинска раб • 
Миналата година рабогнипи- 
те получаваха средно 
динара, а в първото полуго^ 
дие на иастояптата годи 
5 650 динара. Считат, че ко 
гато пресметнат всичко, 
тояшата година ш= приклю 
чат със среден личен доход 
от 6 500 динара.

това да направискупщина 
и „Фрушка гора" тук добра 
желателно слушаха и казва- 

тзва ти!0ха: ами за нас 
' си е нормално. Така рабо- 

10 години.тим вече
политал

девалвацията
Някзй журналист

тези дни как
отразила въРхУ положе- 

Клзаиосе с 
нието в 
е, че 
с закачила, 
повредила 
ят около 
дукцията 
дини 
долар

колектива.
само ги 

че не ги е
девалвацията

по
Просто, те изиас- 

70 на сто от про- 
вече пет 1'°-си а

износа нямат питоДжурокогатосътрудници'1 е
с ь води

Тези дни 
Марович със 
си по повод 
разговори

и в
загуба.юбилея

с журналистите,
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ИНВЕСТИЦИИТЕ В КРУШЕВАЦ

МАКЕДОНСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРАСЕМИНАР ПОТРИНАДЕСЕТИЯТ Преобладава
собственият
динар

Широк пробив иа^укаке 

донистиката в
година а година по- 

по сериозни уси- 
Семипарът да продъ^-

му от 
лагат псе

за научните постижения.
В кратък разговор, дирек- 

Семинара Томс
РИСТОЛДЗАРОВ

ли и
жн с работата си през ця
лата година — чрез постоя*1 

контакти с участниците. 
Връзките с тя* ис сс ИРС' 
к-ьсват с[.,с заминаването им 
от Македония. Напротив, те 
се постоянно снабдяват с 
обходим ата литература, 
нстофошш и тел-визионпи 

учебници, грамофо. 
и останали но-

Хази година в Скопие и 
Охрид, широко афпрмираии 
те точки на световна га ела 
вистка карта, бе изграден 
още един, тринадесетия»'

свод па моста на обли

торът па 
Саздов указа само на някои 
точки ог приноса па тази ни 
етптуцпя за афирмацидта па 
македо 11 нстт I ката в 
,,Семинарът даде и дава въз 
можиост, заявява Саздов, за 
практическо изучаване 
македонския език. Неговите 
участници сс насочват и 
към литературната история 
и съвременните точения на 
македонската литература. В 
резултат на това предишни 
те участници в този Семи
нар все по-подчертано сс 
явяват в ролята па прево
дачи на произведения от ма 
кедонскатп литература, а не 
е малко числото и па опе-
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света.но

реден
жението между народите и 
техните култури, до трила 

значи, семи- 
езнк,

литература и култура към 
Университета „Кирил и Ме
тодий' » Скопие е домакин 

слависти от 
континенти, чий го

НСпа фаб-на новата 
внос ш€ ^ьде на- 

250 милиона дола-

маг трояването 
рика този 
малсн с 
ра, тогава с ясно че спамс' 
иатото капиталовложение с 
във функция на намалява

на вноса и че другите 
домашни производители 
тежки машини ще 
освободени ст харчене 
валутни средства.

Радослав Гаврилоиичдесети път, 
нарът по македонски касетки,

ШШ ПЛОЧИ 
магала. Ндкои участници сс 
отнасят до Семинара, изра
зявайки желание за раз
ширяване и задълбочаване 
па сътрудничеството, като
Търсят повече научни 
формации или отделно сту
дийно пребиваване в СР Ма 
кедоиия. Семинарът с удо
волствие излиза ма

почтиВ последно време
политическо заседаниеняма

в Крушсваи, на което се ра
зисква по въпросите на ико- 

стабилизация
на еминентии 
всички
непосрсдсгевеио ишсресова 
ние е македонистнката. ь 
типично делова атмосфера, 
изолирано от охридския ту
ристически водовъртеж, с 
Любопитството присъщо 
научно!следователската ра
бота, сказките на Семинара 
тази година следеха общо 
104 участници от 22 страни. 
Пристигнаха тук от 
страни: от Полша и Румъ
ния, от Индия и Австралия, 
други страни. Те и тези го
дина в рамките на семина
ра ще проследят 24 научни 
сказки, групирани в три ча 
еги: историческото развитие 
и съвременното състояние 
на македонския език, стара
та македонска литература, 
македонската народна лите
ратура, развитието и пости
женията на .македонската ли 
тература в 19 и 20 век, те
ми от историята .изкуството, 
археологията, етнологията, и 
музиката на Македония, как 
то и от самоуправителната 
обществена система на на
шата страна. Лектори на Се 
минара са изтъкнати науч
ни работници от нашата 
страна.

Безсъмнено и многократно 
е значението на този Семи
нар. За това най-добре гово
ри неговата широка между
народна афирмация и висо
кият авторитет, на който се 
радва в световните славист- 
ки кръгове. Според думите 
на Анатолий Дамяновски, 
Семинарът по македонския 
език, литература и култура 
представлява не само широ
ко пространство за научни 
изследвания и запознавания, 
но и възможност за по-пряк 
допир с обемната материя, 
известна като македонисти- 
ка. А това, същевременно, 
значи още една среща с ра
звитието на македонската 
самобитност в рамките на 
социалистическата 
тивна общност на югослав‘ 
ските народи и народности 
и откриване към света, с 
цел за по-широко запознава 
не и взаимно осведомяване

пето
накомическата 

а да не се говори за и ниес- 
изпоса и произио-

бъдат
натициитс, 

дителността. Във всички ор
ганизации па сдружения тр- 

програ-
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има акционии 
ми, а във всички среди 
анализира стопанисването, от 
крииат пропуските и съгла
суват акции: е.

У А Все пък, в комуната не са 
начина

зн. за които македонистнка
та е непосредствен научно
изследователски интерес. По 
следните са автори на пове
че магистърски и докторски 
трудове, защитени на пове
че университети в света. Та
ка на пример Хилда Гард 
Рот в Хамбург докторира 
върху литературното дело 
на Славко Яневскн. Доктор 
ската дисертация на Суза- 
на Циглер (защитена на 
Университета в Западен Бер 
лин) е посветена на народ
ната песен от Запдна Маке
дония, докато докторският 
труд на холандеца Карл 
Хрун е посветен на говора 
в битолското село Диково.

Миналата година, как то е 
известно. Институтът за 
фолклор „Марко Цепенков” 
в Скопие публикува дисер
тацията на известния пол
ски славист д-р Кристоф 
Вроцлавски, директор наИн 
статута за славистки студии 
Към Варшавския универси
тет, посветена на македон
ската народна проза чрез 
репертоара на разказвача Ди 
ме Сенковски, от село Пе. 
щани, която бе 
приета от славистките и на
учните кръгове в света. Да 
споменем, че участниците в 
Семинара често се явяват и 
в ролята на съставители и 
преводачи на македонския и 
на родния им език. Досега 
са подготвени речници на 
румълско-македонски швед 
ско-македонски и полско-ма 
кедонси език, а сега се из
готвят речници на китай
ско-македонски и японо-ма- 
кедонски език.

Разбира се, балансът на 
семинара би бил по-внуши
телен, ако би излязъл от 
рамките на тридесетдневна
та активност на участници
те му в Скопие и Охрид. То 
чно затова, организаторите

па сссреща
на желанията им. В резул- 

отиошепие

съвсем доволни от 
на инвестирането, защото 
добре знаят че собственият 
динар и банковите кредити 
не обезпечават пълна рацио
налност и целесъобразност 
на инвестициите. Икономи
чески е най-слраздателно,

тат па такова 
увеличава се интензитетът 
на взаимното сътрулпичес-разни
тво.

От година в година Семи
нарът по македонски език, 
литература и култура 
изключително добро сътруд 
ничество с подобните слави 
стки семинари, които сс 
провеждат в нашата страна 
и в чужбина, което същ° 
принася към постоянното 
обогатяване на съдържание
то на работата му и за вна 
ендване на повече програм 
ни нови неща. Постоянно 
насочен към бъдещето. Се
минарът, според думите на 
д-р Томе Саздов, в следва
щия период в още по-голя- 
ма степен ще бъде присъс- 
гвуваш на чуждестранните 
университети, чрез по-интен 
зивно изпращане на своите 
кадри на лекторати (общо 
11) по македонски език в 
света. Значително внимание 
в бъдещата работа ще бъде 
посветено на оспособяване- 
то на лекторски кадри, кое
то ще способствува за ка
чествено разширяване на 
полето на тяхната работа, 
което за сега е ограничено 
със строги лингвистки рам
ки

При това като елементар
на изява на все по-подчер- 
таното интересование за изу 
чуване на македонистнката 
на университетите в света, 
Саздов изтъква и инициати 
вите, чиято окончателна ре
ализация е на хоризонта, за 
откриване на нови лектора 
ти по македонски език. Та 

почини има в Испания, 
Швеция, Унгария, Канада и 
САЩ, а тъкмо предстои от
криване на лекторат по ма
кедонски език към Универ
ситета в Истамбул.

има
заявяват тук, ако инвести
циите в чиято финансова 
конструкция се навлиза със 
сдружаване на труда и сред 
ствата на сродните органи
зации, имат „покритие” въз 
взаимната делова свърза
ност за обектите, които съв
местно се изграждат. Затова 
сега се полагат усилия щото 
инвеститорите да не прие
мат и и не раализират сво
ите развойни програми, до
като предварително не ги 
съгласуват с плановете на 
организациите с които въз- 
производствено са свързани.

Спасе Куновски: Вечерна им 
пресия, 1960

В областта на инвестира
нето са забелязвани големи 
промени. През изтеклите го
дини преобладаваща част от 
инвестициите е обезпечавана 
с банкови кредити, а пора.

Такова доходно свързване 
в крушевашкото стопанствоизвънредно
има. но резултатите са още 
твърде скромни. Нещо пове
че на този план са суори 
ли „Дървена застава”, „Ми 
лое Закич” и „Жупски ру
бин,’, но това са начални кр 
ачки в сдружаването върху 
доходни отношения. Покрай 
това, в Крушевац 
телно се, оценява и сдружа
ването на средставата от бю 
джета на общината, самоу- 
правителните общности 
интересите и другите

ди нереалните проектосмет
ки се стигало и до надмина-
ване на заплануваните капи
таловложения- Сега, обече, в 
Крушевашка община няма 
инвестиции без покритие, а 
средствата за тези обекти се 
обезпечават предимно чрез 
собствено участие, относно 
от акумулацията. За това, 
колко големи са тези средс
тва и как се харчат, предсе
дателят на Общинската скуп 
щина в Крущевац, а от не
отдавна и председател на 
деловодния орган на Про 
шлеността „14 октобар” Ра
домир Мицич, казва:

Стопанството в нашата 
община годишно

положн-

федера- кива на
полз

ващи услугите за изгражда
не на

ми
диагностически център 

и здравен дом, след това за 
построяване на три . покри
ти басейна за плуване, за 
завършаване на пощата с 
телефонна централа с 14000 
нови номера. Изграждането 
на всички тези обекти е 
към края.

осъществя 
ва около един милиард ди
нара за акумулация, а тези 
средства и онези, които по
лучаваме от банките ни 
ват възможност всяка годи
на да построяваме по 
нова фабрика. Инак, 
главни

Еомунист
да-
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■една 
нашите 

определения са раз- 
агрокомплекса, ивитието на

това не само на 
но и на основното, 

преработвателното
производство.

на „Кому-
До 1985 година 

ките капацитети 
стират около 12

в стопа нс- 
ще се инве

динара. В момента най-мно
го е инвестирано във фаб
риката за ходовни машини 
и трансмисии към Промиш
леността „14 .октобар”. Очак
гопи«аВ жР-я на “едващата година фаориката да започ
не с работа. Ако се знае че
ч^ЗИтпК°ЛеКТИВ г°Д»шио хара чи 30 милиона долара за

съвет
и единство сгьс

внос на части за 
ителни

тежки стро 
с пос-машини, и че
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зз^иТг;:,”-?“*™ 'Кгтгт,””* «я “™жг™з~стг 'ггст~'':организацията чле- са наЙ-Дейни.
членове, от които п<жраи РазРешаването на 

и членове на младеж „2" комунално-битови 
организация пРооле,ми, членовете на СК

Н2Н™5="
ом АсГгГИя' Ни освв Же,,Ия тр^-

н. Спасов, секретар на селскостопанските
“ртннизацията. От мно- в°Дителн ИТс

жество акции, които органи Спасов.
1™се ес^вС\^оВИЛа' Раз наП>рвичната организация 

^Ъо с °стана на съюза на комунистите 
ооществено-политичес. на много свои заседания е 

„ Ще пос°чим само Разглеждала въпроса вьв
няколко: връзка приемането на мла

ди членове. Новоприетите 
членове са дейни от тях ор
ганизацията очаква

След тригодишно изграж
да работи^ на^ъ^^о1? 
Долна до Горна Невля, в 
Дължина от около 
километра. Този

вали техници от Самоупра 
вителната общност на ин
тересите за местни и нека 
тегоризирани пътища. . Ос
вен това хората от тази мес 
тла общност която е отда 
лечена около 16 километра 

само от центъра на общината 
тру очакват откриване на 

акцията, ко рейсова линия, понеже досе 
га автобусът от Димитров
град отива само до Долна 
Невля.

густ започнаха и работите 
на пътя Тръноки Одоровци 
— Искровци — Петачинци, 
където булдозерът на само 
управителната общност на 
интересите за местни и не. 
категоризирани пътища, за
почна с прокарването 
новото трасе. С това най-се 
тне и тези две, почти най- 
отдалечни села в Димитров 
градска община, ще се свъР 
жат с останалите села 
центъра на общината.

четири 
път леите- 

лите на село Горна Невля 
изградиха чрез местно 
облагане и доброволни 
дови

на
нуват 19 
6 са

акции. В

ката
и

за сдру- 
сдружаването СМИЛОВЦИ: ПЪТ КЪМ 

ВИСОК Средства за пробиване на 
пътя е обезпечила Общно
стта за местни и некатего-

произ
казваи проче

И в местна общност Сми 
ловци през лятото бе нрове 
дена акция на пътя към ра 

. йон Висок в която както 
Щ бяхме осведомени са взели 

участие всичют жител и на
селото, както и механизаци чрез местно самооблагане— 

пред парично и работна ръка. 
десет Помощ в изграждането на 

пътя оказват и преселници 
от тези села, намиращи се 

ма на работа във вътрешност
та на страната, особено пре 
селниците от село Искров
ци, което трябва да бъде 
пример и за всички остана

ризирани пътища, а сред
ства за останалите 
обезпечават местните

работи
общ

лите
ки

ности на споменатите села,

Пътят от Гложки — 
до центра на селото : 
но е завършен и сега 
то пътно е свързано с Бо
силеград. Изграледането 
пътя дава възможност и за 
осъществяване и на 
акции, които се

дол 
напъл-

ята на строителното 
приятие .,Градня" и 
трактора нарезултасело. селскостопац 
ски производители от село

ти
В по-нататъшната си рабо 

та, основната организация 
на Съюзи на комунистите в 
село Гложие-предвижда въ
веждане на телефон, залеся
ване на голини, като и из
граждане и поправка на ма 
хленскн пътища.

Една от Дългосрочните за 
дачн на тази партийна ор
ганизация е идеологическо- 
политическото издигане и 
марксическото образование 
на всеки член, отделно на 
младите.

на ТО.

Освен построяването 
пътя в местната 
са запланували да 
строят всички улици в дъл 
жина от около 2 километра.

други 
предприе

мат в селото. Пътят даде въз 
можност и за постраяване- 
то на нова училищна сгра
да, която построи СОИ 
образование. Снабдяването в 
селото сега е много по-доб
ро, така че гложани 
всички стоки си купуват в 
селския магазин.

общност
се ло-

Прокарване на пътя Тр. О. 
доровци—Искровци

за
КРАЙ РЕКА ЕРМА УСИЛЕ 
НО СЕ СТРОИято горноневляици проведо

ха през август, бяха слож 
ени подпорните стени край 
Лукавашка река и 
ден мост на същата, 
техническа помощ на жите 
лите от това село. са оказ. Драговита, през юли

почти
След пробиваванетоизгра.

Инак, пътя Логановски манастир 
— Поганово и Поганово —Електрификацията на село 

то беше въпрос, който мно. м. я. и ав.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ЗАНАПРЕД ПРОБЛЕМ НОМЕР ЕДНО

ПОРАДИ БЕЗОТГОВОРНОСТ - В МРАК дат електрифицирани, 
зи пък обществена цел е _ ^. 
обременена с безотговорно- ~ 3^? 
стта на тази електрост°пан 
ска организация. 1: ■.^Електроразпределн-телното” от Лесковац 

С безотговорността към задълженията си. а за
ляди диндра. Средства пак 
са обезпечени, а изгражда 
нето на далекопровода 
е оправдало очакванията.
ЗАСЕГНАТ Е И ОБЩЕСТВЕ 
НИЯТ ИНТЕРЕС

Ако про
ИЗПУСНАТА 1ОДИНАдължи

пропуските му не се търси обществено-политическа от 
говорност, въпрос е дали ще се реализират обществе 
ните договори и босилеградските села да се електрифи 
цират до 1985 година.

не Продължава ствроежът на 
пътя Погановски манастир 
— Поганово

Въпреки всички догово
ри, и въпреки че пробле
мът по електрификацията 
почти не слиза от устата 
на делегатите в Общинска 
та скупщина този възлов 
проблем затруднява целоку 
пното
ческо развитие на община
та. Поради 
на организацията от Леско 
вац, населението в не елек
трифицираните 
нудено да поддържа 
пито лампи.

Именно поради тази без 
отговорност настоящата го
дина е изпусната от плана 
но електрификацията — за 
плануваните 
ди за Ресен, Буцалево, Мле 
коминци и Рнбарци не 
ни започнати. Чакат се про 
екти, които трябва да 
готви слектроразиределител

ПЪТЯТ КОСТОЛ — СЕЛИ 
ЩЕ — КРАИЩЕ ПУСНАТ 
В ДВИЖЕНИЕ

Не е малобройна намеса 
та на компетентните в Об
щинската скупщина до Еле
ктроразпределителното 
компетентните в региона. 
Но не са изоставали и обе 
тапията от изпълнителя 
рабощта.

Досега са побити стьлбо 
ве в няколко от запланува 

Извор и Бе.

от 10.558 228 динара. Край- 
за приключване 

била 1979 го
Все докато Електроразпре 

депителното от Лесковац не 
изпълнява пред обществе

ният срок 
на работите е 
дина. Тогава населението от 
Гложйе, Паралово, Белут, 
Извор, Широки дол (Д, Лю 
бата), Сливйе (Г. Любата), 
Колище (Г. Лисина) Радичев 
ци Райчиловци, Добри дол 
и Магурка (Босилеград) омя 
таха, че проблемът е започ 
нал да се разрешава. Но...

С изпълняваме ма работа
та Електроразпределително
то е започнало през юни ми 
налата година. Но през сеп 
тември строежът е г1р“?;,с. 
пат а съшият е продължил 

май т.г. Сега е пак в

обществено-икономп .и Както по.рано писахме, 
между най-активните жите
ли от село Трънски Одоров 
ци, във всеки случай са 
онези, коию живеят в .ма
халите Костол, Селище и 
Краище. Твърдението е съв 
сем точно защото те прояв 
яват и най-голям интерес 
към всички акции.

взетите задължения.
села няма

ността
босилеград ските 
скоро да получат електриче 

ток. Всъщност това не

небрежността
ма

ски
е констатация» изнесена на 
общинско или регионално 

но фактите говор 
когато заглъхне отго

села е при 
газе.

равнище,
ят, че „ „0
ворността, в тоя случаи на 
най-отговорните в тази ор 
ганизация, сметката 
шат обшес^но-пшгатичес
ката структура в общината 
и населението от неелектри 
фицираните села. И не са
мо под въпрос е електрифи 
циранито на селата, , пт 
37 те села почти 20 са напъ

неелектрифицирани но 
безотговорност

ните села, а в 
лут е извършен и електро 
монтаж последното село не 
отдавна е получило и ток. 
Побиваме иа стълбовете 
още чакат Гложйе» Добри 
дол, Драгойчеви кошари и 
Колище,

Защо закъс 
е тайна* 
лителмото, като стопанска 
организация такива 
проводи изгражда и в дру 
ги общини и естествено е 
че с неорганизираността си 
не може да отговори на за
дълженията. Но това

значи, че трябва да

запла- все Това лято те построиха 
част от пътя на дължина 
от 3 километра, а средства 

‘ за изграледането му обезпе 
миха самите жители на спо 
менатите три махали. Освен 

“ паричната сума от по 4000 
динара, която даде всяко

далекопрово.

снява вече не 
ектро.разпреде-през

33Изхождайки от това, ^ 
общината както подписва 
да договора е изпълнила 
всички СВОИ задължения 
(Хпечила е необходимите 
средства, а населението » 
местните общности 
П^1гшю В побива нето 
стълбовете), и считайки че

РЛТ точка, ТРтГс-почоа

оше Д- Д";, “роГд
Ж2 ДОЛ (Мусул)

далеко мото, а това е и спънка
обезпечаването на средства 
от Регионалната 
витодна общност по електро 
стопанство.

И още нещо за тази неот 
говорност- Местните общ
ности не са в състояние да 

че може да върши оборот заплануват изграждане на 
за иизкотоковата мрежа. Но 

не само и това защото за 
са една и сънла’ работа те са 

принудени от година в годи

Самоупра домакинство, хората от епо 
менатите махали в Одоров.

лно
тази
недоволствие веред 
името и същото ок яи
но да ли ще получи ток и 
колко са обещаващи 
ите, които то
за подобрение
си бит.

В началото

ци, дадоха и по осем тРУДО
всич дни. Всичко т°ва бе напра 

вено само за 2—3 месеца и 
ето днес

е под
акди ко не

поема такава отговорност и
на

предприема
селския където

трудно се вървеше 
сега вървят — автомобили. 
И не само тук. Трудови ак
ции се провеждаха в цяла 

община.

никога
пеша,

отна иа чужди средства, а 
стщтите да не оказва дого
ворените Услуги. Но не 
мо това е под въпрос. Мно
го по-значителна е общес- на да заплащат по-големи 
твеиата цел — до края на средства. Бива ли да пла Димитровградска 
1985 година всички села щат чужда сметка? 
в общината тРябва да бъ-

май мииа

•ЧЛЯЙда
то за изгражда"! ”вод « 
ловолтни да^щюметра и

па

В. Б. Т. Петров

СТРАНИЦА 7
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поколениелула и първото 
техници но водно стопанство 

В тазиШШШШШ
ОСОБЕН ИНТЕРЕС И ОЩЕ В ПЪРВИЯ СРОК СА ПО
ПЪЛНЕНИ ВСИЧКИ МЕСТА

па ерозивни терени, 
специалност 32 ученика ус- 

трети /узавършиха :пешмо
курс. Интересът към 
специалност е* особено голям 
и още в първия записвате 

срок броят пм бе но11'/,л

№гази лЛ жн**
лен
нен.

’
Iципите Владичин хай и Бо
силеград, са богати с при. 
родни рсдкости. Освен това, 
тук се намират много поро
ища, свлачнща и пр.. което 
дава възможност за наглед
но обучение на учениците. 
1'ърделишката клисура се 
счита за една от иай-застра 
шепите от ерозия па Балка
ните. дори и в Европа. Свла 
чшцето край Йовац и много 
бройните потоци сл най-до
брото нагледно средство.

Тук съшо действува и Во 
дностопа I гс ката орган изащ 1 я 
във Владичин хан, която не
посредствено се грижи да се 
обуздаят пороищата и да се 
предпазят отделни райони 
от наводнения.

Всичко това дава възмож 
пост учениците нагледно да 
се запознаят как се води 
борба срещу ерозията, а съ
щевременно и сами дейно да 
участвуват в тази борба, ка
то при това се прилагат на
учни методи.

Най-много от времето 
нашите ученици прекарват 
в природата. Г^рделишка 
клисура и многобройните по 
тоци ни служат като учебна 
стая- Считаме, че най-силни 
са знанията, които се про
веряват в практиката.

А ние наистина имаме въз 
можност всичко, което се у- 
чи теоретически да проверим 
в практиката, в природата 
— заяви Никола Аврамов, 
директор на образователния 
център.

Учебно-образователният це 
нтър в Сурдулица е съвре
менно обзаведен. Обучението 
се изпълнява в кабинети, а 
за нагледност им служи из
ключително богата околност. 
Школуват се кадри за полу
планинско стопанисване. Съ
що така започна да се шко.

През 1958 година, когато 
делегация на образователния 
център „Йосип Броз Тнто" 
посещава президента на ре
публиката Иосип Броз Тнто, 
между другото той казал:

.Добре е, че е създадено 
училище с такъв профил и 
на правото място, понеже 
ерозията н полупланинско
то стопанство не може да 
се решава чрез бюджета, но 
с кадри, които върху науч
на основа ще работят и ще 
раздвижат целия народ в те
зи райони към подобряване 
на полупланинското стопан
ство”.

Накрая следва да ианом 
иим, че този образователно 
учебен център дейно е с»ъР 
зан с организациите па едру 

И нежен мя труд, както и с 
тнтута но водно стопанство 
в Белград, което дава 
можност за взаимно пропих 
вале п съгласуване па имте 
росите. Счита се съШО чака, 
че към специалностите, ко
ито има този цслгъР. занап
ред ще нараства интересът, 
тъй като в перспективните
планове на републиката зна
чително място се отделя и_ 
менно на полупланинските 
райони, които засега предс
тавляват неизползван резерв.

Оттогава до днес тези ду
ми са пътепокаазтел накъде 
да се върви при профилира
нето на бъдещите кадри, ко
ито подготвя този образова- 
тален център. Едновременно 
тези думи са и вдъхновение 
за поколенията .които са ми 
нали и които ще минат на 
обучение.

Ст Н.
Слободан СОТИРОВ: Автопортрет▲

Юбилейна изложба ма
Слободан Сотиров

А образователният центъР 
.Досип Броз Тито” в Сурду
лица вече 18 години школу- 
ва кадри, чиято специалност 
е стопанисване на полупла
нинските райони. Обстоятел
ството, че полупланинските 
райони. Обстоятелството, че 
полупланинските райони в 
релефа на страната заемат 
по-голяма част, и че тези 
огромни пространства тъ.р- 
пят ежегодно огромни щети 
от ерозивните процеси, съз
дава особен интерес 
тази специалност, 
някои изчисления годишно 
проливните дъждове и поро 
ищата причиняват щети в 
размер от два милиарда ди
нара, без да се взимат пред
вид сушавите месеци, които 
също така причиняват не
малки щети.

на Центъра за култура 
Димитровград.

Сотиров до сега е имал 
изложби

В ДЕНЯ па освобождение
то на Димитровград от фа 
шизма. 8 септември, в хола 
на Културния дом бе от 
крита изложба на Слободан 
СОТИРОВ. С тази изложба 
се ознаменува и неговата 
30-годишна работа в област 
та на изобразителното из
куство.

Своята юбилейна излож
ба Сотиров откри в Димит 
ровград тъкмо затова, за- 
п тото преди тридесет годи 
ни тук започна да създава 
своите първи картини и нап 
рави първата си художестве
на изложба.

На юбилейната му излож 
ба в Димитровград покрай 
официалните лица, присъс- 
твуваха много любители на 
изобразителното изкуство и 
негови почитатели. За твор 
чеството на Сотиров говори 
Кирил Трайков, директор

тини с*ьс силно емоциално 
въздействие и .майсторство 
в овладяната техника.

Картините от изложбата 
в Димитровград 
ност от третия период.

През последните десет го 
дини Сотиров успешно ра 
боти върху портрети. Само 
в Белград е създал над 250 
портрета на работници, ху
дожници, дейци на култура 
та, актьори. А около 50 пор 
трета се намират в различ 
ни галерии в чужбина, пре 
димно в Италия, Швеция, 
Япония и САЩ.

Свободно може да се ка
же, че с портретното 
куство Сотиров изкачи в са 
мия връх на югославското 
изкуство и се наложи с ня
кои особености.

Изложбата ще бъде откри 
та до 18 септември т.г.

Б. Николов

в

19 самостоятелни 
и участвувал в над 70 коле 
ктиани изложби в страната 
и чужбина. Самостоятелни
те му изложби, първоначал 
но в страната — Димитров 
град, Лесковац, Пирот, 
Ниш. Белград, Зренянин и 
Скопие, а след това в чуж 
бина — Италия, Швеция. 
Япония, всъщност говорят 
за неговото истинско офор

са всъш-

към
Според

мление като художник.
Неговото изкуство, по пре 

ценка на художествени кри
тици се състои в три пери
ода. Първият когато той ов 
ладяваше техниката, втори
ят, когато от реалното ми 
наваше към апетрактното и 
третият
създава зрели образи на ре 
алистичното изкуство

из-

период кога-роТериторията на Сурдулиш. 
ка община, както и на об- кар-

N
ДИМИТРОВГРАД

Вроизводбтвените профили—не привличат младите
В образователно-възпитате 

лната организация за средно 
насочено образование „Йо
сип Броз — Тито” в Димит
ровград, (на 29 август) при
ключи и последния срок за 
записване на ученици в тре
ти клас във втората фазана 
средното насочено образова
ние.

ротсхническата специалност, 
така че броят от 30 ученика 
бе изпълнен още през пър- 
вия срок на записване. Съ
що така и в природно-тех- 
иическия отдел са 
ни 30 ученика, но за разли
ка от правно-бюротехничес- 
ката, тази паралелка е по
пълнена с максималния брой 
на ученици в последния ср
ок на записване.

ралелка и тази година
да се оформи. Именно, 

този факт заслужава специ
ално внимание и свободно 
може да се каже, че предиз 
виква тревога, макар че, та
зи ^специалност предлага най- * 
добра перспектива, след св
ършване веднага ги 
работа.

Инак записването в оста
налите класове (I, П и IV) 
се проведе нормално и в 16 
паралелки, и общо с двете 
паралелки в Щ клас, в цен- 
ТЪРа ,,Йосип Броз Тито" в 
Димитровград тази учебна 
година ще се обучават 490 
ученика.

няма

ОСВЕДОМЯВАМЕ ЧИТАТЕЛИТЕ, ЧЕ ВЕС
ТНИК „БРАТСТВО” ПОСКЪПНА ОТ 2 НА 3 ДП 
НАРА. записа-

ТОВА НЕЩО СЕ НАЛОЖИ СЛЕДСТВИЕ 
ПОСКЪПВАНЕТО НА ХАРТИЯТА И 
СКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ.

ПЕЧАТАР. чака

{> Известно е, този образова-
о телно.възпитателен 
<, в учебната 1980/81 година,
,( трябваше да приеме 90 уче

ника в трети клас, тоест по 
{ 30 във всяка специалност.

< ► Както и миналата
най-голям интерес ученици
те проявяват към правио-бю

център
Колкого и парадоксално 

да звучи, но факт е. 
най-малък или

РЕДАКЦИЯТА
чеI почти ника

къв интерес учениците 
проявиха към 
каучуковата специалност, 
която са записани само , 
ма ученика, така че тази

не
техническо.година. в

два-
па- Т. Петров
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ЕШпяяшига I
ОТ СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА

АКЦИд „ВЛАСИНА

Преизпълнен
80"

В ТИТОВИя ФОНД В БОСИЛЕГРАД

Г1НЪТ 1,0 залесяване
-ха “ бРИГЗДИ 60

ща на страната бригадири от всички кпяи Бяха иапРавени
край и „а околните

Нуждите изискват повече ередотва
На Власинск 

акция са Средстватава с които разпо в момента недостигат още 
лага Титовият фонд в Боси около 30.000 динара, а за 
леград «е могат да задовол новите 14 стипендианти, кол 
#т нуждите на досегашните кото се явили «а конкурса 
стипендианти, а за новите и изпълнили условията му, 
студенти тРябват и нови трябва да се обезпечат още 
средства, изтъкна Борис Бо средства от нови членове, 
гданов председател на Съ които желателно е да запи 
вета на Титовия фонд в Бо. шах от редовете на труде. 
силеград. ^ Това беше въл гците се в трудовите органи 
росът който обсъди Съвета зации от |редовете на сел 
На състоялото се заседание скостопанските производи- 
през миналата седмица. На тели и занаятчии. Имайки 
заседанието освен членове. в пред вид, че тази година 
те на Съвета на Титовия за първ път могат да пол 
фонд. лрисъствуваха и пред зват стипендия от Фонда и 
ставители на обществено, деца на ' селскостопански 
политическите организации производители, тб трябва 
в иощината. . да се раздвижи акция и сред

Ао думите на Богданов, тях, В това отношение ор 
средствата с които сега фон гзнизациите на ССТН тряб 
Дът разполага не задоволя
ват нуждите на съществува 
Щите стипендианти. За

милиона
побратимяване, 

посещения

разменни
ния.лятото бригадирИте 

зната младежка трудова ак 
чия „Власина 80" залесиха 
13 хиляди декада голини. 
Оощо са засадени около 
три милиона иглолистни <ЬИ 
данки. При план 10 хиляди 
декара — бригадирит 
всички краища на страната 
— залесиха три хиляди 
кара повече

Едновременно
пето на с провежда 
лттт„„ тРУДовите акции 
на ок разГъРнаха интензив
ногт ®щественололезна ност и твърде 
лен

направени 
трудови гостува.

а през- 
на съю

дей
съдържате, 

културнодзабавен и спортен живот, 
твнха полезни контакти с

от пип™ тРЧте меседа брита 
- орвгаД1Фките нат 

те ЕУПаХа ООГаТ ОПИТ, 0СЪЩСС
де- граничарите и младежта от 

с-урдулишка община

Тазгодишната 
сина 80" акция „Вла- 

показа. че младите 
с чувство на пълна 
ност изпълниха 
та трудова 
трите месеца 
тина богат
младежки живот.

\
Отговор 

Възложена
задача и презе

живяха иаис 
и съдържателен

В течение на три месеца 
юли и август — 

младежкия боигапип^т.-

Ст. Н.
ва най-много да дадат при 
нос.

М. Ял е втях

Дът на които личи Преглед иа спесвме .МОСТ 

книжка 64
в ново.

засадените гори. 
Вече две години по обез

людените и изоставени го
лини кра-й Власина 
бригадирска

ехти
Неотдавна излезе ох печат ,Мост” — книжка 64. В 

руориката „Титовото дело — наше настояще и наше бъ
деще" са поместени текстове от Борис Борисов и Си- 
мсси Захариев, които говорят за грандиозното дело на 
Иосип Броз Тито, за неговата революционна личност, за 
огромните му заслуги за благоденствието на югославс
ките народи и народности, за огромния му принос в 
световната история. Д-р Радослав Раткович в текста: 
„Титсвото творческо прилагане на марксизма" посочва 
неразривната връзка на Тивото дело с революционните 
движения на нашето общество, неговото отношение към 
теоретическата мисъл:. ,,тясно свързване на теорията и 
революционната практика, смисъла и смелостта за при
емане на новото, решителността в отхврлянето на дог 
матизма и сектанството". Д-р Владимир Дедиер в тек
ста „Връзка, която ще трае” изнася свои впечателния 
за непосредствеността На Титовата личност, за големото 
му доверие във всеки човек, за способността му да 
съблюдае крупните исторически процеси. Писателят 
Михаило Лалич пише за лика на другаря Тито, кого
то народа възпя и възпява в хиляди песни, които го.- 
ворят за безмерната обич на нашите народи и на
родности към обичания си вожд.

По повод 30-годишнината на социалистическото само
управление в Югославия в тази книжка са поместени 
текстове, които осветляват тридесетгодишния извъ.рвян 
път на социалистическо самоуправление в нашата стра
на. Поместен е текстът на Йосип Броз Тито: ,.Социалис
тическото самоуправление е основа на нашата система", 
който всъщност представлява извод от негови експозета 
и доклади. Текстът Дава преглед на тридесетгодишното 
уопешно развитие на работническото самоуправление, 
което представлява най-ярката изява на развитието на 
социалистическите обществени отношения и социалисти
ческата демокрация в нашата страна. Текстът на Ед
ва рд Кардел: „Социалистическото самоуправление — ос
нова и извор на нови свободи и човешки права” ана
литично осветлява същността на правото на всички тру
дови хора и граждани в нашата страна — правото на 
самоуправление. Той подчертава, че „самоупралението, 
като обществено отношение и като неотчуждимо право 
на всички трудови хора и граждани, неминуемо ражда 
демокрация, което ще рече демократични права и чо
вешки свободи"... В рубриката посветена на самоупра
влението е нубликовам текстът на д-р Данило Ж. Марко 
инч: „Социалистическото самоуправително съзнание и 
норми на социалистическия морал".

В рубриката ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО са помес
тени стихове от Александър Дънков, и наградените ли- 

турни творби на Младежкия творчески конкурс 
„Мост": „Времето на една младост" от Зденка Тодорова, 
стихотворението „Когато сънят измами нещастната ду
ша” от Стефан Манисиев, стихотворенията „Горят звез
дите’" и „Рансодия" от Биляна Цветкова и стихотворе
нието „Май” от Деница Илиева.

В рубриката НАУКА е публикован текстът иа д-р До 
бросав Бйелегич: „Научното обосновенпе на обществена
та акцня н предвиждане”, и който се разглежда сЬило. 
софмята па политиката и историята в произведенията на 
Аптомно 1 рамиш. Публикувани са и следните текстове: 
„Младежките трудови акции във функцнята на възпи
танието на младото поколешю” от д-р Слободан Васи
лев; „Възможности и перспективи за развитие на туриз
ма на територията на Димитровградска община” от м-р 
Младен Владимиров; Двнжсшш на акумулатнвността на 
стопанството в Югославия и фасторнте, които а обус
лавят” от М-р Апостол Тодоров.

Книжката е илюстрирана с художествени репродук
ции от Младен Йотов, Славко Пенгов и Фраиьо Шуму- 
пович. Д. Р.

Тазипесен.
песен няма да стихне още
пет години, когато цялото
плато трябва да покрият но 
ви иглолистни гори.

Бригадирите работиха в 
три смени. Третата Iсмяна \приключи с работа 
август. Планът на

29на
акцията

• ■■ ' ?
се преценява на около 10
милиона динара. Инвести
тор на тази акция е Горско 
то стопанство от Враня. От залесяването

ЩЕ се завърна някога пак 
на стари може би години 
на оня обетовен бряг 
под небосвода светло—син, 
където слънцето огрява 
зелени гъсти лесове 
и вееден славея тъдева 
със свойта песен ме зове, 
и где подухват ветровете 
и носят мирис на елха и смрика, 
дето планинското росно цвете 
на язвено съРЦе е лек;

- къдеуо горските потоци 
със веселите си води 
свободни правят водоскоци 
и старата гора хлади — 
там, де-го младостта извира.

' Там де е за душата рай, — 
где сили старостта събира 
за век човешки да изтрай,
— там искам аз да се завърна!
За уоя кът ми е печал.
Тез искам красоти да зърна, 
мака р много закъснял, 
че там детство съм оставил 
и спомени от млади/ш 
и радостта съм гам забравил ч
— заради грешни, мъчни дни!

(Из „Светли брегове"

МИЛОРАД ГЕРОВ

Изповед

тепа на

преме и а Т7, ржесгпо гоДжокич” поКХД „ЛюбомирТанцовият състав при
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СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО г.А-ГГМ31>1С1ЗАНЕМАРЕНА АМБУЛАТОРИЯ
тпийна пи някой Да даде 

обществото за 
си?
Т. Петров

ПОДИМИТРОВГРАД

Още девет улици с 

асфалтова подлога
допуска пропадане 
обществено сдааие, 

вложени немалка 
общес/пепи пари.

ция, да
па едно 
и което о 
сума

Иай-хубааото сдалие в с<~ 
Смпловци, Здравната ям 

булатория, а която се леку 
ват болни от Висок и оао-ьР

отчет пред 
безотговорносттало

Пе

ствува проект, според кой‘г° 
стойността па предвидените 
работи възлиза на 5 милио
на н шестотин хиляди дина-

лотчягцидие, напоследък еСпоред сведенията, които 
получихме в Самоуиравител 
пата общност за комунални 
услуги в Димитровград, до 

на годниаТа в града 
бъдат асфалтирани де

вет улици.

зараза!ален източник иа имамеКогато това казваме
в койтопред вид сутерена,

кофи,ра. се намират озарели,края Както е запланувано, до 
края на годината трябва да 
бъде направен тротоара в 
дължина от 660 местра от 
средната градска 

бариера до новопостроената 
автогара чисто изграждане

ще

Именно вече са обезпече- 
чрез местно водатаопасен

който достига сРедвта
и бозиоща

ни средства, 
самооблагане, за строеж на 
девет улици и то: „Симо Ми- 
лошев”, „Люба Алсксов" и 
„Славянска”, които ще бъг 
дат напълно асфалтирани до 
края на годината, а части
чно ще бъдат асфалтирани 
улиците „Висок”, „Алиенде”. 
„Христо Ботев”, „Гроблдн. 
ска”, „V конгрес”, „Сутйес- 
ка” и „Братство-единство”.

За посочените улици съшс

Ж. и. на
отвесните стени

основите надпо унищожаваще струва четриетотни и 
двадесет хиляди динара. С 
построява! 10*14) па спомена 
тнте улици в Димитровград 
ще останат съвсем малко не 
асфалтирани улици и то 
главно но периферията ма 
града.

настанал От во.с гредата, е
поройните ДъЖДОдито па

сливат от минавс, които сс
край амбулаториятавещия

път* амбулаториятаИ докато 
в Смпловци продължава да г цпг~ л пИГ1 иЖВИсе намира в жалко еъстоя- 

(стчяште й са напукиа 
зт, като че ли земетресение 

разтърсило нейните осно 
за това нс- 

,неизвестен”. 
Здравния дом

Т. Петров СмпловциАмбулаторията випо

о
БОСИЛГРАД: СПОРТ ви), ВИНОВНИКЪТ 

брежие остава 
Отговорните в
л Димитровград считат, че 
виновник е строителното

„Градия" като изтъ- 
те пе са длъжни

ПРИ ВОДОПРОВОД 6ЕЗ ВОЛА„Младост“ - „Висина 

продукт“ 4:0 (2:0)
нре

Босилеград има НОВ водо
провод, но с-ьщо толкова време продължават 

н НОВИТЕ проблеми па босилеградчани във връз- 
нуждите от питейна вода.

дприятне Вече две годиникват, че
да поддърлсат обекти, пред 
назначени за оказване 
здравна защита.

Нуждите, за чието задо- 
този

на
ка със задоволяване на „
И през това лято чиито горещини увеличиха ну
ждите от вода, жителите на Босилеград и село 
Райчиловци често бя*а принудени да се справят 
как знаят и могат в борбата против жаждата, 
водата ту я имаше ту я нямаше. Ако нямаше, 
това со случваше само 
градинарите и любителите на цветята в дворовете 

пък е „протекла” някоя

воляване е построен 
обект обаче налагат спешно 
да се намери решение

проблем. Наистина хо 
рата от Здравния Д°м слсд 
многократни интервенции 
започнаха да изпомпват 
дата от сутерена с помощта 
на хидрофор който заеха 
от пожарникарите в Дими- 

Но това не е и

По случай 8 септември— Деня на освобождението 
на Босилеградска общ!ша ООСТ „Слога” на ФК „Мла 
дост” от Босилеград подари комплект фанелки, а на 
гостуващите

На игрището край река 
Драговищица, по хубаво и 
приятно време за игра на 
7 септември т.г. се проведе 
футболна среща между два 
та отбора на ФК ..Младост” 
и ФК „Власина продукт” от 
Сурдулица.

Най-напред се срещнаха 
младежките отбори на „Мла 

” и ФК „Морава”, поне 
же ФК .Власина продукт" 
няма младежки отбор. В 
по-добра и интересна игра 
младежкият отбор на „Мла 
дост” с гола на Д. Златков 
спечели мача с резултат 1:0.

на
тозифутболисти скромни подаръци- по две причини: или

но да се не улучи гол. От
борът на „Младост” игра в 
следния състав: Г. Пейчев 
— В. Ивкович, И. Арсов — 
В. Тасев, Г. Георгиев М. 
Чипев — Б. Тасев, Р. Вен
ков, В. Чипев, В. Захариев, 
и М. Цветков; Съдия 3. 
Станкович. Мача наблюда 
ваха над 500 зрители, лю 
бители на тоя спорт. С тази 
победа футболистите на 
..Младост" спечелиха и пъР 
вите точки в настоящето 
първенство.

им са я източили или 
търба на

во
водопровода.

Но не само през лятото са актуални про
блемите на босилеградчани с водата за пиене, гот
вене и стопански потреби. Излезне ли от акту 
алност напояването на градини, засилва се дей
ствието на недостатъците на водопровода, 
есента и пролетта, а особено през зимата, повре

тровград. 
не може да бъде истинско 

понеже есента ве 
нея ще

Презрешение,
че пристига, а с 
пристигнат и продължител
ните есенни дъждове. - - 
дата пак ще напълни сУте 
рена. ще продължи да 
изкачва по стените... 
же би пак ще минат някол 
ко месеца докато я изхвъР

седите на водопровода са и повече и ло-тРУДИ° 
поправят- И така вече две години. Но докога?

Отговора на този и други въпроси във връз 
ка с разрешаването на проблемите около водопро-

Во.

дост се
И мо вода потърсихме в комунално.услужното предпри 

ятие ..Услуга”, което е отговорно за поддържане 
и поправка на този обект. Разговаряхме с дирек
тора'на организацията Райко Стойнев и други от 
говорни лица. И те са съгласни, че проблемите 
настават вследствие горе посочените причини и 
че за съжаление и двете са субективнн.

Техническите недостатъци

лят.
Накрая бихме искали са 

мо да попитаме: има ли ня
кой право сега, когато ця
лото общество с всички си 
ли се бори за стабшшза-

В главната футболна сре 
ща се срещнаха отборите на 
Младост” и „Власина про 

дукт”. О ще в началото на 
срещата домакините заигра 
ха на всичко, или нищо, 
атакуваха силно към врата 
та на гостуващия

М. Янев Въз
водопровода, казват в „Услуга”, са главен „винов
ник”’ за настаналото състояние. Безспорен е фак
тът че изпълнителят на

и грешки

работата. строително 
то предприятие „Силекс” от Кратово, е построило 
водопровода некачествено и с някои недолуснати 
грешки и нецелесъобразни решения. Затова че 
сто се случват дефекти в търоите и вентилите, 
които доста трудно се откриват и поправят- 
до това нямаше да се стигне ако комисията по 
контрол към Общинската скупщина беше съзна
телно изпълнила длъжността 
обект с

БОСИЛЕГРАДСКИ СПОРТИСТИ ГОСТУВАХА В 
КЮСТЕНДИЛ

отбор,

Припети» спортна срещисе шанс следредуваха 
шанс, но едва в 20 минута 
И. Арсов със силен и точен 
удар, успя да постигне гол 
1:0. След това футболистите 
на „Младост” заиграха още 
по-добре, но нападателите 
не стреляха добре във вра 
тата на гостите. След една 
хубаво извършена комбина

Но

Неотдавна членовете на спортно дружество 
„Младост” От Босилеград посетиха Кюстеидил. 
(НРБ), където бяха гости на ДФС Велбъжд".

Гостите от Босилеград бяха сърдечно пос
рещнати от домакините си оаце на граничния про 
пусквателен пункт, а след пристигането им в Кю
стендил разгледаха физкултурните обекти на кюс
тендилското спортно дружество и имаха повече 
срещи със спортисти и спортни деятели от този 
град. Състояха се и две спортни срещи — по! шах
мат и футбол. Шахматистите на Кюстендил се на 
ложиха с 51/2: 1/2. Футболният мач между „Вел
бъжд” и „Младост” се състоя на хубавия стади
он „Странджата” пред около 100 зрители. До
машните футболисти, които се състезават в ,3" 
републиканската група, бяха по-добри и забележи, 
ха убедителна победа — 9:2.

В приветствените си слова на устроената ве 
черя, представители на двете дружества изтъкна
ха, че БосиЩеградска община и Кюстендилски ок 
Ръг имат добри възможности за широко и разно, 
образно сътрудничество, в което спортът и физи 
ческата култура заемат значително място. Спор
тистите от двата съседни погранични града са го 
тови да изпълнят задачите си в тази насока.

си: да не приеме 
такива недостатъци т.е. да не го приеме 

докато същите не се премахнат. Но 
лишало, виновниците не 
пост, а на нашата ~ 
с цялата общност, да 
на положението

това вече е 
са повикани на отговор. 

органпзация остава, съвместно 
тъРси начин за подобрение 

казват отговорните в ,У слуга” 
В тези обстоятелства помощ се очаква и от 

гражданите, които пряко са засегнати с лилгата 
на питейна вода. Именно, от тях се очаква нав
реме да обаждат в „Услуга”

ция в която участвуваха по 
вече футболисти. Р. Венков 
отбеляза и втория гол 2:0 
за ..Младост”. С този ре
зултат завърши първото по 
лувреме от срещата.

плпот„ За прекъсването на
водата и мястото на повредата, разбира 
това е възможно, и съзнателно 
Но ако

се ако
Да я ползуват.

Ввдьвг; здуг »»
При^п СИ ИЛИ Да "напРъска” цветята в д^ра си

Слу

-
преЛ1ахване на тези несъзнателни прояви 

” а е въвела един вид ограничение 
1,5 мЗЯ^0паа ®°да- домакинство може да изразходи 

'гт !!а шен за едни месец тто цена от 5 
динара. Превишеното количество се заплаща с
ямЛк^н^с1“- °СВеИ т0Ва’

а Т™ ост на комуналния инспектор така че
ПТГТе Да бъ7-ат примерко наказани по не може ли без наказания?

М. Янев

Във второто полувреме 
от срещата футболистите на 
„Младост” заиграха 
по-добре и успяха да отбел 
язат още 2 гола, а стрелци 
бяха В. Захариев и Б. Та.

още

I

сев.

Да напомним и това, че 
ако резултатът беше по.ви- 
сок нямаше да бъде нереа 
лен, а за това са ..виновни" 
нападателите на 
отбор, които не успяха да 
вкарат топката във вратата 
и тогава когато беше труд

КОНсУ-

домашния

М. Я.
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НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Зъбният камък ТВОРЧЕВШ НАГРАДЕН КОНКУРСЗъбният камък е широко пячппглхггг.гаг" ■««”-Л
кои независимо от щателните грижи ча о <=; 
се Образува извънредно мноГзХн ка^6^

на калии- ^Т*’,*46 У такива хора ^Държанието 
вишено И Ф0СФ°Р В “юнката и кРъвта Т

НЯ-

ческаарабоТ‘РЧИ И ТЛаСНе 
българската

твор-
на творците от 

народност в областта 
Цистиката^сп13’ науката и публн
»»а ■>6’-
Нкурс за ]980 
рове: за

Услови^ на конкурса:
е по-

1. Право на участие в творче 
ския награден конкурс на списа
ние „Мост" имат всички гражда 
ни на СФРЮ.

к-кдетоЪз!й„КГ1ЪК Се* наблкиава обикновено където з-ъоите се обливат обилно 
на езичната

там,

външна а п П0Върхност «а долните резщГ^^т 
ната повърхност на горните големи Кътници

зуване „аЛИзЧъбе„Сека"аъДкеНТо”0 И П°ДВеНечН0 обра
рена на п™ ъ Т и се отлага около ко.
в“2иа наличи? на болестни прояви
надвенечни па ЧНИЯт Зъбен камък се отличава от надвенечни* по тъмнияси цвят и по твърдостта сш

ствие върхПенедаЪК °КаЗВа Р^нително

к ^ен^чните Ръбове набъбват, зачервяват се 
няване ^аличието -"V ™ зъбите води до услож- 
иоте в™ ™ Щ^твув1щнте заб°лявания на венците. Впоследствие зъбите се оголват поради сто 
няване на костта от възпалителния процес 
клащат се и се извеждат. процес,

творчески ко 
за следните жан-

КАЗ, НОВЕЛА ЕТСВЕ0наНУЧНА СТА
тия и публицисти™ СТ"
1ИЯ. За

2. Творбите трябва 
писани на български 
възможност на пишеща 
раздел тройка или четливо

да са на- 
език —по 

машина 
на ръ-

и да бъдат означени с обо
значение (шифър). На 
за конкурса се доставят 
екземпляра от предложената 
рба за награда, 
ра трябва да е сложено 
затворен плик, върху който тря 
ова да е написано същото обозна
чение (шифъра), както е обозначе
на творбата.

СТА- 
жанрове се 
награди:

на
посочените 

предвиждат следните ка

дей редакцията 
по три 

тво-
I. За

първа награда 
втора награда 
трета награда 

П. За разказ:

стихотворение:
900 дин. 
700 ” 
600 ’’

а името на авто- 
в отделен

раз.

ОгобЛо ^ Я И 33 разв,ГП)ето на пиореята. 
Осооено опасно е наличието на микроорганизми 
в зъония камък Те създават условия за постояи 
^™°КсИЧНа 3 тази област. Разпрк^тра
иГ^„МНеНИе всред някои срели на населението, че зъоният камък укрепвал зъбите и че неговото 
премахване води до повреждането им, не почива 

.на никаква научна оснзва.
Зъбният камък трябва 

сдранява. Това се налага 
на венците.

първа награда 
втора награда 
трета награда •

2.300 дин. 
2.000 дин. 
1.500 ” 1. Изборът на

личен избор
темата е сво- 

на самия .боден, по 
автор.Ш. За новела:

4. Обемът на научните и пуб
лицистичните статии може да бъ
де най-много до 20 (двадесет) стра 
ници на пишеша машина раздел 
тройка

първа награда 
втора награда 
трета награда

2.500 дин. 
2.000 дин.
1.500 "

периодично да се оТ- 
особено при заболяване

Почистването 1У. За есе:мг става със специадни инстру 
менти, и то само от зъболекар — стоматолог. 5. Наградените творби, оцене

ни-от специален жури, след печа
тането в списанието ще получат и 
съответен хонорар според съще
ствуващата тарифа.

6. Последен срок за доставяне 
на творбите на Творческия награ 
ден конкурс е 30 октомври т.г. 
Ръкописите трябва да се изпратят 
на адрес: Издателство „Братство” 
— За творческия конкурс на 
„Мост”.

1

първа награда 
втора награда 
трета награда

2.500 дин. 
2.000 дин. 

1.500 ”
ОТТУК

ОТТАМ
V. За научна статия;

Кръвта говори о 

воина на калориите
2.500 дин. 
2.000 дин. 
1.600 ”

първа награда 
втора награда 
трета награда

VI. За публицистична стати*: Резултатите от творческия 
конкурс ще бъдат съобщени чрез 
вестник „Братство".

РЕДАКЦИЯТА НА СПИСАНИЕ 
^ „МОСТ"

1.800 дин. 
1.500 ” 
1.200 "

първа награда 
втора награда 
трета награда

Необходимо беше непрекъ 
снато. да се контролира ела 

съсирекат-

Анализът на кръвта .може 
да говори много: за общото 
съст°яние на организма, за 
дейността на жлезите с въ 
трешна секреция, за 
можността да се направят 
сложни хирургически 
рации, за ефективността на 
един или друг метод на ле 
чение и за още много други 
неща.

етичността на 
ромб, което е много неудоб 
но. Група лекари от гр. Ба
ку са предложили нов на
чин за изследване на кръв 
та. Той е много прост 
надежден. Доказано е. 
при съсирването си кръвта

ДИМИТРОВГРАДвъз-

ФИЛМИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТАиопе
че

16 СЕПТЕМВРИ, .ВРАТО- 
ЛОМИИТЕ НА СУПЕРКАС 
КАДЬОРА" — САЩ 

18 СЕПТЕМВРИ, „Г10ЛУ- 
НЕЖНО, ПОЛУ-ГРУБО” — 
САЩ (КОМЕДИЯ)

20 СЕПТЕМВРИ, „СТОЙ 
ИЛИ УМРИ" — САЩ

сувия да пренесат на теРИ- и една красива журналист 
торията на САЩ. Обаче ка разкриват тези планове... 
, нашият герой", с помоща 
на един приятел — механик

отделя топлина.
Като се знае 

лина трябва да се 
за единица време, лесно мо 
же да се установи ио.рмал 

ли протича процесът иа 
съсирването и 
оказва влияние.

колко топ. 
отдели Т. Петров

Досега най-сложната част 
от анализа се смяташе опре 
делянето на съсирваемостта 
на кръвта.

но
Мукакво

През идващата седмица 
зрителите в Димитровград 
наблюдават три 
ски филма, от които, според 

пай-инте

амерпкап-

иашето мнение, 
росен е първият а сто пак 

неговото съдържа-ВЪЗОБНОВЕТЕ 

АБОНАМЕНТА 

а« •БРАТСТВОя

ратко и
ние:

— Евол Кииевел е прочут 
м отоци кл и ст, който със 
своята мощна, па две кол е 
лета, машина показва 
публиката , не възможни" не 
ща. Обаче, след една неп
риятност той поиска да 
напусне, завинаги, тази опа 
спа работа, а с това и да 
свъртпи кариерата си. Но 

тогава той бива но- 
Мексико!

па

тт,кмо 
викан в 

Всъщност организаторите 
на това турне искат Да го 
убият, а в тялото иа Евел 
да скрият спойии дроги, ко 

след това без лропят-ито
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ЩО СЕ ЧУДИШ, НШО!
ОНУЯ НЕДЕЛ.У бс’Гю па госйе при бай Мене 

V Босилеград. И са да ап распрйим И1КЛ" 
де/1 и чул. Ней е згодно ка отидош при чоасм т 
гоене н после V ношша да пишеш. 
н дпуЬ* Да инуче кико да купую зонтпп, прашел, 

як за прам.е каве и друЬе меруднйе- 
” Седшчо е ш>*т приятел Веие у куйпуту. ш. 

йемо рейишщу и режемо петлпджаше п ст- V 
и за това кпко они купуюу зеитш». каве, ши.дума
Пер... Веновица, — Можете ли да готвите, 

Мария!
— Да, уважаема госпожо, 

по два начина!

— А добре ме подсетисте, каже 
Узе жената йедъ» голем цеЬер и отиде.

еагггг-" —: “^35-
работе. Знам дека V наше село по Ьнло на човека 
за педън месец. И доста нл Л».

По йедно време ока венов1Ща пз дворат А 
Ьу сретнемо и унесемо багашдт. Изгьрчамо /шие 
с бай—Вене на португу. Узомо цетъРът и увле 
комо у собуту. Зазвери се * и зачуди ка погледа 
за двоГшца човека колко V Босилеград 
рону. И са Реко че ш/там йедна смо държава 
кико се дели у наше село по бутилка зеДтин, а | 
тува Веновица довлече седам—ос»м шмшотшя, и , 
толко шиЬер у БудавЬе и прашулдк за пране...

— Што се чудиш Манчо— каза мн Венови 
ца — при нас ща така ка отиде човек у продай 
шщуту казуйе на продавачатога за колко души му 
треба рана. И тека и я напрайи. Я н Ве//е смо 
дво/шца, мама що жш»ейе на село и свак дъч 
идем та гьой ностш рану. Нашита два улука що 
дооде свшсу суботу. не требе ли да руч/по, не 
требе ли да Ьи оперем. Верно децата не шно каве, 
ама тня дън дооде роднине из цело село да Ьл вп- 
де, да Ьим се порадую и я ним працим каветия... 
Па свекър ми... еда Пене, бог да га *рооги... Ои 
верно йе умрел. ама я зя нега повече арчим. Та 
четиресе, да девет!ша, та сваку субоуу излазимо 
на гробища... И чеке кой беше осмият?... А па 
не требе ли да ручаш да гашеш йедеяе да се 
и тебе улиса Манчо... Три дъне че седиш тува, 
запържуйе - Знаеш ли кикво йе кита човек 
госйе

Афоризми— Как така по два пачии
на?!

— Според това, дали гос 
тите трябва да дойдат пак 
или не... По.добре е да имаш., един другар' ценен,даваю

а ! отколкото много малоценни.
АНАХАРЗИС СКИТСКИ

*
Дружбата на един разумен човек е по-скъ- 

па от дружбата на всички неразумни.
ДЕМОКРИТ

Съдията:

— Вие сте откраднали яй
ца от магазина на този чо
век. Имате ли някакво из. 
винение?

т
Този, който няма ни то един искрен другар, 

не заслужава да живее.
ДЕМОКРИТ

Обвиняемият:

— Да, аз ги взех по по
грешка!

Съдията:

— Мислех ги за пресни...

Еднакво срамно е да нямаш нито един дру- 
гар. както и да сменяш често другарите си

ИЗОКРАТ
има

Са ми йе ясно защо веновица уместо за дво. 
йица, узела за осам души... Верно, това вече йе 
правилно даване на човеци, а не кико при нас, 
даду ни за двойица и за умрели и за живи и за 
госйе...

*
Преди да завържете с някого дружба, уз

найте как се държал с предишните приятели.
ИЗОКРАТ

Шофьор се кара на пеше
ходец, пресякъл неправилно 
улицата:

— Вървите като слепец! 
Сякаш сте я купили тая ули 
ца! ...

м!|! !

Дружбата е най-необходимо нещо за жи
вота, тъй като никой не би си пожелал живот, 
без приятели дори ако би имал Всички останали 
блага. •

— А вие пък карате, като 
че сте я изплатили вече!

— Водата е нещо много 
важно — обяснява бащата 
на малкия си син. —

— Ако я нямаше, никога 
бихме се научили да плува 
ме и всички щяхме да 
издавим.

— Как мислиш, защо Ха
ри така късно се ожени?

— Преди да се реши на 
такава сериозна крачка, той 
искаше да има надежден и 
постоянен доход.

— А сега вече го има, та
ка ли?

— Да, той вече получава 
пенсия-

АРИСТОТЕЛ

Този, който свежда дружбата 
отнемат по мое мнение най-цено-го от нея.

ЦИЦЕРОН

вдетш»
1ЪВСЩ'1А 

НОСТ

ИА Б*Л- алг»и- юго-
само до полза,

се
В С«1» 

СЛАВИЯ 
Имгаз «сека петък 

Уред» ^едахцвояна 
«дата, 

Директор
е етгояу/еи 

редактор
вдаас мостлдияав

■Цввтяещ} редактвр 
БОГДАН ЦКГ.ШЮЗ 

Твлефовп: дирче:т«р — 
464И, Редвкциз 3^-151 
Годавпя ввояскяжя 18» 

п валугодаанея 5С
ДШЯри

Шаи» Кадри «а циркв гд«

зтцо ре н-ятгрр/ря/р ^мозке /5ц ся ттля-ри^\ 
АЯлч <= ъщя-ате- ря
ч^уаа; &днмцтроагр/&^)

/рвзц л/осрг? '"777Р ттсщгояг&еяр 

-----т Рега.'

Т( СХ0ТКД

4т • А ъедк — ииш
Шчетаек»: „Бук Ка-
радае*ч\ Ст. Пвуарвич

72 — Ниш 
^дрес по Издател

ството: Кей 2» декем- 
врщ № 8 Цггш V:


