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Шанс за по- 

ускорено развитие
\

Икономическата стабилизация, изготвянето на сред- 
носрочните развойни програми в стопанските организа
ции, условие за по.ускорен темп в развитие на Боси- 
леградска община.

от агрокомплекса с 
ботвателните 
организации.

— Превостепенна прера- 
и търговскитеаа-Г г™“'“

средотваЗВзаДСс™овНтаГРОКОИПЛеКСа’ Да се «безвечат 
да се сте™ И възпронзводственн материали,Да се стеснят непроизводствените инвестиции и по-доб 
ре да се използува тразполагаемите мощности — нзтък 
на Кръста Аврамович, подпредседател на Изпълнител 
ния съвет на Скупщината на СР Сърбия.

насърчаващи 
мероприятия и чрез форми- 

■ райе ма специализирани 
скостопански банки. Само та 
ка- можем да се освободим 
От вноса на пшеница, за кой 
то изразходваме завидна су
ма девизни динари. Борбата 
в тази насока започва 
тази есен, с есенната сеит
ба — посочи Аврамович. 
Динамичното самоуправнуел 

но и стопанско развитие ще 
се осъществи ако се реали
зират и останалите основни 
насоки:

На 11 
Босилеград

председателя на ОС Си
меон Захариев, се 
разговор с директорите и 
други отговорни лица- в сто 
папските организации от об
щината. В разговора взеха 
участие Ръководителите на 
ооществено -

сел септември т.г. в 
, по инициатива

ганизации в общината, за- 
щото от тяхното развитие за 
виси целокупното развитие 
на общината.

Понеже Босилеградска об
щина принадлежи към пла
нинските райони, следва и 
най-много да се очаква от 
ООСТ „Напредък”, 
чрез сдружаване и органи
зиране на имотите, механи
зацията и други средства, 
ще допринесе увеличението 
на добитъка в общината. В 
тази насока Основната орга 
иизация на сдружнния труд 
в своята развойна програма 
има амбициозен план.

— В нашата развойна про 
грама от създаването на ми 
ни-ферми за дребен и богат 
добитък много очакваме. 
Средства са обезпечени от 
Международната * банка и 
Кредитна банка Лесковацдо 
говор с Фонда за насърчава 
не развитието на неразви
тите краища в СР Сърбия. 
Направен е план, определе 
ни са специалисти по райо
ните и до края на година
та трябва да отпочнат с ра
бота, каза Васил Захариев, 
директор на организацията. 
Освен тази акция, ООСТ 
„Напредък” в своята развой 
на програма според изказва 
ппята на Захариев, е запла
нувала построяване на фа
брика за обработка на кар
тофи за нишесте. Инвести. 
ционният проект е готов, а 
проектосметката възлиза на 
осемдесет и един мили- 
ом динара. Проектът с 
приет от страна на СР 
Сърбия. а средства трябва 
да обезпечи Фондът за не
достатъчно развитите кра
ища ц Кредитна банка Лес- 
ковац — добави Захариев.

на
проведе

още

В рамките на подготовка
та за изготвяне на резолю
цията за обществено-иконо
мическо развитие на СР Сър 
бия тези дни се проведоха 
консултации в Междуобщин 
ската регионална общност в 
Ниш, в които участвуваха 
Кръста Аврамович и група 
републикански функционе
ри, членовете на Председа
телството на МРО, предста
вители на обществено-поли
тическите организации ипре 

. дседателите на 15-те общи
ни в региона.

Уводно изложение във 
връзка с работните основи 
на проекторезолюцията про 
изнесе другарят Аврамович, 
който изтъкна, че за разли
ка от преди резолюцията за 
развитието на републиката 
в предстоящия планов пе
риод ще съдържа само ос
новните цели и задачи, до- 
като всички конкретни зада 
чи ще се внесат в планови
те документи на регионите 
и общините, самоуправидел

иите общности и 
Циите на сдружения труд.

— През следващите пет го 
дини трябва да 
решителен прелом в повиша 
ването на селскостопанското 
производство. Тази цел тряб 
ва да постигнем 
вършенствуване на организа 
ЦИята, сдружаване на коопе

организа- политическите 
организации и органите 
Общинската скупщина. Гла 
вна тема върху която рази
скваха най-отговорните ли
ца за стопанското развитие 
на общината, бе обсъждане 
на плановете, провеждане в 
практика мерките на иконо 
мическа стабилизация и из-

която
на

направим сдружаването на 
средства за изграждане на 
мощности за производство 
на енергия и суровини, на
маляването начрез усъ- незаетостта 
чрез активно заемаме на ра 
бота (работа в повече сме-

ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ СЕ ОСНОВЕ 
ПОЛИТИЧЕКа 

ШКОЛА
От Конгрес 

ниуе документи, а В7,з осно 
ва на Заключенията на Пред 
седателствого на ЦК на СКС 
за по-нататъшното развитие 

школи

Изхождайки
(На 5 стр.)

На 25 т. м. в 
Авсковацна политическите 

СКС и Заключенията иа 
шинската конференция, 

комитет па

Об
Об

Тържествено
заседание

СКСтинският
в Димитровград на заседами 
ето от 9 септември взе реше 
ние, за формиране на поли 

кт,м Общип 
СКС.

тическа школа 
ския комитет на 

Политическата шила, 
то ще бъде формирана кт,м 
Общинския комитет, ше Ра 
боти според Програмата па 
политическите школи 
общинските комитети в с. 
Сърбия, която е приета на Председател 

ЦК през октомври 
Веднага

коя На 25 септември т.г. 
в Лесковац ще се про 
веде тържествено засе
дание па 
щннеката конференция 
на СКС, посветено на 
40-годншнштта от съ
здаването на първия 
Окръжен комитет на 

ЮКП за този крой-

Междуоб.
КъМ

заседанието на 
ството на 
миналата година. 
тРябва да добавим, сче

(На 5 стр.)



ВОЕННИЯ ПРЕВРАТ В ТУРЦИЯ

ИШЕШО СЕ НОРМАЛИЗИРА
години. Всички държа е 

ии ведомства започнаха да 
работят, банките 
гишетата си, престанаха 
което е най-важно — всич 
ки стачки. Работниците се 

па работа.
по заповед на

Също тривойна, 
съобщава, че пре 
направен и срещу 

елементи от

В миналия петък в Тур 
ННя о пзньрше// военен пре.

Негови изпълнители 
са комапдуващите по трите 
рода войски в турската ар 

предвождани от печал 
пика на генералния, щаб 
Кемап Евреи. В съобщение 
то, издадено тю този

турските генерали из 
| тъкват, че турската армия 
| е била принудена да напра 
{ ви тази крачка поради из 
• юпочително тежката и слож 

иа политическа обстановка 
в страната, която е доведена 
в опасност от избухване на

гражданска 
така. се 
вратът с
деструктивиите 
всички политически 
и групи. Разпуснат е парла 

и правителството, па 
е отнет име

откриха
врат.

партии
Нан-завърнаха 

равиха това 
Националния съвет за сигур 

същевременно 
всички работода

мия,
меп-гът
представителите 
литстът* В пялата страна е 
обявено военно положение.

по. лост, КОЙТО
йод, наложи на 

тели да увеличат заплатите 
работниците със 70 на 

сто, досега заплатите налети 
на бяха мизерни — най-ялз 

на 6000 лири

Няколко дни след провра 
та, животът в страната пое 
тепеиио се нормализира, а 
положението се оцелява 
.за тихо. Миналият 
се счита за един от най- 

цоследните

на

викепд ките възлизаха 
или 1500 динара).

Водачът иа лревратаджи- 
Кенан Евреи е име»иу- 
за нов шеф на турската

От откриването на подготвителната среща в Мадрид мирните през

ТАКТИЧЕСКО ЗАТИШИЕ ите
вай
държава. Що се относя до 
новото правителство, то все 
още не е сформирано, въл 
реки че на тази тема 
много говори и спекулира. 
Нешо повече ще се знае 

прес—конфе.

ПНВЪЗГЛАСН! ШИНИК 
НА ЙРИЯ N ЛИБИЯ -шМ:н на разискванията по отде 

лнн теми на Конференция
В конгресната палатка в 

Мадрид продължава с ра 
бота подготвителната среща 
на Конференцията за евро 
пейското сътрудничество н 
сигурност, която тук ще 
започне на 11 ноември. Пре 
дставителите на 33 европей 
ски страни, САЩ и Кана 
да трябва да подготвят дне 

времетраенето

се
та.

че двете страня се обединя 
ват „на политически, военен, 
културен и 'друг план", без 
подробности за устройството 
и името на новата страна. 
Инак, Либия и Сирия 
отдалечени над 1100 км, а 
измежду тях географически 
се намират Египет и Израел, 
две страни, срещу които е 
насочена тази уния- В Декла

Либийската джамлхирия 
и Сирия неотдавна ттропъзг 
ласиха пълно обединение. 
Съобщение за обединението 
е обявено непосредствено 
след завърщалето на скрий 
ския президент Хафез ел 
Асад от Триполи, където с 
вожда на либийската револ 
юция Моамар Кадафи во 
ди разговори за модалитс 
тите на обединението. Рад 
по станциите в главните гра
дове на тези две страни съ- 
местното съобщение, при ко 
ето бяха предадени и из
води от Корана.

В съобщението се изтъква,

Досегашните разговори гла 
са обобщени, а пито ед 

на Страна не е настъпила 
предложение 

Въпреки

след първата 
ренция на Евреи, но и сега 
положително се знае, че то 
ва правителство ще бъде чи 
новническо или техническо, 

специалисти,

В1ГО

с конкретно 
на дневния ред. 
това досегашните разисква
ния се оценяват като доб 
ри и общо взето констрк

са

съставено от 
без политици, които пове-вния ред, 

на отделни фази на работа тивни. че или по-малко са компро 
метирани пред турската об 
щественост. Най-важен въп 
рос във връзка с това

рацията ясно е подчертано, 
че новата държава ще бъде 
база за борба против Изра въпросът за бъдещи# пред
ел — „за коифронтаци# сре

Накратко у нас и по сввта е

седател на правителството. 
По решение на Национал
ния съвет за сигурност, Е вБЕЛГРАД: Президентът на Организацията 

на народа на Югозападна Африка (СУАПО) Сам 
Нуйома пребивава на посещение в нашата стра
на като гост на Съюзната конференция да 
ССТНЮ.

щу ционистичното присъст
вие на арабска земя и за- 
освобождение на Палести
на,,.

рен се е срещнал със съвег 
пика на бившето правител
ство за икономически въп
роси Тургуд Озол. Предпо
лага се, че Озор е сериозен 
кандидат за тази функция.

Турската, а също така и 
световната общественост се 
интересува за съдбата на 
свалените политици. Узнава 
се, че Сулейман Демирел 
бивш председател на прави 
телството и председател на 
Партията на правдата, и Бу 
лент Еджевит шеф на Ре. 
публиканската
ти# се намират под опека
та на въоръжените сили на 
остров Гелиболу в Мрамор 
но море. Но това не 
ва, което най-много окупира 
вниманието на турците. Ин 

|1| | тсреснте им са
\ к*ъм онова, което трябва да 

Ни направи войската,
народът очаква от Национал 
ния съвет и много и бързо.

ЛИЩЬ.ч,:- 
:МАДРИД: Тук се потвърждава, че Румъния 

е издигнала кандидату рата си да бъде домакин 
на следващата Конференция за европейското сът
рудничество и сигурност.

ХАВАНА: Министърът на външните работи 
на Съветския съюз Андрей Громико пристигна в 
Хавана на официално приятелско посещение на 
Куба. В главния град на тази страна, Громико ще 
води разговори за по-нататъшното развитие на 
кубанско.съветските отношения, за актуалниуе 
въпроси от .международната обстановка и за рол
ята на Куба на международен план.

СОФИЯ: Членът на Съюзния изпълнителен 
съвет и председател на Съюзния комитет на енер
гетика и промишлеността Стоян Маткалиев прис
тигна в няколкодневно посещение в България 
Маткалиев пристигна по покана на министъра на 
химическата промишленост на България Георги 
Панков, с който ще води разговори за разшире
ние на икономическото Сътрудничество.

пк
К*,

ЙР

V' У

народна пар/

V е оно.-
(1й насочени

понеже
Ас«д и Гадафи

100 години ет рождението иа Любица Ивошевич - Димитрова (А)

ЛЯСТОВИЦАТА Така за Люба си спомня г 
съвременничките. Райна Кан 
дева например казва, че Лю 
^запръв път е срещнала 
през 1904 година на Пловди 
вския конгрес «а БРСДП 
1т.с.) станал след разцепле
нието.

Предвестница на пролетта. 
Другарка ти стана любима 
“а нвнште брат# и сестри 
и в дългата сурова зима 
Сърцата с вяра озари.”

В България- 
От Белград Любица Иво

шевич заминава във Виена 
с цел да усъвършенствува 
професията си. Оттам заед
но с едно българско семей
ство заминава в България да 
търси работа. Първоначално 
т# се настанява в Русе, след 
това в Сливен и оттам 
ва в София. През 1903 
дина тя вече участвува в 
стачката на сливенските тъ- 
качки работници. Тя ведна
га се включва в работата на 
българското работническо 
движенйе. Бързо разбира 
борбата на българските ра
ботници въпреки това, че в 
България идва в един сло
жен момент, когато- в Бъл
гарската .социалдемократиче
ска партия се води борба 
между опортюнистите и ре
волюционните марксисти. 
Любица Ивошевич застава

Първите стачки. — Съпруга на Геор ги Димитров. —
на страната на революцион
ните марксисти.

Като работничка в рабо
тилницата за мъжко бельо 
на австриеца С Полицер, тя 
влага всички сили за орга
низиране иа работниците за 
борба против експлоатация- 

го. та' През апРил 1904 година 
участвува в работата за ор
ганизиране' на Работничес
ки# шивашки синдикат. За 
късо време тя се проявява 
като отличен организатор.
Работничките я обичат и с 
внимание слушат нейните бе 
седи.

га си спомням за нея и се 
питам, защо ли не е 
да # вид# отнякъде...

Една сутрин Полицер до
веде едно младо, чернооко, 
слабичко момиче, 
представи с думите:

Това е Люба Ивоше
вич, новата майсторка.

съпруга на георги ди- 
димитров д

жива

Преди да ни запознаят 
пише Кандева — другари 

те вече ми бяха казали, че 
Дюоа е от Сърбия, че е 
много издигната работничка 
и доора организаторка.

В непрекъсната револю- 
нионна работа в- София тя
^ЛаПОЗНа с Ге°Р™ Дими ров и през 1906 година свъ 
Рза своя живот с него. ,,В 

нея си спомнят и г? четвт>Рт век
Петко Величков, Магдалена ДИМИТР°В през 1948
Ьаръмова и др. Тя беше же ™ ~ тя премина заед-
иа дошла от братска Сър- „„„с“н трънливия път на 
бия, която и тук в новото Р°ветарски революционер, 
си отечество се бореше за тп Т,-.г, с една изключителна 
правата на работниците и „ ърдост и издържливост. 
затова придоби тяхната лю. *олебима вяра в съ-
бов. Българският поет Дими ското Дело на соцнали.
тър Полянов за Любица на и с «есъкрушима уве-
писа стихотворение под за Реност в победата
главие Лястовицата. ' велико дело,, Пролетарка, с

непрекъснато, 
образование,
тура, даровита пролетарска 
поетеса, преданна обществе

което ни

ид-

Така за
Ние я изгледахме и се опо 

гледнахме новата май
сторка беше толкова младо 
момиче! Люба се заем#, по 
казвайки два реда снежно. 
оели зъби. Външно безупре. 

1 спретната, извънредночно |
чиста, облечена с пола ""и 
блуза, с малка връзчица на 
яката. Облеклото 
чаваше с вкус, 
скромно. Върху лицето й' се 
откри чудно хубава 
ка, а очите й показаха ве
сел, открит характер.

„Люба беше отлична ши
вашка на бельо. — пише Си 
пка Халачева. Винаги
спретната и хубаво облечна. 
Сама си шиеше рокли и блу 
зи. Така дружелюбно

й се отли- 
но беше на това

Д)т браггска усърдно само 
с висока кул-

страна Съседна, 
рано първа долетя — 

Възторжена
усмив-се от

насяше към мен, че и досе- за слънце
жедиа

СТРАНИЦА 2
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°в 3ниц?кнИрЕгионЛ МЕЖДУОВЩИНСКИя
Съветна съюза НА СИНДИКАТИТЕ

™™НОМОРАВСКИ РЕГИОН В ПЕРИОДА IОДИНА 1981—1985

Трудещите се» я активни
•убвктн в стабилизацията
От материалното производство бр”ят на организациите 
НзносЪх на междунаполии °' КОИто отчитат загуби, 
жителю балаТЛУ™™дЯеПае^0' К°ЙТ° °™Та 
роприлтия в икономическата

ФАБРИКА НА ХРАНДЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЩЕ 
СЕ УВЕЛИЧВАТ С УВЕЛИ
Н0СТ?А0НЛАТПР0ДУКТИВ 
ХОДА ТРУДА И ДО- Над две хиляди ферми ще произвеждат около 16 400 

нови тона мляко. 3400 тона птиче месо, 3300 тона друг 
вид месо ...

поло-
от значителните ме 

стабилизация. В личното и съвместно по- 
треолеиие са осъществени 
положителни тенденции. Сре 
ДНИдт месечен личен доход 
по трудещ се е увеличен от

РазвитиетоОсъществяване на селското 
стопанство, по точно на 
вотновъдството и 
ството в

включени всички селскосто 
папски организации в регио
на като по.такъв начин Юж 
номоравски регион, един от 
и кономически 
налите в Сърбия. Да стане, 
така да се каже, истински 
производител на" храна.

Съгласно тази програма 
през следващия средносро- 
чен период, пространните и 
богати, но засега пито час
тично използувани пасбища 
в Сурдулишка и Босилегра- 
дска общини, трябва да ста 
нат фабрики за производ
ство на мляко и месо. В те
зи общини най-значителна 
крачка в развитието им ще 
бъде формирането на мини- 
ферми за отглеждане на 
дребен и рогат добитък.

Изхождайки от програма
та, в Сурдулишка община, 
предимно в районите на 
Клисура, Власина и Божи- 
ца ще бъдат оформени 30 
смесени мини-ферми, в кои
то ще се отглеждат 300 ов
це и 100 крави и 50 мини- 
ферми с 2500 овце. За тази 
цел индивидуалните селско
стопански производители 
получат кредит от над 
милиона динара, а главна 
отговорност в това важно 
мероприятие има „Власина- 
продукт”.

В Босилеградска община, 
която перспективата си ви
жда в развитието на живот 
новъдството ще бъдат офор
мени 241 мини-ферми: 
овце, 65 за крави и 105 сме
сени т.е. в съдите ще се 
отглеждат и овце и крави. 
В мини-фермите вкупно т-е 
бъдат отглеждани 5650 ов
це и 535 крави. За реализи 
ране на тази програма ще 
бъдат изразходвани над 56 
милиона динара, от които 
селскостопанските произво 
дители и ООСТ „Напредък”, 
която има главна роля в 
програмата, ще участвуват с 
20 на сто.

политика
та на икономическата стаби 
лизация в първото шестме 
сечи-е от настоящата година 
в Нишки регион характери
зира интензивна дейност и 
резултатите 
този план, макар че не мо
гат изцяло да бъдат положи 
телни, засега окуражават и 
представляват значителна сс 
нова- в по-нататъшното рееа- 
лизиране на стабилизацион
ните мерки. Основната 
ча на синдикалните органи
зации в региона в предстоя 
щия период се състои в то
ва да се запази, а там къ. 
дето е възможно 
увеличи материалното про
изводство. Именно

91 на сто и средствата за 
възпроизводство с към 58 
на сто, покрай увеличение
то на

жи
овощар- 

предстоящия сред- 
носрочен период е едно от 
условията за по-ускорено об 
ществено-икомомическо ра 
звитие на Южна Сърбия, по 
точно ма Южноморавски и 
част от Нишки региони. Всъ 
ит.ност това развитие е обус
ловено от реализирането на 
програмата „Морава II”, ко
ято между другото в инди
видуалния сектор предвиж
да създаване на лозя и ово 
щни градини на площи от 
към 4750 ха, както и изгра
ждаме ма 2072 специални ми 
ни-ферми за отглеждане на 
дребен и рогат добитък. В 
обществения пък сектор в 
Проекта, изготвен в края на 
миналата година, се предви
жда до 1985 година в Пре- 
шево, Сурдулица и Пуста ре 
ка да се извърши разшир 
ване и реконструкция на 
обекта за хранително-вкусо
вата промишленост. Става 
дума за обекти за преработ 
ка на овощия, зеленчук, мл 
яко и месо. Покрай другото 
се предвижда и разширение 
и реконструкция на мазета 
за съхранение на вино във 
Власотинце и Враня

динара, колкото е билпроизводителността на 
тРУда с 1,6 индексни 
ки- представляват значител
на крачка в стабилизацията. 
“Същност 
на благоприятното 
шение в разпределението на 
чистия доход и намаляване 
на потреблението, 
на личното.

най-изоста-в първите 
миналата година, на 
динара. Но при това

шест месеца в 
5 686

точ.
постигнати на НдКОИ

организации в региона не са 
спазвали собственитетова е резултат

самоул
равителни споразумения за 
разпределение на средствата 
за лични доходи и са нару
шили съотношенията в раз
пределението на чистия До
ход. Но реално е да 
ква, че в предстоящия пе
риод, личните доходи да се 
увеличават с

СъОГНО-

отделно
зада

Значителни са и загубите 
в отделни организации на 
сдруженмя труд. Макар че 
са намалени от 86.992.000, 
лкото са възлизали в пър
вото шестмесечие в минала 
та година, на 66.689 000 
по-малки с 23,3 на сто, те 
и занапред 
грижа на трудещите се и 
Съюза на синдикатите.

се оча.

увеличението 
па продуктивността на тру
да и дохода.

ко-и да се

На заседанието бе изтък
нато, че Съюзът на синди
катите в региона енергично 
ще се противопоставя къ-м 
нерационалните инвестицио 
ини капиталовложения и сре 
щу изграждане на об 
за които не са обезпечени 
финансови средства. При то 
ва, икономическата стабили 
зация не може и не тряб
ва да се разбере като па
рализиране на инвестицион
ната активност, но преди 
всичко като пренасочване 
на инвестициите в области
те. които допрнасят и изди
гат резултатите в стабилиза
цията.

Изхождайки 
ва, пред Съюза на синдика
тите предстои акция за по- 
пълно афирмиране на обще
ственото договаряне и само 
управителното споразумява
не, което досега не е дало

това е 
едно от решенията взети на 
проведеното в понеделник за 
седание

и са

представляват
на Междуобщин- 

ския съвет на Съю3а на 
синдикатите в Нишки ре
гион ,на което бяха обсъде
ни актуални въпроси, отна
сящи се до осъществяване
то на икономическата стаби 
лизация и деловите резулта 
ти в основните организации 
на сдружения труд от ма
териалното производство

Я-
21В съгласие с тези задачи, 

бе изтъкнато на заседание
то, необходимо е общински 
те и междуобщинските тела 
на Съюза на синдикатите, 
да се ангажират на конкрет 
ното съблюдаване на състо 
янието в своите среди и да 
се мине от думи на дела.

Едно от най-значнгелните 
насърчения в региона е вън 
шнотърговският обмен и 
съшият е увеличен с 23 на 
сто. Стойността на износа 
е по-висока от стойността 
на вноса с 8,42 милиона до
лара и досега това е един от 
най добрите резултати на 
този план. Но трябва да из 
тъкнем, че тази размяна, 
преди всичко, се отнася са
мо на износ на индустриал
ни произведения и внос на 
суровини и възпроизводстве 
ни материали за нуждите на 
промишлено:тта.

екти,

ще
20

в
първата половина от насто
ящата година. За реализиране на Проек

та, в чието изготвяне по
край специалисти ог фонда 
за подтик недостатъчно раз 
витите краища, представите 
ли от общините и региони
те са участвували и експерти 
от Международната банка 
за възобновление и развой, 
ще бъдзт изразходвани око 
ло 5,5 милиарда динара. Ре
ализирането на Прокета в 
предстоящия 
план в Южио.мсравски ре
гион ще даде възможност за 
производство на 16 400 нови 
тона мляко, 60 тона овощия, 
3400 томи птиче месо, 3300 
тона останал вид месо, 4550 
тона вино и прочие. Всъщ
ност Проекта, в който са

ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ДЕ
ЛОВИ РЕЗУЛТАТИ В РЕ 
ГйОМА ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС В 
СТАБИЛИЗАЦИЯТА

от всичко то-

71 за

Целокупната 
дейност в региона отчита 
Ръст иа увеличение на физи 
«скпя ебем на производ 
елх) с към 8 на сто, об 
щи2 доход с 35,9 дохода с 
21,8 «еастня доход с 32,9, за. 
втосттв с 4,4 на сто и пр. 
Значителният ръст на акуму 
яатпзнвта способност с над

стопанска
очакващите резултати, от 
делно в областта на сдружа
ване на труд и средства. За
това и трудещите се трябва 
да бъдат в течение на всич
ки самоуправителни преобра 
зования — да бъдат цялосг 
но ангажирани в осъществя 
ване на икономическата ста
билизация.

средносрочен

В Б.

. членовете па Партията- 
Г. Димитрзв и Люба търсе
ха предимно литература за 
живота на руския пролета
риат и от него се учеха и 
учеха другите."

А Величка Патропскл в 
спомени

него. При техните оскъдни 
средства Люба полага

усилия да създаде обета 
ловка за спокойно занима
ние и самообразование 
Георги, Спомням си с как
во старание му подари скрз 

работен кабинет с бю- 
библиотечен шкаф 

Под

лопитка, жена другар в истин 
екця смисъл на думата .. . 

За революционния и съ- 
на Георги 

Ивоше-

голе.
ми

пружески живзт 
Димитров и Л:сба

може да сс ка псе, че то 
ва е било идеално съчета
ние. „Люба с пример на вяР 

равна другарка, другар

на

вич
мише, чесвоите

„Люба Димитрова бе паис-
V___ достойна другарка па
Георги Димитров. Тя взима
1П0

мен
ро, стол,
и етажерки за книги.

ставаше скрито ог 
Изненадата беше 

през

тимана и
ка, която расте заедно с та- 
лентливня Ьи другар, вели- 

— пише Лю-
гзтовката 
Димитров.
безгранична, когато 
1915 г. Димитров получи за 
рождения си ден този хуоав 
подарък. При тези подоорс- 

условия Димитров ежеча 
сово растеше ..."

живо участие в негова
та работа и всеотдайно му 
служеше. През лятото па 
1923 г. прекара 
във Варна ..

Всяка раздяла между Ди
митров и Люба тежко 
понасяше от двамата. 1о си 

писма от влака, хо
ла събра-

кия си другар 
ба Костова. — комуто гюма 
га неуморно, за когото се 

всеодайно. Другарка, 
люби своя 

го е ценила

един месец
са

&грижи
кодто безумно 
другар, която „
и уважавала, като никои н* 
времето, която първа разби
ра колко той е голям (тя ми 
с казвала: „Никой ,,е знае 
какво е той"), КОЯТО е била 
готова живота си да даде 
за него. Това е Люба.

сени Iапишеха 
тела,
нията. Едип за Друг миело-

Тс двамата, Георги Дими
тров и Люба Ивошевич за
едно работеха па самообра 
зованието си. Елена Къриун 

„нещо про- 
Дими. 

само

в паузите
и
8ха.

„Мила Люба,
Вчера след обед поднасях 

отчета си 
от Плевен през 
Бях извънредно 
рей, тъй че 
то аз

V
8
М

сийска пише, че 
четено от Люба
тров не принадлежеше,
Па° единия - споделяха си 

впечатленията
си из-

или 1_ пише Димитров
Цена Ганева, която позна

вала животаI на Любица И'ю 
по-отблизко казала. 

.През 1906 година 1еорги 
Димитров свързва живота 

Люба Ивошевич, Отто- 
изключи-

!1907 година.
много у мо

ме излезе как-
взаимно
прочетепето, правеха пр0
но-ги и тия изводи, така про 

’ двамата, добиваха
статиите и

шевич п
исках".всрени от 

живот в речите, 
инструкциите на

ся с
гава тя проявява

внимание и грижи за
(Следва)Димитров

телно СТРАНИЦА 3
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ДО КРАЯ НА ГОДИНАБОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА
ТАГ Четири им тежефоянн линиишисти в отбранителната

СИСТЕМА ви средства за тази цел, но 
чс те произлизат вследствие 
липсата иа стълбове. Макар 
че са обезпечени 
от около 600 хиляди дина
ра, и макар че доставката е 
на време договорена с фа
бриката за импрегниране на 
дърво в Чичевац, с-вщата по
неже ги няма достатъчно не 

състояние на време да

От заплануваните в 1Ш^то' 
я»цата година пови телефон 
ни вързки в общшша ^за 
селата Долна и юрна I ь 
жана, Плоча и Карамамида , 

месен ще зано 1- 
теле- 

Ка-

средстлаВ социалистическото самоуправитсл- 
ио общество, на хуманни начала, каюви- 
то ние изграждаме, ролята на театъра 
е от отделно значение.

Театърът трябва да бъде истински 
борец за прогресивно обществено съз
нание и хуманистични отношения спРя- 

работник, развивайки 
конструктивна критика иа онова, кое
то спъва нашето развитие. Л това ще 
може да осъществи само ако бъде вяР" 
аю огледало па онова, което става

Паралелно с укрепването па ролята 
на сдружения труд и развитието иа де
легатската система в нашето самоупра- 
вителио социалистическо общество, ние 
трябва да укрепваме и по-иататьк си
стемата на всенародната отбрана и са
мозащита въ» всички обществени стру
ктури на нашата страна.

По такъв начин класовият характер 
на нашата отбранителна система п по- 
дещата роля на Съюза на югославски
те комунисти и работническата класа 
ще придобият още по.пълно значение.

(Из речта в Центъра на високите во
енни училища в Белград 21 декем
ври 1976 година)

през този 
ие изграждането 
фолиата линия за село 
рамаиица. Именно за това 
вече съществуват всички и у 
жни условия — обезпечен 
пеобходимеи материал и съ 

покрай добро- 
страна на

на

е в 
ги предаде.мо човека

Миланов, Общил- 
Скушцина * влага вси- 

проблемът Да бъ 
и щом като

ор7>жения, и 
ВОЛНИЯ труд от 
населението, изпъДИитсли иа 
работите ше бьдат числя!ди 

към ЮНА.

Според 
ската 1

в чки усилия 
де премахнат 
стълбовете бъДат доставени* 
работата ще тръгне от мър
твата точка. С извеждане на 
работите няма да има тРУД- 

и най-вероятно до 
края на годината, с помощ
та на доброволен труд от 
местните общности, числящи 

кгм ЮНА ше лриве- 
им до

те се
До като с провеждането па 

телефонна връзка ня- 
с потази

ма никакви трудности, 
строяването на телефонните 

Плоча, Горна и
пости

МИРЪТ Е НЕДЕЛИМ линии за 
Долна Ръжена съшит® ПР°- 
Дължават. Както ни осведо 
ми Боян Миланов, нредседа 
тел на Изпълнителния съвет 
иа Общинската скупщина в 
Босилеград съшитс не се съ 
стоят в недостига

В процеса на детлнта на европей
ска почва са осъществени известни по
стижения Те са изразени в резултати
те на Конференцията в Хелзинки. Та
за нещо, безспорно, има и по-широко 
значение, защото именно стълкновени
ята в Европа довеждаха под въпрос 
световния мир.

Обаче трябва открито да кажем, че 
Европа не може да живее в мир и си
гурност, ако -мир и сигурност не 
обезпечат в цял свят.

те сс 
дат построяването
край-

В Б.финансо-

ДИМИТРОВГРАД

Започна доизгражданото на 

отарчеени! дай
От една среща с Арафат

нашето общество и ако се неразруши
ми връзки сс свързва със самоуправ
лението и сдружения труд, като тяхна 
интегрална част.

(Из посланието до участниците в 22- 
те югославски театрални срещи 
Нови Сад, 1977 год.)

(Реч в генералната дебата на Шес
тата конференция на необвързаните 
в Хавана, 3—9 септември 1979 го
дина)

ганизация обещавам, че ще 
строим всичко строежът да 
бъде построен в срока, а то 
ва значи в чест на идва
щия Ден на освобождение
то ще подарим на остарели
те хора хубав и комфортен 
дом.

След няколкогодишен за
стой, на 10 септември запо
чна доизграждането на стар 
чсския дом в Димитровград, 
в който ще квартируват 90 
стари и пенсионирани лица 
От тази и съседните общини 
Пирот и Бабушница.

По този повод се състоя 
малко тържество, което ус
троиха строителите на „Гра 
дня”. Първите лопати бетон 
в темелите на обекта сложи 
Чедомир Антов, висококва
лифициран строителен работ 
ник в това предприятие, кой 
то по повод Деня на освобо 
ждението — 8 септември по 
лучи септемврийска награда 
на Димитровград. По случай 
откриването на строителни
те работи на този обект, Ан 
тов заяви:

— Благодаря на моите дру 
гари, които ми дадоха при
ятната длъжност да открня 
доизграждането на старчес
кия Дом. От името на всич
ки трудещи се в нашата ор-

ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМЯНА в

На развитието на икономическите 
отношения с чужбина и на укрепване
то на стабилността въз вътрешните 
икономически процеси ние и досега по
свещавахме внимание, имайки в пред
вид тяхното значение за нашето общо 
материално и обществено развитие.

(Из доклада пред Единадесетия кон
грес на СЮК)

СОЦИАЛНИТЕ РАЗЛИКИ

Зарад обезпечаване на цялостна сто
панска система са необходими и съот
ветни решения в областта на социал
ната политика, особено по отношение 
утвърждаването на критериите на со
циалните разлики.

(Из речта на Обшия събор на Фе 
дерацията, 23 април 1973 година)

Построяването на старчес 
кия дом що струва 17 ми
лиона и 900 хиляди динара. 
Средствата са обезпечили Ре 
иубликанската самоуправи- 
телна обшност по инвалидно 
и пенсионно осигуряване и 
регионалната и общинската 
самоуправителни общности 
по социална защита. Както 
изтъкна директорът на бъ
дещия старчески дом Ми
хаил Любенов, строителните 
работи няма да се прекъс-

ЗОНА НА МИРА

От становище на укрепването на ми
ра и сигурността в Европа и в света 
областта на Средиземноморието заема 
важно място. В превръщането на Сре
диземноморието в зона на мира и съ
трудничество, всички средиземномор
ски страни трябва да участвуват рав- 

' направно в духа на разпоредбите на 
заключителния документ От Хелзинки 
и становищата от декларацията на пе
тата конференция на необвързаните' 
страни в Коломбо. В установяването на 
зона на мира и сигурност, особено в 
невралгичните части на света ние виж
даме важни крачки, които да водят 
към намаляване на областта, в който 
става надпревара между блоковете и 
великите сили. В тази светлина ние да
ваме подкрепа на усилията за създа
ване на такива зони в Индийски оке
ан, Латинска Америка и другаде.

(Из речта, произнесена в Хавана,
3—9 септември 1979 год.)

НАЙ УСЛОЖНЕНА ОБЛАСТ В ЕВРОПА

Една от най-усложнените области в 
нашата страна, където се проверява и 
потвърждава нашата политика и ней
ната принципност по националния въ
прос, е именно покрайнина Косово. За. 
шото тук с векове, в 
ра форма, се

ват все докато не се постро
ят всички три фази на този 
значителен обект. Това зна
чи, че ще бъдат построени 
и заплануваните 16 гарсоние 
ри с по едно относно две и 
три легла.

твърде оет- 
стълкновяваха обще

ствените противоречия — социални, ико 
комически, политически, национални и 
други. Преди всичко, националният съ
став на населението в тази област е 
един от най-сложните в тази част 
Европа. Също така икономическата 
изостаналост на Косово беше по-ярко 
изразена, отколкото където и да било 
на друго място и покрай благоприятни
те природни и други условия. Не по- 
малко изпъкваха и социалните, култур
ните, просветните и другите проблеми. 
При това географското положение на 
Косово е такова, че в него се кръсто
сваха разни влияния и интереси, и то 
постоянно беше поприще иа апетитите 
и стълкновенията на разни управлява
щи кръгове. Също така албанските 
върхове на Косово не бяха 
ние да дадат прогресивно 
решение за специфичните междунацио- 
нални проблеми в тази област. Такова 
решение можеше да даде само май- 
напредничавата класа, работническата 
класа и нейния революционен авангард.

Т. Петров

Кратки новинина

През миналата . 
каран пътят Погановски

седмица най-сетне е иро- 
манастир, Поганово в

дължина от около 4 километра. Средствата за 
пробиване на пътя е обезпечила общинската СОИ 
за местни и некатегоризирани_ пътища, а населе.
нието от селото е участвувало с доброволен труд 

итед пробиване наспоменатия път, строител
ните машини са закарани в Т.рънски Одоровци,
ТпДПпот\т.Се прЯдължи с изграждането на пътя 1р. Одоровци — Искровцн. — Петачинцн.

РОЛЯТА НА ТЕАТЪРА

Театралното изкуство дава 
ности повече от другите, пряко свър
зано за обществената среда, от която 
произлиза и в която действува, за всеки 
дневните човешки и обществено-поли
тически обстоятелства, за съзнанието на 
обществото за само себе си. Затуй ро- 
лята на театъра е от извънредно голя
мо значение, не само за формиране 
художествена и изобщо културната об
щественост, но и за по-нататъщно ра
звитие на културната общност.

възмож-
в състоя- 

историческо

пе1оЛ^п^=<)ЛКОГОДИШНо изгРажДане на моста река Драговищица за с. Рибарци тези дни съ- 
шият е завършен и готов за употреба.
на

сигупногт пР.™ цанет° Му РНбарчани са получили 
общност Гпрплт?71’ШИОто развитие на местната 
СОИ за мегтип* ВаТа 6 обезпечила общинската 
селението! ™ некатегоризирани пътища, а на. селението е помощувало с доброволен

на (Беседа по случай провъзгласяване- 
на И. Б. Тито за почетен доктор 

на Университета в Прищинз 4 
рил 1975 г.) ап. тРУД.

у
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РАЗГОВОР С председател
я на ок на ггтг. _

любен Величков В СУРДУЛИШКл община

РАСП РОЛЯТА НА
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

» ДЕЛЕГАТСКАТА '
ЧЕРПАЕМИ

ШАНС ЗА ПО- УСКОРЕНО 

РАЗВИТИЕ
(От 1-ва стр.)
Трябва да отбележим и то 

ва, че ООСТ „Напредък" до 
сега главно се занимава с 
продажба на месо, което ку 
пува от селскостопански про 
изводители, а за подобрява
не на расовия състав на 
добитъка купи няколко би
ка сименталска раса като 
ги раздаде на частни селско 
стопански производители. Ор 
ганизацията снабдява, сел 
скостопанските производите

вишаване производителност
та на труда. В средносрочна 
та програма е запланувано 
построяване на Комунално- 
-услужен център, средства за 
който са обезпечени, инвес. 
тиционият проект е 
оства да се намери изпъл
нител.

ДАНИТЕ И ТРУДЕщи^С ™ЕМЛЗА ИЗАЯ3ВКаРИнВдА Ж готов.
Спирайки се

ността на местните^ общно
сти в Сурдулишка община 
и в Южноморавски регион
ггтиеДиТе2ят На °К 1ДЛН Люоен Величков 
тъкна, че местните общнрс- 
ти като основни 
обществения организъм в 
досегашната си дейност се 
проявиха всестранно. Все по. 
широкото участие

В'<ЛЮЧВаТ « 0 ^аналите области на де-
бианп В= всенаР°Дната от- 
зашит веществената само защита, организира терито
риалните части и частите на 
гражданската защита Една 
част от средствата на 
нохо самооблагане 
ва за обзавеждане 
части.

СДРУЖАВАНЕ НА ТОВАР 
НИЯ ТРАНСПОРТ

на Според думите на директо 
ра на Автотранспортната ор 
гаиизация в Босилегад, тру 
дещите се от тази стопан
ска организация в своята 
средносрочна програма са 
запланували разширение на 
Съобщителните връзки с но
ви превозни средства ,изгра 
ждане на паркинзи и др. Та 
зи стопанска организация 
има големи трудности, със 
заплащане на големите ав.

пз-
й. ли със семена за създава

не на изкуствени ливади ка
то по тоя начин подобрява 
кръмната база и

а:
клетки на мест- 

се ползу. 
на тези

увеличе 
нието броя ма добитъка. По 
ради това в течение на тана трудо

вите хора в разнообразните 
дейности допринесоха деле
гатската система да заживее 
пълноценно, въпреки реди- 
цл обективни и субективни 
обстоятелства.

® Сурдулишка община — 
измъкна Л. Величков — с 
29 хиляди
живеят в 37 селища.

зи година са изградени от- 
купвателни станции в ЦъР- 

' нощица и Караманица, а ще 
. бъдат построени и в Лиси- 

иа и Бранковци.

Местните общности 
меоно с ■ 
обществено ~_

СЪВ-
Ръководствата на 

политически/е 
организации, преди всичко с 
Ръководствата на

Г. *

първични 
как- СНАБДЯВАНЕТО ЩЕ СЕ 

ПОДОБРИ
тогарни услуги покачването 
цената на горивото не е в 
съгласие се цените на прево

те организации на СК, 
то и делегациите (във всяка 
местна общност действуват 
по четири делегации 
обществено политическа об 
щност, за СОИ, за общество 
на дейност и за стопанство) 
представляват разклонен са- 
моуправителен

ООСТ „Слога", за.жители, които Л. Величков КОяТО с
единствен снабдител на Бо- 
силеградска община, за по- 
добро снабдяване на населе 
нието в своята средиосроч- 
на програма е запланувала 
да разшири тръговската мре 
жа с отваряне на нови ма 
газини в онези села, къде 
то сега няма. Според думи 
те на директора Васил Та 
кев обезпечени 
за изграждане на два скла
да с хладилници където ще 
се върши съхранение на сто 
ките. С изграждането на те 
зи складове снабдяването 
ще се подобри. В план е и 
изграждане на Универсален 
магазин за различни стоки.

В комунално-услужното 
предприятие „Услуга” труде 
щите се, се застъпват за уве 
личаване на дохода и

— за Иван Арсов директор в 
товарния транспорт сподели 
че трябва да се извърши 
обединяване, на средствата, 
за което трябва да се за
стъпят обществено-пол птиче 
ските организации.

•ч;.»са ор
ганизирани 20 местни общ
ности.

.* 1.4 -

да се изпви във всяка ед
на област на човешката 
пост. Това е Дей

и гаранция, че 
постигнатите споразумения и 
договори ще се осъществя-' 
ват и претворяват в конкре 
тни дела в живота, 
друг подход може 
тел но да влияе и не щс не 
бъде в съгласие 
ните настоявания трудовият 
човек да има главната дума.

В общината действуват 
166 делегации с над 1700 де 
легати и с делегациите на 
обществено - политическите 
организации почти 200 чле
нове на делегации, които из 
бират делегати в Общинска 
та скупщина и скупщините 
на самоуправи/елните об
щности на интересите.

През досегашния период 
в течение на петгодишно са
мооблагане местните сбщно 
сти построиха редица кому
нално-битови обекти. По
строени са няколко .моста, 
десетки километри асфалто 
ви междуселски пътища, 
няколко десетки километра 
водопроводи, електропрово
ди и пр. Също така, мест
ните общности участвуваха 
във финансирането на стро 
ежи за здравеопазването, со 
циалната защита и други ин 
фраструктурни обекти.

механизъм, 
чиито резултати все повече
са налице.

Накрая председателят на 
общината Симеон Захариев 
изтъкна, че още се закъсня
ва с приемането на средносро 
чните програми в организа
циите и че при това не 
трябва да се съблюдават са 
мо собствените интереси, а 
цялостно да се разглеждат 
интересите на общината. В 
приемането трябва да взе
мат участие всички трудещи 
се, а членовете на СК да 
бъдат начело в изготвянето 
на програмите.

Всеки
Тъй като конституционна

та трансформация на мест
ните общности приключи — 
изтъкна Л. Величков — от 

общности 
пред се очаква да станат мя 
сто за договор на трудещи
те се и гражданите по вси
чки жизненотрептящи проб 
леми на нашето съвремие.

Досега не действува напъл 
но и съгласувано взаимодей 
ствието местна общност — 
организациите на сдружения 

Оттук необходимостта 
делегациите в трудовите ор-

отрица.
са средствас постоян-

местните зана-
Досегашната поактика на 

местните общности доказа,
че тяхното място е незаме
нимо в обществено-политнче 
скпя, стопански и друг жи
вот.

Ст. Н. по- М. Янев

ганизации и делегациите в 
местните общности да се 
третират еднакво. Налага се 
делегатите от

ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ СЕ ОСНОВЕ ПОЛИТИЧЕСКА 

ШКОЛА
сдружения 

труд всестранно да работят 
и в местните общности, тъй 
като тук се решават проб
леми, пряко свързани не са
мо с благоденствието на хо
рата, но и с производството, 
а особено с активирането па 
разполагаемите местни суро
вини.

Така например местната 
общност в Сурдулица от 
средствата на местното са
мооблагане, с помощта на 
Власинските водецентрали и 

общно. 
кому-

(От 1-ва стр.)
формирането на Политичес 
ката школа. Общинският ко 
митег на СКС в Димитров
град ще има възможност да 
оспособи кадри за общество 
но-политически акции т.е. 
за активно участие в реша 
ването и а актуални въпроси, 
с които се срещат трудови 
те хора в колективите, а 
с цел за осъществяваме за

дачите произлизащи от Кон 
ституцията, Закона за сдру 
жения труд и други, кои 
то се отнася до обществено- 
икономическото и пол птиче 
ско развитие на нашата 
страна.

равноправна застъпеност на 
всички първични организа 
ции на СК, тяхната кадро 
ва оспособеност и класово- 
социалната, 
половата и 
структура.

Изборът на курсистите 
за споменатата школа, ще 
извърши Общинският коми 
тет въз основа предложени 
ята на първичните органи 
зации на СК и Кадровата 

и комисия съгласно утвъРДС 
ните критерии.

Самоуправителната 
ст на интересите за 
нална дейност 
водопровод ,който бе преда 
ден на употреба за Деня на 
освобождението на Сурду
лишка община 
ма. Стойността 
обект е около

построиха
възраставата.
националнатаЗанапред — посочи на

края председателят па ОК на 
ССТН Л бен Величков — 
местните общности и особе
но делегатската система щс 
осигурят на трудовия човек 
и на гражданина

ст фашиз. 
на този Също така една Оу зада 

чпте на бъдещата Политиче 
ческа школа ще бъде — да 
оспособява 
критическо отношение към 
явленията и проблемите 
обществената прашка, а съ 

така всеки курсист що 
бу,де оспособен па време да 
забелязва проблемите, техни 

причини и .методите за 
тяхното решаване.

45 милиона
динара.

Местните общно ти, както 
потвърди Любен

комунистите за
напълноВеличков,

щоДИМИТРОВГРАД Темите, които ще бъдат 
изнесянн пред курсистите, 
ще бъдат подбрани от Про 
грамата на Политическата 
школа, чийто избор ще наОрганизират па колективен принцип

* най-къоио до 25 септември.
Окончателният отчет

.повия Общински 
Кон

ю

Политическа 
ще -работи според .Про 

грамата на политическите 
школи па общинските коми 
тстн (в СР Сърбия, а по вре 
ме на .реализацията, същата бъдат 
Програма ще бъде допълня 
вана с актуални теми от 
дейността -па Общинската ор 
гаиизация па СКС в Димит

Споменатата 
школа

преподавателите, коправят
иго ще бъдат определени от 
страна на Общинския коми 
тет. Яоно е и това че за об
работка на някои теми ще

предлагане 
председател 

конфсрсп- 
маидат

комитет»'общи ллСКИЯ
на кандидат за 
на Общинската

с едногодишен

В Димитровградска 
«а в разгар в, подготвителни

ой,т"Тго
та конференция, ва коят^дат избр-и новИиЧле
нове на Общинския ™

състава па 
комитет, председател па ангажирани и пре 

подаватели от Регионалната 
политическа школа при МОК 
на СКС от Ниш.

ция
н секретар

нафереицията и секретар 
Комитета, Общинският коми 
тет ще уточни и предаде на 
Общинската 
иай-КъС1Ю Д° * октомври т.

Общинския 
манна

с двугодишенкомитет
дат. конференция

Кандидатите за и0*** ^
став ла Общинския к° 
се предлагаха о-г 1 Д° ' _ 
тември на заседанията ..Р»ви 
дени въ» обсъЖДа-
ортвнизаиии. БяхаьДиа
ни следните въ«Роьи' 

и оценка не 
членове 

конференция и 
комитет,
дидати за състава на

П, 10 то 20 септември °ьв

заседания, "а 
разгледани
женил.

Накрая да добавим, че. 
активности в Политическата школа към 

Общинския комитет, ще мо 
гат да се обучават май-мно 

Интересно е да се спомене, го 50 курсисти, която ще 
че броят и структурата на започне с .работа в началото 
курсистите за всяка учебна ма октомври и ще трае до 
година ще определя Общни март идващата година, 
ският комитет, като при 
това ще се води сметка за

ровград, както и с теми, ко 
Ито обработват 
те на СЮК и СКС.г.

Заседанието на Общинска 
та конференция в Димитро 
град е насрочена за 
томври текущата година.

Т. Петров

предловсички
11 ок

мненията и 
СИ, П'ЬРВИЧ,1И ще преда 

комитет

делегатите
Общинската
Общинския 

на кан 
Общин

Забележките,

„а Общинския

;шз
на Т, Петрои

предлагане дат
СТРАНИЦА 5

1980септември
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отопанотво*!!
ЦЕХА НА КОЩАНА" - СУРДУЛИЦАИЗ

С качество завоюван
чуждестраваят назар

които поерезултати,Цехът «иа „Кощаиа" » Сур 
дулмца е тиъРД® млад кол ок 
ктин. В течение .па две.тРм

ритс
цех. За шест ме 

година
ТОНИтила текущатасеца на 

производството (мерено е нор 
преизпълненоспечели автори.годипи сам 

тст па качествен произволи 
обувки. Ь.

ма-часове) е
80 на сто в сравнес околопа женскител

жогодмо се изнасят па десет 
ки хиляди обувки в Швеция,

насъс съшия периодние
миналата година.

демократичнаГерманската 
република и в други страни. 

Почти целокупното годиш
Голям успех за този т»ъР 

колектив лредстаде млад иа втовъвежданетов лявапроизводство е предна:* 
пл юс. За осем ме

по ра смяна, която започна да 
работи от 1 август т.г. Прие 
ти са на .работа 52 нови ра

лачено за
иа текущата година иросена

изводственият годишен план 
98 на сто. Най миналиботника, които сао изпълнен с петмесечнапредварителнапа Съюзнияновите мерки „Ко шапа” — 

колектив
подготовка в 
Враня. Сега този 
наброява 180 души, п ре дим

изпълнителен съвет дадоха 
положителен тласък на из 
носа. Досега в Швеция са 

70 хиляди чифта

Цехът па „Лисна" н Бабушшща

ШЕСТМЕСЕЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА по млади.
Благодарение на добрите 

делови резултати и отделя 
иа средствата цехът по 

строи работнически стол, в 
който 120 души получават 
топло закуска.

изнесени 
дамски обувки, а в момента 
се подготвя още една нар 
у ида от 4 хиляди за Герман 
ската демократична републиПОЛОЖИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ не

ка.
Полугодишната 

ка съшо
равносмет 

потвърждава доб Ст. Н.процента. Това нещо е дало 
възможност и за укрепване 
на а кумулативната способ, 
ност на стопанството в об 
шината, 
през
на 1979 година — в 1980 го
дина
способност на стопанството е 
нарастнала с 6,5 процента, 
при увеличение на заетостта 
с 4 процента.

Показателите за стопанско 
първите

рактер, защото в тази трудо 
организация, и в нре 

години, загубите 
привър

то развитие през 
шест месеца на настоящата 
година в Бабушш1шка общи 
на са положителни. С изклю

ва ИЗ ООСТ „5 СЕПТЕМБАР”ди шиите
се наваксват след 
швале на туристическия се 
зон. Очаква се също така 
и в „Лужница" направената 
загуба да бъде саниране. Ли

1МЕСТ8 ЗАГУБАДОХОДОт 5,9 процента
гостилшгчарскатачение на 

трудова 'организация „ЦъР 
връх" и ООСТ „Оцет” 

към „Лужница —

първото шестмесечие
А С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕРОПРИЯТИЯТА ПО 

ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ СА СПЕСТЕНИ 
1 354 000 ДИНАРА

Решеността на 370 заети в 
основната организация 
сдружения труд „5 септем- 
бар” в Сурдулица към авто 
мобилните заводи „Цървена 
застава” от Крагугвац загу 
беното през първото триме
сечие да се компенсира, да
де своите резултати. С кон
кретни акции 
икономии,
бракуваните стоки и разхо
дите по стопанисване, 
принесоха загубите да бъ
дат, „изтласкани” и замене

ни възгтроизводствената
всички чните доходи не са надми 

наЛиорганизации на сдружения 
труд имат положителни - ре 
зултати.

Общият доход е с 241,5 
процента по-висок от общия

предвидените рамки.
Отпуските по болест 

30 дни показват тондедция 
на увеличение. Затова едно 
от заключенията във връз 
зка с понататъшните мерки 
по провеждане на стабилиза 
ционните мерки е да се пре

ни с относителна добър до
ход — 40 милиона динара.

доходът възли.
до

на
Остатък 
за на 18,5 милиона динара

„СЕЗОННА” ЗАГУБА а за разширяване на мате
риалните основи на труда
вместо заплануваната „ну
ла”. са отделени 1.5 мили
она динара.

Инак на автомобилната фа 
брика за осем месеца са до
ставени 75 хиляди хпгкро.мо
тори
тели и стъклочистачки.

С реализацията на програ 
мата по икономическа стаби 
лизацня. допълнена в нача 
лото на април, са спестени 
1 354 000

доход през първите шест ме 
сеца на 1979 година, а дохо 
дът е по-висок с 28,3 Както и в предишните го 

дини, така и този път, в пър 
вото шестмесечие 
ната „Църни връх”
116 000, а ООСТ „Оцет” към 
„Лужница” има 194 000 
ра загуби.

Специално в „Църни връх” 
загубата има „сезонен” ха-

процен
та. махват неоправдателните от 

пускя по болест. Занапред 
ще се настои да се активизи 
рат всички съществуващи 
неизползвани ресурси, при 
постоянно намаляване иа об 
щою и съвместно потребле 
пие.

Като се изхожда от мер 
ките по стопанска стабилиза 
ция в Бабушнишка община 

осъществяват предвиде

на годи 
има по-големи

намаляване на
се дима
ните
тие. Ръстът на .икономичност 
та е значителна по-висока от 
съшия 
та година, 
та за укрепване материална 
та основа на сдружения труд 
от 7,6 през 1979 — през пъР 
вите
година са по.големи с 23,21

пропорции на разви охладители, отоплидо-

М. А.период на изтекла 
докато средства БОСИЛЕГРАД

динара, главно чрез 
по икономично ползуване на 
възпре нзвсдствениге мпте-шест месеца на 1980
риалн, течните горива, еле
ктроенергията, технологичес
ката вода, но и чрез на
маляване на служебните пъ
тувалия, птт и останалите 
разходи, които обременява
ха дохода на ООСТ.

С усвояването на произ
водство за вносни части до
принесе в разликата на це
ните да се икономисват 400 
хиляди динара.

Ускоряването 
този колектив се 
бено

Провеждане мерките 
добра организираност

на икономическа стабилизация, 
процеса на тРУДа и правилното 

разпределение на дохода —условия за добро стопачис 
ване.

Борбата срещу 

главна
инфлацията — 
задача Основната организация на 

сдружения труд „Слога” 
Босилеград, бележи 
стопански резултати. Труде
щите се в тази организация, 
провеждайки в 
икономическата

показват, че сега доходът въ 
злиза на около 11 
динара и е по-голям с 4 ми
лиони динара, а за лично и 
съвместно потребление тру
дещите се в „Слога” са : 
лили 6 милиона динара.

(От 1-ва стр,)
ни, премахване иа допълни
телния и извънредния труд, 
заемане в производствените 
отрасли), правилното разпо
реждане на дохода и намал 
яването на всички видове по 
требление, увеличението про 
изводителността 
насърчаване развитието на 
неразвитите краища и общи 
ни. Резолюцията 
да във всяка трудова орга
низация Да се направи план 
за увеличение на износа и 
заместване на вносните су
ровини и материали с дома
шни Политиката на

та. С оглед на големината и 
възможностите на региона 
от една, и фактите, че пове
че от общините в Нишки ре 
гион са неразвити и че зна
чителна е разликата в раз
витие между региона и ре
публиката, от друга страна, 
налага се този регион да по
лучи по-голяма помощ за 
да може ускорено да върви 
напред. Затова, бе изтъкна 
то на заседанието, тук тря
бва да се съберат със свои 
средства всички заинтересо 
вани суб екти, а организаци
ите от развитите среди, ко
ито доходно се свръзват с 
организациите от неразви
тите общини да бъдат осво
бодени от

от милионидобри

практика 
стабилиза

ция. в първите шест месе
ца от текущата година, на
пълно реализираха 
мата и преизпълниха 
на. Доброто стопанисване е 
отражение на

отде на износа в
отделя осо 

внимание. На базата 
на промишленоБлагодарение прилагането 

стабилизационните 
икономисването и 

тенето в тази стопанска ор 
гаиизация
чист Доход от 8 милиона ди 
нара, а във фондовете са 
внесли 2

на труда, програ.
пла.

коопериране 
на Съветския съюз са до
ставени досега около 
ляДи чикромотора 
Дители „13 МГ”, докато за 
Англия са изнесени 4500 съ
щата продукция. До края 
на годината се очаква 
продължи износът.

на мерки, пес 50 хи 
за охлапредвиж. заоилената 

трудова дисциплина, ефикас 
иост в работата, ползване 
на работното време и доб 
ра организираност на труде
щите се в организацията.

е осъществен

милиони динара. да
С увеличението на 

се увеличават
цените

ще фаворизира^ производ
ството на храна, суровини 
и енергия. В

дохода, 
и личните до 

ходи .на трудещите се, 
около 30

В навечерието на Деня на 
освобождението иа Суодулн 
Ца — 5 септември в сурду- 
лишката заводска основна 
организация на сдружения 
ТРУД септембар” се със- 
т°я тържествено заседание 
_ съвет. По
т°зи случай на работници, 
които са прекрали тго-дъл- 
Го вРеме в колектива, както 
н на най-добрите работни
ци. бяха връчени златни 
значки От страна на Мили- 
вое Петрович, председател 
иа работническия съвет.

С. Микич

Общият доход на шестме 
сечието възлиза на 62 
они динара, който 
нение сЪс същия период на 
миналата година е 
с 19

смилирезолюцията 
ще се посочат задачите във 
връзка с решаването на про
блемите в снабдяването 
населението с всички видо
ве стоки, а преди всичко с 
хранително-вкусови и други 
стоки за широко потребле
ние.

на сто в сравнение 
с миналата година, 
сега

облаги,
време.

единни

всички
поне на определено 

Разискващите бяха 
в оценката, че резолюцията 
за развитието на република
та трябва да бъде

в срав.
така че

средният личен 
възлиза на 5358 
Трябва да 
че тази

доход 
дина|ра.

напомним и това, 
основна организа 

ция, след Горската 
най-много е приела 
ботници. В

по-голям 
или

на милиона динара, 
с 44 на сто. Но г 
то на общия доход се 
чават и разходите с 35 
сто, сЪШите сега износят 51 
милиона динара. До увели
чението на разходите

с увеличение на трудовияпреди
всичко антиинфлационна със 
списък на конкретни анти- 
инфлационни мерки. Изнесе 
ни бяха и някои слабости 
на проекта: съдържа 
алтернативи и огради.

увели
секция 

нови рана

В разискванията 
ното място зае въпросът за 
мястото на Нишки 
в развитието на република-

течение нацентрал- лъР
вите шест месеца в тази ор
ганизация са приети 9 работ 
пика.

е до
шло следствие покачването 

приемане на но 
ви работници и пр. Данните

многорегион на цените,
К. Г

М. Янев
СТРАНИЦА 6
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Брой 1228
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19 септември 1980
БелградВ Белград на 9 

Състоя заседание на 
ството на ЦК 
работа

септември се 
Председат 

на СЮК т* „„„„„
те функГолеТ3^ феде^аци^' 
^ива—-^о=-

Н^таГПкГНО ИКОлен обзор върху 
политиката на 
билизация.

Уводно изложение изнесе Сте 
Доронскн председател 

Председателството. 
Председателството

ра, че в

ел.

с отде 
осъществяване 

икономическа ста

ван
на

консхати.
на по- 

ста.
осъшествяването 

икономическата
резултати. Съще^ме^^ва“ 
се и сериозни проблеми в снабдя 
ването на стопанството със суро 
вини и възпроизводствен материал 
в икономическите отношения с чу 
жбина, в областта на потребление 
то, — особено 
снабдяванео на

литгасата на 
билнзация се

инвестиционното, в 
населението с опре

делени артикули и т.н.
• На заседанието 

необходимостта от широка 
ществена акция на всйчки 
ни и организации ка СК и на 
другите

бе посочена
об-

орга

организираш! соцналнс 
тически сили, трудещи се и граж
дани върху осъществяване на по
литиката на стабилизацията, 
изпълняване на утвърдените 
дачи — бе подчертано — необхо 
димо е да се издигне на по-висо- 
ко равнище ефикасността и отго
ворността в работата на всички

За
за

органи и отделни хора във всич
ки самоуправителни организации 
и общности.

Заключено е. наскоро по тези 
въпроси, въз основа на Заключе
нията на Председателството на 
ЦК на СЮК от ноември лшналата 
година и разискванията водени 
на заседанието на Председател 
ството, да се организира разисква 
не на заседание на ЦК на СЮК.

На заседанието на Председа
телството бе дадена подкрепа на 
предложението на инициативната 
група Третият конгрес на

40-годишнинатауправителите да се проведе 
средата на 1981 година и бе нап
равена предварителна размяна на 
мненията за основните 
кои конгресът трябва да обсъжда.

Председателството прие заклю

ченпс по повод
Председателството обсъжда и 

някои въпроси от международно 
то сътрудничество на СЮК, както 
и текущите въпроси от своята ре 
ловна дейност.

от провеждането на Петата наци
онална конференция на ЮКП да

заседаниесе състои тържествено 
на Централния комитет на СЮК 
на 20 октомври тази година в Заг.

въпроси,

само

ПОВЕЧЕ 01 ПОЛИТИЧЕСКИ ЛОЗУНГ
обществени функции, — чс всяка грешка, всяко изоставане, всяко не
сполучливо решение, било политическо или стопанско, ведно е и удар, 

политическо поражение на Съюза на комунистите в тази 
само в нея. (Защото, кой е виновен например, ако число-

О “ то*ко^1^юта1еВеЯбилЯ^спешениммо,^гога^*,к>ога?оа^^с^^-

новнвдт*Тинтерес на масите и когато източниците на своята акция е 
намирал в гласа на трудовия народ.

пък дори и
среда, и не
то на чиновниците в самоуправителиите общности на интересите годиш- 

"По нараства и за няколко хиляди над плана, ако не тъкмо комунис- 
които се ангажират в общностите на интересите, а недостатъчно

или ко
тите,
се застъпват за провеждане на конгресните решения за това;

.колектива причината за загубите е лептяйството; когато не сет> _ г гггюблеми и трудности обременен политически мо-
В настоящия, с проолемли в разгара на битката за стабилизация мент. в -началото на есента 1980, в разгара а политическа си-

на стопанството и по-нататъш ™ аФиР““^т "* „реди всичко, занимава- 
стема, този п-ьт до масите, значи ьш жиз1к!ни въпроси и намира
не на Съюза на комунистите с ююшштс ^“^ всекшшевпо се сре.

на ч^™ТЙговеа“Г тосойтст да бъдс най-динамичната сила в об- 
ществото^най-Дзнеч? да вижда, да открива перспектива.

гато в
спазват договорите; нарушава ед!шството на пазара и под.).

Първото условие за политическата стабилност и прогресивност на 
нашето общество — както го формулира Единадасетият конгрес — е. 
че пашата социалистическа самоуправптелиа система трябва всекиднев
но да
трудовия човек и все по-успешно Да се удовлетворяват, неговите соци
ални, жизнени и културни интереси, все повече да се разширяват ди- 
мензиите на неговата свобода и демокрация. Затова не са излишни по
стоянните предупреждения, че Съюзът на комунистите трябва да бъдс 
присъстващ всякъде там където самоуправителите решават. Той не 
може да оъде мито вън пито над самоуправителната система, като не
гова външна или висша сила, като някой надчинен фактор, който да
ва директиви и дели уроци (а не и} отговорност).

Ца, югославските комунисти в настоящия момент е необходимо 
всекидневно разискване и договор с останалите трудещи се, било непо
средствено иа работното място, в самоуправителиите органи, работниче
ския съвет, иа събранието или синдикалното заседание. Тук, пред очи
те па обществеността, а не само на партийното заседание, трябва да 
се откриват и обсъждат съществените проблеми в своята среда, отго
ворно да се взимат становища и изнамират иай-добри решения. Впро
чем, това е в духа на нашето разбиране на развитието на социалистиче
ското самоуправителио демократично общество.

не се потвърждава, постоянно да укрепва обществената позиция на
•2Ш

Някои от навестените теми за тазн^есеи Т^щ<отвенолкоиомичес- 
кванията по идейнолюлитическите шш за ос.ьшествяваие ролята
кото развитие в предстоящи ^ в ОСИОвната организация па сдруже
на първичната организация на Края на годината ще се водятЪР и местната, общност които до края на *зацията като цяло, 

на Централния комитет и в ^ кат0 изгоден мо-
веъшНОСт ще бъдат, или би 'ТР**®ало ™ актуални и доста чувстви.
мсти з^г,оставяне на дневен ред на РВДИЦ стаби''1ИЗа,)ия, производител-
“е„ни въпроси (политиката на .^ единството па югославския пазар,Гс™а. ?,р^емите в с,^дявиа..ет0расди.к ||сто гласуване иа^тере-
проблемите на договаря не доо^га винаги се е "Р
сите и ДРуги), към нието Р"^атаЛ и заключенията за това ме са 
по най-добър начин, и ш акция-
последвани и съответна поли ги

Носени от
то" понякога 
сто, независимо

ния труд 
на заседанията
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МОМЕНТ ЗА 

НОВИ ПРИНОСИ

I

В навечерието па 21 заседание на Генералната конференции на ЮНЕСКО-а, коя 
то наскоро започва и Белград, шефът на югославската делегация на това заседание и 
подпредседателят на Съюзния изпълнителен съвет д-р Иво Марган в разговора 
„Комунист” о/товори на следните въпроси.

0| Двадесет и П7,рвото заседание на 
организацията която вече Дълго време е символ на борба срещу колониализма, расиз 
ма, а за миролюбиво сътрудничество, се провежда в много сложни международни от 
ношения. Какво значение за Югославия има фактът че е домакин на тази конференция?

за в.
— Тази конференция на форма на делегацията е ре- 

дневен ред има някои въ- зултат, не само на актуал- 
проси, които са доста свъР- ната обстановка и дивения 
зани и с преокупацнята на ред на тази конференция, но 
Югославия на международ. и на опитите из работата па 
ния план, за нейната актив- всички наши досегашни де- 
ност и активния й принос, 
а също така и за нейните 
позиции в света. Мисля, пре 
ди всичко, на борбата за 
нов международен икономи
чески порядък и на борба
та за нов международен по 
рядък в областта на инфор
мирането, след това, на из
вестните усилия на Югосла
вия в борбата за мир, раз.

• оръжаване, срещу спиране 
на надпреварата в наоръ- 
жаването, за правата на чо
века, за равноправните отно 
тения в света, срещу коло 
ниализма, расизма и т.н.
Имайки пред вид, че ЮНЕ
СКО добра част от тези въ
проси слага в дневния ред 
на конференцията, той нами 
ра в Югославия, казал бих, 
съответен домакин, който и 
на самата конференция ще 
има подчертана роля, отдел
но чрез бройни активности 
в Групата 77 и сред членки 
те на движението на необ
вързаните.

Генералната конференция на ЮНЕСКО-а, на

легации.
Трудно е, обаче, да се ка

же, че качеството на наше
то присъствие е било съот
ветно с вложените напреже 
ния. Много примери показ- . не и консервиране на кул. 
ват, че ние сериозно се под 
готвяваме за множество ме
ждународни соещи, че има 
ме много добри опити, мно
го добри идеи, че сме до
ста практически в представя 
ването на тези идеи и, че 
благодарейки на позициите 
на Югославия, а отделно на 
заслугите на нашия починал 
Президент, имаме и едно 
огромно доверие и голяма 
подкрепа на нашите идеи от 
страна на голям брой стра
ни. Между това и кога^о 
успееме, например определе 
ни резолюции, които ние са 
ми сме предлагали да се 
приемат, тогава имаме чув
ство, че това се счита как- 
то някост завършена оабо- 
та, повече или по-малко на 
това не се връщаме. Не е 
това само въпрос на наша
та отговорност. Мисля, че то 
ва е слаба страна и на спе
циализираните организации 
в системата на Обединените 
нации, които натрупват ре
золюциите ,акционните про 
гра.чи, декларациите, а на 
реализацията им се гледа 
като на нещо съвсем отдел-

и обективни информации и 
от политическа и икономиче 
ска гледна точка. Разбира 
се за това е необходима съ- 
ответна инфраструктура, па 
във връзка с това се по- 

поемат ставя въпросът за материал
ната основа и съответните 
механизми на финансиране. 
На конференцията генерал
ният директор ше докладва 

_ за работата на комисията, 
която подготвя отчет и тря 
бва да предложи онова, ко- 
то и в самата комисия се 
оценява за прието с консе 
нсус, с шанс да бде прие
то и на конференцията. Фак 
тът. че в тази сложна об-

Разбира се, има и 
положителни примери. ТвъР 
де активни бяхме в област
та на културата (съхранява-

КО да се ангажира в това. 
Илюзия е да се очаква, че 
всички наши специфични ре 
шения в социалистическата 
самоуправителна система, а 
това значи и в образование
то, да разберат и 
други страни. Става дума за 
реалност и от това станови
ще трябва да се оценява на 
шата платформа.

много

турното наследство, връща
не на културните блага и 
т.н.).

Изборихмс се за пове
че документи в системата 
на ЮНЕСКО на тази тема, 
множество акции са и реа
лизирани. а шест големи 
кл у турни центри от нашата 
страна са включени в спи
съка на световното наслед
ство Нашите делегации бя
ха твърде дейни в отделни 
области на образованието, 
особено в 
на неграмотността. Това са 
големи проекти на ЮНЕС
КО и на всяка конференция 
имаме някои допълнителни 
иновации в тези програми. 
Трябва да се изтъкне и на
шата борба за образование, 
за усъвършенствуване на ме 
ждународното 
ство, за образование 
ношение на човешките пра
ва, За образование 
Ръжаваието. Ние 
зивно присъствуваме и тези 
въпроси се елаборират 
всяка конференция.

В разискванията за наша
та платформа е казано и то 
ва, че не сме достатъчно на 
писали за самоуправлението. 
А ние обаче предполагахме, 
че това е въплътено във 
всички части на платформа 
та и че най-добре за това 
свидетелствуват посещения
та на културни ведомства, 
разговорите, срещите в ре
публиките и автономните об 
ласти, съответната активност 
на самата конференция. По 
всички тези въпроси са ан
гажирани хора с голям опит, 
политически и професионал
но компетентни и мотивира 
ни. И повече трябва да се 
разчита на мотивите на на
шите хора, които ще присъ- 
ствуват на конференцията и 
ще се борят за определени 
становища, отколкото на су 
хото слово на платформата.

становка, въпреки различни
те становища по този въ
прос на Севера и Юга, Из
тока и Запада, а касае 
преди всичко за икономиче 
ските

изкореняването

се

отношения, въпреки 
све.калшанията в чест на 

товния печат, се стигна ро 
някои общи заключения, го 
вори че не е на мястото си 
песимизмът, че тук изобщо 
нтцо не може да се стори. 
Освен реалност и обектив- 
пост, необходимо е разбира 
телство

Освен това, самият Секре 
тариат на ЮНЕСКО-аГ а той 
тук ще бъде застъпен 
ло хиляда души, и 
членки са били заинтересо
вани, което 
гласуването за 
на конференцията" в Югосла 
вия, на място да видят юго 
славското обществено 
тройство, с много хора да 
обменят мненията ,да посе
тят институции, за които се 
интересуват.

разбирател-
по от-с око 

много в разо-
тук интенпоказаха и с 

провеждане за интересите на
партиципантите. и с такъв 
един подход да се търсят 
приоритетни аспекти, разби 
ра се тези, които са от 
за за

ма

ус- но. 01 Освен запознаването 
на световната общественост 
с нашите

ПОЛ-
равноправно положе

ние на развиващите се стра 
ни, от полза на възможност 
та за подпомагане 
та материална основа

В ЦЕНТЪРА НА ВНИМА 
НИЕТОПризнаваме, че норматив

ната, законодателната актив 
ност в системата на Обеди
нените нации, па и в ЮНЕ
СКО, е значително 
това най-важно е 
нещо да се направи, че мо
рално-етичните

постижения и да 
ването поддръжка на започ 
налите в ЮНЕСКО 
колко е реално да се 
ва една по-активна роля на 
Югославия? Повод 
въпрос са забележките, че 
проектоплатформата на 
славската делегация за 
ствуване на това 
ненужно е дефанзивна и 
пасивна.

на тяхна 
. и из

граждане на необходимата 
инфраструктура.

Кои
Вас, ще бъдат 
вниманието на предстояща
та конференция и какво 
новище във връзка с 
ще застъпва югославската де 
легация?

акции,
очак-

въироси, според 
в центъра наКакто домакини, можеме 

Да имаме много по.голяма 
делегация, но колкото инак 
би имали, а това е и едно 
от обстоятелствата и възмо 
жностите, наистина добре да 
се организираме, в делегаци 
ите да се намерЯт лица, ком 

-летентни за всяка област и 
които могат да попълнят,та 
ка да се каже, всяка 
от дивения ред.

нещо, за 
изобщо за този ста

Що се 
ската

аспекти на 
тази лешелатива също толко 
ва са важни и че имат 
тежест. Това е истина, 
реализацията на всичко това 
все пак е най-важна. Искам 
да кажа, че тъкмо, в това 
не сме достатъчно последо
вателни. За съжаление, имам 
впечатление, че понякога не 
сме достатъчно и отговорни 
в нашата страна да 
зираме онова, което 
гахме. На

тях отнася До югослав 
делегация, тя ще из

хожда от становищата, прие 
ти в Багдад и Париж,
междуправителствената 
ференци, - 
к омуникациите, 
що на потребите 
ващите се 
конференция на 
трябва отделно да се подчер 
тве. необходимостта от една 
координация, в смисъл на 
континуитет, на усилията 
върху тези въпроси. Някой 
ще тряова да е отговорен 

по-нататъщното провежда 
__ на акцията, по-нататък
Да елаборира 
вРъзка 
ва на

юго 
уча- 

заседаниесвоя
но

— Главна 
Държанието и 
соваността на 
нки е

наточка, и по съ- 
по заинтере- 
страните-чле- 

въпросът с комуни
кациите, актуален и 
неизвестен въпрос. Фак^
Че съществува нееднаквост 
и неравномерност, относно 
неравноправно положение 
голямо число 
за съжаление 
страни, по 
звитите

КОН-
я по въпросите на 

от станови.— Може би добреточка е да си
послужим с един примес 
Наша е заслугата, че ЮНЕ
СКО „заразихме” с основни 
те идеи от нашата реформа 
на образованието,

на разви- 
страни. ла тази 

ЮНЕСКО
доста

е.
РАЗЛИЧНИ ОПИТИ

реали- със свръ
зването на труда и образо. 
ванието, така че

& Колко, по Ваше 
ние, и досега сме били 
тивни, не само в ЮНЕСКО- 
а- в осведомяване 
с нашите становища, полити 

в та-

предла 
ппимер, ние бях-

намне- страни, и то 
развиващи се 

отношение на ра
свп„ РТрани- коит° имат свои мрежи, техника, моде-
одне средства на информиране, а всичко това е такт 
развито и научено че без 
разлика дали това признава.
ДоминирНаещГ3роляРавИсветаТ

ак- в дневния 
ред на тази конференция се 

■ намира и един

ме носители на главната хар 
та на една важна конферен
ция за техническа

на света
проект за

страни и трябваше, между Наистина .ние това не 
рав-

квта, с определенията 
област?зи идея. идеята въ-в 

с материалната осно- 
инфраструктурата в 

развиващите се . страни Счи 
Че тРябва да се опре- 

Д лим, кратко казано за при
обезпечаван™08"^0 "
това да Се 
зира.

— 1Югославия сме
открили .обаче значително е 
нашето наблягаме на 
Обаче

е непрекъс- Другото, на национално 
нато присъща в много тела иище да установим 
в ЮНЕСКО, много действе
на на всички досегашни кон 

. ференции, на всички

опреде
лени огнища или центри, ко
ито ще се грижат по 
делени въпроси в определе
ни области. Обаче

това.
сега не е момент да 

изнасяме всички наши 
и всички наши

оцре-краи-
7ца, които обхваща ЮНЕС
КО. Затова може да се ка
же, че и сегашната Плат-

Развиващите
сят, разбира .
демократически 
на международен 
ноправие,

идеи 
рещения, да 

търсим е да се приеме някоя 
резолюция или пък ЮНЕС-

се страни тър 
се, развитие на 

отношения 
план, рав 
съответни

поне малко от 
институционалн-До днес 

ние това не направихме.
търсят

Подготви: Катя Мнянош1Ч
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съчиненията нещо ново вНА ДРУГАРЯ НЕСТОПАНСКИТЕ дейностиТИТО в СВЕТА

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС Според аршина 

на платеца
«"4: “ *»»».

години. От най-нови?е почини ,?еДНИТе «я^лко 
ние сборникът на Титовите ^ц,? УЖава внима‘ 
четири тома, който тези ® избрани съчинения в 
като резултат на принципни 1Т“ в НР Китай, 
ския Център ,.Комунис ™и Я„аД кГи° °Р На Издател- 
ли преди три годищ, за т“а ,ситаиските издате. 
ние китайците избраличат? Пт1еТИрИТ0МН0 изда' 
се намират в пЪРвия кси нятгекстовете които 
съчинения И частй от книгата й?™ВИТс избРа™

източник' ^ -
НИТвТ„Г^ ^~ЯтодЦ6НТЪр ЛЖ

бор”от "а ”а

П„. съчинения да се издаде в ГФР
рв последните десех години Титовите съчи 

“™я“™ самостоятелни публикации са публику
вали около 20 страни, между които и голям брой 
развиващи се страни Да кажем, че в Италия е 
?ОАС>ВеД5? еДИН °Р°Й съчинения в четири издания: 1У6У „Югославският социализъм”, 1973 „Самоупра
влението и социализмът”, 1974 „Самоуправлението 
и Съюзът на комунистите” и 1979 година .Юго
славските комунисти между двете войни”. Послед
ното издание съдържа всъщност лекциите на дру- 
гаря Тито в Политическата школа в Кумровец. 
Преведените статии и речи е редактирал' Хенрик 
Кристман и издадени са 1971—1972 година във Ве
ликобритания и Съединените американски 
Като отделни издания 
преведени и в Япония, Франция, Ирак, Корея/ 
Унгария, Румъния, Шри Лаика, ГДР, СССР, Мек
сико, Турция, Афганистан, Пакистан, Португалия, 
Полша, Дання.

От по-новите

Тито

/ъЙ”не° на 3аЧИТа/'И °®ШесТВените

ключи, че освен полуквали- 
фицираните, квалифицирани 
те и висококвалифицирани
те работници в нестопански
те дейностй (които са и най- 
малко на брой) всички оста 
нали категории на заетите в

по-
договори за 

с реалните възмож-своето потребление
ости на стопанството, което плаща това потребление

В Нишкаппгт , община 154 от ооластта на 
ланските дейности — 
зват анализите — в първо
то полугодие на настояща
та година са осъществили 
съвкупен приход от 1,44 ми 
лиарда динара. Увеличение
то на

приход е увеличен с 36,38 
процента, доходът с 31,2, а 
чистата печалба с 31,1. В 
обществените дейности тези сдружения труд имат сред

но по-високи лични доходи. 
Средният личен доход на

место
пока-

книго- 
в съ- 

и издателство 
година

увеличения, в унисон с про 
кламираната политика, са 
значително по-ниски. неквалифицираните в стопан 

ството е по-голям с 200 ди.съвкупния приход в 
нестопанските дейности с 
по-малко от увеличението в 
сдружения труд. Само пет 
ООСТ в обществените дей
ности и пет самоуправител- 
ии общности

И останалите 
обществените 
вей

разходи на 
дейности, ос- 

изплащанията за коман 
дировъчни, по отношение на 
миналата година са значи
телно по-ниски или увеличе 
иието им е по-малко. Така 
разходите за реклами и про 
паганда са намалени с 26 
на сто, а представителните 
разходи със 7,3 процента. Съ 
що така значително по-бла. 
гоприятни са процесите и в 
разпределението на осъщест 
вения Доход, което е чув
ствително допринесло за по 
добряване на материалната 
основа на ООСТ. Дори с 3,5

нара от личния им доход в 
нестопанските дейности. Ра
ботникът с виеше професио 
нално образование в стопан
ството средно е 
10,224, а 
дейности 9.873 динара. Таки 
ва или подобни разлики има 
и при останалите категории 
заети.

на интересите 
са осъществили „принаден” 
приход и във второто полу
годие ще се намали разме
ра на облаганията за тях. 
Седем ООСТ, всички от об
ластта на здравеопазването, 
са отчели загуби. По.бавио 
е и увеличението на лични-

получавал 
в нестопанските

На края би трябвало да 
се каже, че такова поведе
ние на нестопанските дейно 
сти в първото полугодие в 
Нишка община „положител 
но се цени”: не се преценя 
ва само като последица на- 
обществените договори и за 
конопредписанията за 
бавния растеж на дохода в 
нестопанските дейности и на 
маляване на нематериално
то потребление, но и като 
резултат на интензивната ак 
цич на обществено.политиче 
ските сили, преди всичко на 
Съюза на комунистите, за 
съгласуване на потребление
то с реалните възможности 
на стопанството.

щати.
Титовите съчинения са те доходи в -нестопанските 

дейности.

В първото полугодие на 
тази годинй най-голям брой 
основни организации на 
сдружения труд от областта 
на нестопанските дейности в 
Нишка община последовате
лно са зачитали обществени 
те договори за съгласуване 
.на своето потребление с ре 
алните възможности на ни- 
шкото стопанство, което и 
плаща това потребление.

Съвкупните финансови ре 
зултати на обществените 
дейности тук отбелязват по- 
нисък размер на увеличение 
от осъществените в стопан: 
ството на общината и това 
се оценява като значителен 
принос към политиката на 
стабилизацията. Така в сто
панството на Ниш общият

процента са по-големи отде 
лянето във фондовете от 
утвърденото в обществени
те договори.

начинания на нашите книгоиз
датели, на този план изпъква Монографията за 
Тито на световните езици в голя-М тираж, издаде
на от „Спектър” в Загреб и Титовата автобиогра
фия-в издание на „Югославска книга”.

Много части от Титовите съчинения, речи, сту
дии, се намират в сборници и антологийни изда
ния- Големият интерес за съчиненията на другаря 
Тито е отражение на интересованието на светов
ната общественост за нашата самоуправителна об
ществено-икономическа система, на която Тито 
със своята творческа, визионерска сила даде пе
чат-

В съгласие с гази полити
ка е вървяло и разпреде
лението на личните доходи. 
В сравнине с миналата годи 
на личните доходи са уве
личени с 20 процента, което 
е също по-бавно от увеличе
нието им в сдружения труд.

Ох сравнението на личните 
доходи на заетите в обще
ствените дейности и стопан
ството на Ниш за пръв мо
же със сигурност да се за-

по-

За по-широкото запознаване с Титовата писана 
дума ще допринесе и предстоящият Панаир на 
книгата в Белград. Да споменем и това, че 
те книгоиздателства в програмата си за 
дина подготвят около 100 издания на Титови съ
чинения и книги за Тито.

наши- 
1980 го-

В. Ф.С Пуалич

мативен акт вградихме и 
една такава разпоредба: Все 
ки работник, който има пъ 
лен месечен фонд часове по 
лучава с пет на сто увели
чен личен доход. Боледува
лият само 8 часа месечно 
получава пълен личен доход, 
а ако има повече от 8 часа 
боледуване личният доход 
му се намалява с пет про
цента. Не зная колко е то
ва на място, обаче понеже 
ефектите са твърде малки, 
изглежда че това не е пра
вото решение, така че тук 
трябва нещо да меним.

ДУМАТА НА СЕКРЕТАРЯ

Бавно надделяваме 
слабостите

ПАНКА ГЕОРГИЕВА, СЕКРЕТАР НА ПЪРВИЧНАТА 
ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ОБУВКИ" В ДИМИТРОВ 
ГРАД

машатаоторганизация 
ООСТ, която наброява, как- 
то казах, 1200 работници и 
има пет трудови 
които според наше мнение.

не всички, то човече
то биха могли да бъДДт от
делни основни организации 
па сдружения труд. Да сме 
формирали трудова органи
зация, струва ни се, по-ус
пешно бихме решавали тези 
трудности.

единици
ги разрешим, обаче сигурно 
с, че няма да успеем в то
ва, ако наша-ра акция сери
озно ис разберем и обеди
ним върху пея не само вен 
чки комунисти ,110 и всички 
заети. Освен топа, очакваме 
и ио-широка помощ от „Ти
гър” и общинските факто
ри в тази работа.

Основните два 
леми са 
ползване 
ботното време и

събрание неотдавна разиск
вахме и специално се спрях 
ме на вторите причини, 
субективните слабости.' Сега 
нс бих говорила за всички, 
защото впрочем има 
ва които са само маши и 
нс са интересни за всички 

„Комунист”. От 
делно не бих се спирала въР 
ху проблемите на свт,к у ина
та югославска гумарска про 
мицшеност, която след най- 
новите меронриятия на Съю 

изпълнителен съвет за 
стабилизацията и особено 
след девалвацията на нашата 
национална валута се озо- 

изключително трудно 
своето

ако
па

та ки- При нас се много „боле
дува”. Наистина условията 
за работа при нас са изклю 
чптелно трудни ,но ние за- 

Помастоящем ние съблю- белязваме, че на лекар се
даваме причините за недо- отива и взима отпуск по
статъчпото използване на ка- болест, така че личните до-
пацитетите, определихме и ходи да ре бъдат над нор-
срокове до кога тези рабо- мата, така че децата бене-
ти трябва да завършим и фицирано да ползват гра.
очакваме, че от 1 януари динката, да не се получи

година в тази повече от лимита за детски
имаме „чиста си- добавъчни и, разбира се, да

се завършават частни рабо-

читатели на
наши и роб 

недостатъчното из- 
па машините и ра 

честите бонаОсновната организация
труд „Димитров 

Сложната
ледуоания-

В идкои отдели и трудо- 
машините се из 

ползват само със седемдесет 
Често пи липсва 

Нямаме

ЗНИясдружения 
град”, членка на 
организация на сдружения 

„Тигър” В Пирот, за.
шестмесечното си 

„динар на ДИ- 
днес популяр

ви единици следващата 
област ще 
туация”.труд 

върши 
стопанисвано 
нар", или както 
но се казва с „положителна 
нула”.

процента.
гкжяк°я суровина, 
винаги и дългосрочна преци 

ориеитировка в произ-

ва в
положение, защото ти.основава въ Обаче, ние сме почти без

силни в борбата за намале
ние на боледуванията, кои-

ттоизводство 
ху вносния каучук и 
тиите деривати, чиито цени 
в последните години главо
замайващо се Увеличаваха. 
Това о съвместен проблем, 
който трябва да се решава 
на по-широк план за целия 
наш отрасъл.

Що се касае 
тилните I. 
се нс сме

пес зна
водството, въпреки че я 
маги съгласувахме с 
гър”. Особено трудно ще бъ 
де в четвъртия квартал па 
тази година, понеже сме ве
че при край със запасите па 
суровини. Тук „Тигър" тряб 
ва да ни помогне. Толкова 
повече, понеже не се съгла
сиха да формираме трудова

Нямаме пари да открием 
диспанзер по медицина 
труда или поне да плащаме 
лекар специалист, но боледу
ванията получаваме в Здра 
вния дом много лесно. Кога 
то бихме решили тази про
блем, акумулацията ни 
би била така малка.

ми
на„Ти

то при нас са рязко високи. 
•Дневно отсъствуват и до 15 
процента от общото число 
па заетите — а това е голя
мо обременяване за нашето 
производство. С цел да на
малим процента на боледу-

1200 работ- 
ООСТ и за 

това е под пла 
Защото е 

има и

Разбира се, за 
ници в нашата 
комунистите 
на и очакванията.

причини пък до субек 
слабости, струва 

па правия път да

нетака?
обективни и субективни и 

нашето партийно

пи ваимдта ние в нашия нор-
за тях на
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ЛИЧНОСТ И СТАНОВИЩЕ

Филмовият герои
на своето време

н конфликт с бюрокрацията 
и администрацията, ко^тос
делото си е отбелязал вре
мето, иобудил творческите 
потенциали в хората около 
себе. Мисли се, че такива 
герои нямат достатъчно Дра 
митически конфликти в себе. 
Отвън,, може би и изглеж
да така.

Отделно може да се каже, 
че нямаме па филма един 
вид герой, който е създала 
нашата действителност. То
ва са хора двигатели, строи
тели, творци, ценни за вся
ка среда. Ние ги 
трябва само да ги открием.

За да се стигне до филмо 
ни» герой на нашето време 
необходим е аналитически 
подход към събитията, про
цесите, случките хората. А 
да се постигне такова не
що, необходими са анализи, 
критическо отношение към 
историята и т.н.

на Югославия, тогававреме
имаме пред вид героя 
всекидневието, човека кой'1’0 
е съвременник и 
пъ.в голямото икономическо, 
политическо, обществено, об
разователно, морално и вся 
ко друго преобразование на 
югославското, общество. Фил 
мопият герой иа това вре
ме трябва'да
изява па,истината, па инте
гралната истина за

патриархален,куството. От становището 
иа художника 
пътят до колективния герой 
води црез художествения 
процес до голяма степен по 
добеи на създаването па спи 
чннте структури. Това носи 
със себе си пялата слож
ност на този вид художе
ствена работа, търси дълбо
ко познаване па историчес
ките събития, особеностите 
па народа ц борбите му.

Какво бихме получили ка
то отговор па въпроса: как 
би изглеждал един период, 
да кажем невоенният, иаб

неграмотен 
който е минал през учили
ща, станал образован, квалм 
ф|щнраи, за работника с ни 
ско класово съзнание и мал 
ко знания, който е станал 

работник само-

на
творен,

участник

съвременен 
управител, за селянина сена 
фска психология, прераснал 
и стоков производител, за 
ировпнциалеиа, който е ста
нал жител па града и т.н. 
Тона би били историческите 
определения па нашия фил 
мои герой. Разбира 
не би бил черно-бял клише 
тиран герой, пито съдържа 
ни сто па филма Пи било за 
сято е успехи, по се миели

представлява

своего
време.

Нашият филм не създава 
образи, които в своята срс 
да са спечелили или загуби 
ли някои важни битки, раз 
движили велики и полезни 
идеи, организирали хората 
около себе. Нашият филм 
се срамува за герой да има 
човека, който е конструи
рал най хубавия мост на 
света, най голямата водоеле 
ктроцентрала в Европа, кой 
то с гераните е залесил пял 
един край, който е дошъл

се, това
С- имаме,

людаван от филмите за не 
го? Дали тези филми ноедт

па герои от живота, комнлс 
кспи, сложни п богати лич
ности. От страх да не с*ъ.з 
даде упростмтелмп 
мензпоналпи герои, нашият 
филм е побегпал от положи 
телння герой или рядко го 
е създавал. Когаго говорим 
за героя иа новото, мирното

главните въпроси, темп п 
дилеми, противоречия, уенс 
хп и поражения, цвета п

ДЖОКО СТОЙЧНЧ. РЕДАК 
ТОР В ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛ 
ГРАД едмодм-аромата па времето, за кос 

то говорят? Никой, пито 
най-големпте пленници на 
иашня филм не могат да 
кажат, че тази епоха па мм 
рното изграждане па соци
ализма е „очертана” от фил 
ма с достатъчна сила п убе
дителност. Заснети са 700 
филми от 1945 до днес. Ко 
гато би се намерил историк 
на културата да направи ти 
пология на героите на всич 
кн филми на тема от след 
военното развитие на паша
та страна, сигурно би до
шъл до твърде интересни 
резултати .След изследване
то би се наложило едно сра 
внение, а неговите резулта 
ти във всеки случай би би
ли индикативни. Впрочем, до 
бре би било да се сравни 
кой е „филмовият” герой от 
следвоенното югославско из
граждане, а кой е истори
ческият, действителният ге
рой на тази епоха и в как
во тези два героя се „схож- 
дат”, а в какво се размина- 
мат.

Всеки поглед върху нашия 
съвременен филм като худо 
жествено свидетелство неми 
нуемо довежда във връзка 
разглеждането иа веродо. 
стойността на израза на епо 
хата във филмите. Периодът 
на тридесет и петгодишното 
изграждане на самоуправн. 
телното общество, на чети
ригодишната въоръжена ча
ст на революцията пък и 
на предишните периоди на 
политическа и икономичес
ка борба на прогресивните 
сили в югославските прос
тори излъчи на историческа 
та сцена специфичен облик 
на герой, който е съще
ствен израз на югославската 
борба за свой път, свой мо 
дел на обществото. Това е 
колективният герой- Касае 
се за специфичен израз на 
борбата на прогресивните об

НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕ КРАИЩА: ЖАГУБИЦА

СЪС СДРУЖЕМЙ И 

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
МИОДРАГ ПОПОВИЧ .Майданлек и Деспотовац.

Обаче, тук изтъкват, че
за реализацията на тези 
планове трябва да се обез
печат и добри кадри. Тряб 
ва открито да се каже, че 
тук оше има затвореност 
към специалистите с виеше 
образование. И все докато 
не се изкорени това няма 
и напредък. Поправо тук от 
тази учебна година започна 
с работа първото училище 
за насочено образование. 
Но същото едвам след че
тири години ще даде пър
вите кадри на стопанството.

ливадите, получаване на 
изкуствени пасбища и пое 
трояването на ферми. За 
това са необходими около 
120 милиона динара.

В община Жагубица ло. 
настоящем е в ход изготвя 
пето на средносрочните раз 
войни планове. Тези плано
ве се основават на природ
ния потенциал, който има 
този край и на средствата 
на трудовите организации, 
които действуват тук, а 
чиито седалища се намират 
в по-нацредналите краища, 
каквито са ПИК „Пожаре. 
вац”, мината за кафяви въг 
лиша „Ясеновац'', ШИК 
„Слободан Йович” и други.

Основните насоки на раз 
вието в предстоящия пери
од са селското стопанство и 
промишлеността. В селското 
сдружаване на селскосто
панските труженици и раз 
витие на животновъдството 
чрез формиране на малки 
ферми. Значителни средства 
ще се отделят за подобре
ние на расовия 
добитъка. Освен това, 
планират и изсушаване на

ществени сили, а в която 
няма месианство, идолопо- 
клонство. От бога дадени 
челници, вождове и спаси
тели на живота и народа. 
Колективен герой е наръдът, 
организираното цяло, воен
ната формация трудовият ко 
лектив, група хора, част на 
единственото организирано 
движение. Това отличаваше 
всички етапи на нашата ре
волюция Колективният ге
роизъм се изяви на Сутйес- 
ка и Неретва, но и в след
военното изграждане. Фил
мът в някои случаи откри 
тази същественост на наша
та действителност, обаче 
още не е казал своята пра
ва дума.

И в промишлеността се 
планират обемни начинания- 
Обаче, това не значи, че се 
касае за , издигане на кули 
във въздуха”. Трудовите ор 
ганизации развойните си 
желани^ са съгласували с 
реалните материални въз
можности, относно със сред 
ствата с които разполагат и 
които могат да обезпечат 
чрез сдружаване с 
подобни трудови 
ции. Всяко по-Щругояче 
ниране би представлявало 
поощряване на нереален оп
тимизъм и сетне би създл 
вало много проблеми. Засе 
га за всички планове съще 
Ствуват 
струкции на 
то”.

Всяко общество в своя ис 
торически ход създава опре 
делен модел на герой- Пред
военният период на нашия 
революционен кипеж даде 
снаходчивия нелегален, воен 
ниЯт — безстрашния ское. 
вац. А кой е героят на мир 
новременния период на на
шата революция? Според 
мое убеждение това е юг°- 
славянинът на преобразова
нието или преобразованият 
югославянин. Това е членът 
на обществото ни, който с 
Цялата си егзистенция вгра. 

Сьздаването на колекти- . ден в битките, задачите, про 
вен герой във филма е от- мените и преобразованията 
говор на въпроса за адекват на това общество. — Било 
ния израз на епохата в из- да се касае за некогашния

други 
организа. 

пла
Покрай професионалните 

кадри на Жагубица са необ 
х одими и финансови сред
ства. А те засега се осигур 
яват главно чрез одружава 
не с подобни организации 
от по-развитите краища и 
от фонда за„закръглени кон- 

финансиране. насърчаване 
на неразвитите краища. Оба 

ако се съди по опита на 
Жагубица, банките 
са резервирани към 
витите краища.

състав на
тук Така РТБ „Бор” 

край строи фабрика 
ливки и украоителна 
терия, в чието изграждане 
са вложени 210 милиона ди 
нара. За

все още 
неразв този 

за от- 
галанКомунист ^Развойните програми на 

община Жагубица се оценя 
ват като доста реални. Сред
ствата главно са обезпечени, 
а през следващите пет 
дини.

разширяване 
мина .Ясеновац” -

220 милиона динара, та
ка че производството 
35 хиляди тона хце се 
личи на 100

на
са осигур е

ни
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гоот тук ще се открият 
големи строителни ллощад- 
ки- Също така, тук изтък 
ват, че 1985 година нацио
налният доход ще възлиза 
20 хиляди динара, че в сто
панството ще работят около 
2500 работници. Инак^ 
трябва да се подчертае, бла 
годарение на

уве.
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дишно. Ще бъдат 
нови капацитети и в проми 
шлеността за строителии 
тернали и в областта 
горското стопанство.

построени

маи отговорен ре- 
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Излиза в петък.
С ш ,1|Реаидсита на Републи

ката от 22 декември 1964 година. , Ко- 
мумног е отличен с Орден народно' ос
вобождение, а с указ от 22 
1974 с Ор 
златен венец.

това
Специално 

°брънта и
внимание се

на развитието на 
туризма. Обезпечени местното са-са сред мооблагане, 

ки селища е построен водо
провод, но и здравни стан
ции, а някои села 
лефони, асфалтови

(заместник главен и ПОЧТИ Във всичства за построяване 
депанданс с 80

на нов
легла, а вече 

има мотели в Жагубица и 
Горняк. Все имат те- 

пътища 
това гово

по-голям раз. 
туризмът в ча 

Гол. 
развитието на

мах взима и 
суните домакинства, 
ям принос за

Нредседдтел на Издателския съ*«т 
ва Иадаииятз на „Комунист” за СР 
Сшебтя Марш Тодорови*.

Д друго. Всичко
декемврш

и единство със ри, че хората от този край 
съзнават обстоятелството, че 
без собствени 
може да има

братство
туризма ще 
построяването на

представлява влагани^ не 
и напредък.ЛЪТя КЪМ



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В С. РАЙЧИЛОВЦИ:

Комунално - битови акцииНА ГОЛЯМАТА по битовите 'проблем!? “лото сс Увеличават и комунал 
-мощ отСоС,п!??;Г'раГи™е.“ ПССЛеДИО “реме ^
нндт трудРТ?,??а1е'0,ИМпНяма Да —остане и добравол я руд’ ос1|ова за премахване на трудностите

от Лесковац, което от .месец 
.в месец отсрочваше акция
та. Точно и поради това все 
още не е изготвен проект 
за низкотоковата мрежа.

Хигиената в селото същ° 
така ле е на завидно рав
нище: селото почти се из
гражда без
ствен план, животновъдите 
отглеждат добитък в стан 
построени, така да се каже' 
и на самото шосе. Общин 
ският инспектор по хигие
на засега все още не прев. 
зима съответни мерки.

ЛИВАДА Село Райчиловци, 
някога от Босилеград беше 
отдалечено 
днес

което всяка крачка — пред много 
къщи коли, а във всеки дом 
всички необходими 
чески апарати. Но

градоустройства километра, 
почти е свързаио с 

града. Пъ.тникът — минувач, 
кой го пътува От Босилеград 
към Райчиловци или обрат 
но, няма да забележи къде 
свършва града и къде за
почва селото.

Днес в

спектри
с

НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНИТЕ КО 
МУ НАЛНО.БИТОВИ ПРОБ 
ЛЕМИ ТЬРСЯТ РЕШЕНИЕПогледът му надхвърля 

ше хората, които се радваха 
на добрата реколта

наците и ровя камъните, 
постоянно ми говореше: ,,Да 
ми направиш комплекси ка 
то в Срем, че само на равни 
и големи комплекси могат, 
без препятствие, да работят 
земеделските машини, а в

селото има около 
домакинства и още 

50 новопостроени къщи, ко
ито все още не 
ни. Но не е

Макар че райчиловчаии са 
много направили за разви
тие на селото, с увеличава
не на същото се натрупват 
и проблемите. Точно 
ди увеличението на 
ствата се е наложил 
сът за реконструкция 
ктрическата мрежа, г 
вода, за подобрение на 
ената и прочие.

От преди няколко години, 
местната общност подпомог 
мата от първичната партий
на организация раздвижи 
въпроса за реконструиране 
на електрическата мрежа в 
селото. Въпреки че райчи
ловчаии се надяваха, че ще 
разрешат един от по-значи- 
телните въпроси, акцията не 
Даде очакващите резултати. 
Но не по тяхна вина но по 
ради безотгговорността на 
Електроразпределителното

И прокарания водопровод 
се показа като обект, който 
не задоволява нуждите на 
увеличаващото- се село. Во
допроводът зарега задоволя 
ва нуждите само на една 
част от селото. Макар че в 
местната общност се пред
приемат .мерки и търсят ре
шения за премахване на то- 

иаболял въдрос, тя все 
още ня-ма собствени сили 
за решението му и търсило 
мощ от Общинската скуп
щина.

350сено II 
зеленина 

та на ливадите на простра 
ното Смиловско поле...

над
се разсейваше по

са иаселе- 
малък броят и 

в строеж. и пора 
домакин 

въпро- 
иа еле 

водопро 
хиги-

на тези които са 
Просто казано 
десетина години 
една строителна

в последните 
селото етях се състои бъдещето на 

земеделието”.
Неговото присъствне не бе 

случайно., На главата 
жил бяла шапка, 
пишеше „Змай”, 
на нашия 
вод
стопански машини.

площадка. 
Жителите му след освобо-СЛО-

на която 
— името

Много вярвах на това мом 
че. Днес наблюдавайки 
нашите машини как леко ко 
сят и прибират сеното, на

ждението са много сторили 
за подобрение на селския си 
бит. Селото е електрифици
рано веднага след Бо
силеград, построена е го
ляма и хубава училищна 
сграда, в кодто сега се шко 
луваг над 40 ученици от 
първи до четвъ.рти клас, и 
в която и младежта има 
свои помещения, изграден е 
кооперативен дом където е 
поместен магазина и много 
други комунални обекти. Съ 
временното се чувствува на

зи

най-известен за 
за изработка на селско

пълно ми става ясно и ие 
съжалявам, че 
но и лягах

ставах раАз съм Симеон Ставров 
— започна да разказва на 
шият събеседник — работ 
ник в ООСТ „Нишава” от 
Димитровград. Тук работя 
непрекъснато от 1963 годи 
на, когато се завърнах от 
Инджия (Войводина — 
Срем). Но преди 17 години, 
тази прекрасна ливада то 
гава беше нещо съвсем 
другото... Работех като трак 
горист, комбайнер-работник, 
по време когато на това мя 
сто бяха само тръни и 
слогове, а днес вижте-цели 
комплекси от изкуствени ли 
вади. Душата ми се радва, 
че и аз дадох свой принос 
от тогавашните слогове и ми- 
ниятурни навички да напра 
в им най-голямата ливада в 
Сърбия- Така започна при 
казката Симеон Ставров. е- 
дин от най-заслужилите, 
ОСТ „Сточар” от Димитров 
град на големите площи из 
куствени ливади.

НУЖНА Е ПОМОЩКъсно.

И наистина на човек му 
става драго когато 
такива думи, защото сегаш 
ннте
тигат в Смиловско поле, са 
плод на чичо Симеон и дру 
гарите
много пъти за да направят 
тази голяма ливада от 250 
декара, от 
те са наистина големи, а пък 
сеното е най-висококачестве

Въпреки че първичната 
партийна организация, 
местно с останалите 
ствено-политически 
местната общност е обсъж
дала натрупалите се проб
леми, трудностите за разре
шаването им и занапред про 
дължават. Съветът на мест
ната общност също така не 
може да намери собствени 
сили за премахване на проб 
лемите, понеже местното са 
мооблагане и доброволният 
труд не са достатъчни да 
надоместят т.е. компенсират 
финансовите средства, с ко
ито пък местната общност 
не разполага достатъчно.

В местната общност изтък 
ват, че засега все още е 
недостатъчна помощта от 
общината, а обществено-по
литическата структура доб
ре знае положението в село 
то и въпреки че много пъ
ти са обещавали финансова 
помощ, но все още са .пра
зни обещания.

слуша ъв-• с
обще. 

сили врезултати, които пое

му, които се потили
звонци

която приноси ВИНТ в 

ПЕПСИ-КОЛА“
но.

— Ако още пешо ви им 
тересува за мен 
жаваше „старацът” — аз па 
събрах трудов стаж от 35 
години, а съм на 58 годиш 
ка възраст. Затова недейте 
да се изненадате, че ми каз 
ват „стареца”, защото тук 
повечето така ми викат. 

Понастоятнем 
в — Симеон Ставров работи в 

ежедневно 
поправя развалените маши 
ни, дава съвети на по-мла 

работници как да на 
машините и по кой ,,а 
да се справят на полс.

продъл

пял в пепен колата (кзято 
все още стои неотворена у 
Нако Антонов от Звонци)
трудно може да се отгово
ри, но истината с такава, че 
производителите на газира
ните и другите питиета, то
ва лято ни предлагаха наис
тина необпкновеннп „кокте 
йли” от който един бе из
пратен и в Звонци.

„старецът”

склада, където

дите
зят
чин

М. ЯневТ. Петров— От началото работех с 
верижен трактор, БНТ-60 

мощност, а на то с тях.с голяма 
който бе приключен четири 

плуг. Полето т° 
не бе такова.

на нашия РаИ на края накойто ВОДИХА!е
другарят Ставров Ка 

„Мисля, че не същест 
задача, която човек не 

стига да

зговор, 
Нивите полето Кратки новиникорпусен 

гава
обраснали с търни и високи за.

ВVва
може да изпълни, 
има воля- Що се касае до 

на пашата оис I. 
с в скотовъД 

разбира се, че с то
ва не трябва да сс отхвъР

ВСИЧКО ДРУ10'

слогове.

ПОЛЕТО СТАНА КАТО 
ОНОВА В СРЕМ

С асфалтирането на пътя през селс| Звонци 
известно. Макар че ООСТ „Ерма" 

обезпечи един милион ди.
бъдешето 
мисля 
ството.

п занапред не е 
от Звонци през лятото 
пара и с тези средства да се извърши настилка на 
пътя. Сега Регионалната СОИ за пътища работите 
отсрочва за подсъсио. Но няма ли да бъде късно 
когато есените поройни дъждове отнесат настил- 

а с пея и 1 милион динара.

че то
II. АнтоновТогавашният ми ръководи 

Басов,тел, агроном Ангел 
постоянно ме караше да сва 
лям слоговете с верижния 

да разбивам тъР

В най-четсиитс маши еже
дневници през това лято, но 
край другото, читателите че
сто Пъти срещаха и загла
вията ,;Пирои в бутилка от 
коко кола”, „Дущср в бира , 
„Игла в бутилка с газира
на вода”... - „

Ето че един подобен „су
венир” наскоро бс изпратен 
и в нашите краища. Именно 
Нако Антонов от Звонци, не
отдавна в бутилка от пепси 

която бе купил в един 
-намери

ли
Т. Петров

ката,трактор.

Възобновете 

абонамента си 

за в. «Братство*

Пътят Две—реки — Дукат е кой знае 
кой път в изграждане, но гк> .всички 
пак няма да бъде завършен, въпреки че същес
твуват договори между компетентните от община
та и .регионалната СОИ за пътища. ПричАна за 
това е, че -СОИ се отнася безотговорно към лото. 
ворите, а в момента се влагат усилия да сей пре
махнат всички недоразумения.

но
личи.

кола.
магазин, 

петнадесет сантиметров 
Как и по кой начин, 

не малък винт, е допс-

зволски
един
винт.
този
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/, <*. УГТР** ктгук>а* '
^Я^^мявя БЕЛЕЖКАиз

НЕ СА ЗАБРАВЕНИНуждите на сдружения труд - основа 

в развитието на образованието
в облеград, а двама 

разовагелния център а 
Ц7,рна трава.

Макар и една ог ико 
комически най-изоета 

общини в ре 
Босилеградска 

община е действите
лен пример 
подпомагат 
но най-бсдните учени- 

средношколци. 
В/,преки че бюДЖ ст
ек ите и средства са 
съвсем ограничени, тя 
с години вече наред 
прави хуманен 
кьм онези ученици, ко 
ито нямат ни минимал 
ни финансови условия 
за школуване, оказвай 
ки им материална по
мощ.

Такава помощ 
лучават шест ученика 
от които четири се 
школуват в образова
телния център в Боси

;палите
гиона, Материалната помощ 

възлиза от 500 до 1000 
динара месечно, а до
говорите за помощ ее 
сключват на една или 
две години, или иък се 
продължават. Главно, 
то условие за получа.

помощта, по-

как се 
материал ;пред ще подготви п кадри 

:«а възпитатели I» ученичес
ки домове, организатори 
свободно време па млади, 
работници за работа и мело 
дневен престой па ученици 
в основните 
читатели за работа в куро 
ртпп место п 
работници.

I
В Южноморавскн регион в течение на пред. 

стоящия средносрочен период ще бъдат взети 
мерки за подобрение качеството 1» образователно 
възпитателната работа. Реформата на образование 
то ще изпълни ролята си, а структурата (//а шко. 
луващите се кадри ще се насочва към произвол 
отвените и дефицитни специалности. Съгласно то
ва ще се увеличават и капиталовложенията за 
разширение на материалната основа в средните, 
полувисши и висши училища.

1К1
пи

училища, въ» ване на 
край материалното съ 
стояп и е, е 
редовно и да взимат

жестбиблиотечни |учениците

класа.
В Общинската скуп 

изтъкват, че 
настоящата учеб-

IНУЖНИ СА ИНВЕСТИЦИИ 
ОТ 357 МИЛИОНА ДИНА щила 

през
па година, въпреки и 
ограничените финансо
ви възможности, така 
ва помощ ще получат 
още няколко ученика

РЛ
по.

За мпвестпции в ср-дно 
то насочено образование са 
необходими към 129 милио 
па динара.

;На проведеното неотдав
на в Лесковац заседание на 
Скупщината на

Самоуправителна 
щност на интересите по на 
сочено образование, делега
тите обсъдиха и приеха про 
екторешението на обществе
ния план на Южноморавска 
та регионална общност 
развитие на насоченото об
разование в региона от 1981 
до 1985 година. Проекторе
шението е пуснато на пуб
лично обсъждане в делегат 
ската база и наскоро, дого 
ворът ще бъде и приет.

пости ще образуват нолу- 
внеше училище за насочен.» 
образование.регионална

об-та 1Полувисшото училище във 
Враня, което сега подготвя- 
ва кадри на два отдела 
производствен по машинна 
насока и отдел за школу
ване на преподаватели но 
практическо обучение в ма 
шннна насока) в предстоя
щият период тцс открие по
вече специалности: дърво
преработвателна, 
ска, организаторска, иконо
мическа и отдел за кои град 
на качество п стандарт. Пе
дагогическата академия вьв 
Враня. която подготвя пре
подаватели по класово обу
чение и възпитатели за пре
дучилищни заведения зана-

Същцте ще бъдат обезпе
чени чрез сдружаване в Са- 
моуправителната 
па интересите в 
равски регион, а щс бъдат 
изразходвани за обезпечава
не па съоръжения в учили
щата н изграждане па пови 
обекти.

общност
Южпомо-

БОСИЛЕГРАД

за

БИБЛИОТЕКАТА 

ПРИЯТНО КЪТЧЕОт 1981—1985 година за ну 
ждите ма полувисшите ин
ституции са необходими 428 
милиона динара, а ст.щиге 
ще бъдат обезпечени 
страна на общините и Ре
публиканската СОИ 
чеио образование.

земедел -

В проекторешението се ка 
зва, че през предстоящият 
период в насоченото обра
зование ще се продължи с 
осъществяване политиката 
на записване на средношксл 
ци и студенти според нуж
дите на сдружения труд, 
имайки главно в пред вид 
измененията в структурата 
на записването в полза на 
производствените и дефици 
тни специалности. За тази 
цел се предвижда намалява 
не броя, на студентите на 
факултетите по обществени 
науки, естествено и непро
изводствените специалности 
в средното насочено образо 
вание. Всъщност това е и, 
така да се каже, един от 
най-значителните тззиси в 
проекторешението.

от Културният дом в Боси 
леград тази година приклю 
чи с изграждането. С този 
обекат босилеградчани по 
л учих а възможност да раз 
РьРнат по-богат културен жн 
вот.

ги и над 20 различни слиса 
ния- От българи:ката и юго 
славската литератури са за
стъпени почти всички писа 
тели. Освен белетристиката, 
която е най-много застъпена, 
библиотеката разполага и с 
марксическа и друга профе 
сионална литература от най- 
различни области. Най-ревно 
стни читатели, спор>ед думи 
те на Константинова са уче

по насо

В Б

Дерекулсната
красавица В дома е поместена 

градската библиотеката и ра 
ботата в нея ни 
Винка Константинова,, една 
от двете работнички в съща-

II

осведоми

шщите от основното учили 
ще. Образователния център.
а в

та.! ,
Градската библиотека35Й последно времз ленен 

онери, войшщн студенти и 
домакини.ши ш ш! I

е .1

притежава над 11 
книги,
та са на български, а оста 

Съ РООХъРВатС К11 
Библиотеката работи 

в състав на Културния цен 
тази би

хиляди 
от които половина

Между най-редовнитеНОВИ ВИСШИ УЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ

палите на 
език.

чи
татели са: Харалампи Ива 
нов.Ш/1■ № пенсионер от с. Рай 

Еленка Стоимено 
вл, домакиня от Босилеград. 
Винко Велинов и Жаклина 
Насева, ученици 
училище „Георги Димитров” 
в Босилеград.

шВ развитието на мрежата 
на висшите чпловци,тър, който освен 

блиотека има
и полувисши 

учебни заведения се предви
ждат значителни 
Имено в Лесковац 
вижда по-нататъшно разви 
тие на Техноложкия факул 
тет с текстилен и биохими
чески отдели. Въз 
иа нуждите и интересите 
хранително-вкусовата 
мишленост и проекта „Мора 
ва ^— 2" и останалите раз. 
войни програми, се предвиж 
Да хранително-вкусовата 
сока на биохимическия 
дел да се развива и да 
растне в агропромишлеи фа 
култет. Също така з Лссю 
вац е запланувано

още четири 
■ подведомствени библиотеки, 
I отдносно читалища,
| се намцрат

новини.
се пред- от основнокоито 

в районннте 
центрове: Бистър, Горна Ли 
сина, Долна и Горна Люба-

На горната снимка с старата училищна сграда в Звоп 
Ц , а доле новата, „дерекулска красавица” 
темвриТРеба П° ПОВОД ^'еня ,1а освобождението _

основа дадена 
6 сеп Да споменемна и това, че та 

година библиотеката у 
книжния фонд, ка 

комплектна про 
литература по нова- 

програма за всички кла

та.
про- зиСъвкупният фонд на кни

величиги, с които разполага библи
отеката

~ . V' :: -ь 
■г;,:

то набави 
читна

съвместно сI подве 
читалища е о.и а домствените 

коло 25|нч:от- тахиляди. Библиотека 
та работи в две 
н.ма добри условия

пое сове от основното учили 
7Т16 и Първи и

смени и
втори клас 

обра
за рабода се на средното насоченота, каза Констатинова.открие и търговско-гостилни 

чарс-ки факултет с
зование.•г В добре обзаведените

библиотеката, ид
търгов- ШмЩ*ФЯ

ЯШ® -вм-Р^лдаУж шРШШ
по ме

Б ибли оте к атаски и гостилничарски отде
ли. Сегашното

щенид
ват вестници и 
Тук 
тели.

на Сътрудничи
с Народна библиотека от 
Белград
босилегр адските 
гат Да взимат книги за че 

. тене, които

полувиеше 
текстилно техническо учили 
ще.в Лесковац и полувисше 
то училище за 
на работници за търговска 
и госгилнйчарска

описания, 
чита

т.
има място за 50 и по такъв начин 

читатели мокоито могат спокойно 
да четат. Библиотеката 
чава 12

школуване пол у
вестника, между 

Тях „Политика", „Вечерни 
новости”, „Братство”

не притежава 
босилеградската библиотекаспециал.

И дру М. Янев
СТРАНИЦА 8
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ФОТО-РАЗКАЗ
"Г™зГ ЙГ ™— оП~“
ствата са 'обсотечил^^ъюзнотп Г““ динара' сРе'1- 
ците в Югославия и Репиб-пи-ат-Л РаВЛе"Ие на МИТ™- 
решните работи I Сърбия ЯТ секРетариат па вЪт

Сградата

За

строи ООСТ ..Изград-нд!’ше в1 Боси ле.град.
В присъствието

политическите организГипи^и*^15“7™11 на оби!еР™спо- 
селението, граничари™п15'""ая младежта; на. 
бъдещата митница наппя» т ер11те Дървата копка па 
внтел па митницата в С Томиеявв Тод°Р°с»4. Упра.

Изпълняващият длъжността директор на основното учи
лище в Д. Любата Кирил Иванов пресича лентата и
предава на употреба новата амбулатория

Тези дни в Бабушпица беше 
на употреба новпредаден

Здравен дом

СТРАНИЦА 9
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Съвети на юристаФУТБОЛ

ЗА НИЩО...ДИМИТРОВГРАД ОБИДАХод&ош цел да унизи и ломи, с
преди неговото достойнство 

Наказтелио дело —
Стадото овде ма стопаи 

М. влизат в неожъпа- 
ла стопанката 
значителна

ката 
та пива

и чест,клевета — прани лице, ко* обстоятелства и
И. и

ще™.правят
Стопанката II. заварва овце- 

си в свое- 
и ги изкарва. И 

случаят да бгде раз 
както придичи па 
т.е. стопаните на ов- 
нивата да ирецеият 

стопанинът М. да

то разглася 
действия, позорни за честта 

I ру ги го или му приписва 
За тези

те на съседката 
то жито на

престъпни лесния. 
чел а съДът обезателно нала
га наказание зависимост от 
„тежестта" на обидата и кле 

и обстоятелствата, в 
които са настанали.

Според Закона за помири 
телните съвети, преди съДъг 
да обсъжда за обиди и кле. 
вети дози въпрос трябва да 
разреши помирителният съ- 

в селото и ако в срок 
о-г три месеца не се изна
мери възможност за поми.

враждуващите

вместо 
решем 
хората 
цете и 
щетата и 
а заплати, двете съседки за 
връзват.„люта" кавга, Отпа- 

тематично е

Както вече е извеотпо през 
футболен сезон (да сетози

надяваме, чс само през 
този (футболистите па „Асен 
Балкански" от Димитровград 
вече се състезават в т.н. „Ни 
ротски иодсъюз", което ись 

означава, че димит 
фудболисти иг 

групата па иай-сла

Отборите па „дебелите" и .дънните

СЛЕД „ПРОКИСЛО „ЛЯТО" И МАЧА „ТЪНКИ И ДЕ 
БЕЛИ"

ветата

чало кавгата
с настаналото същност 

ровградскитоСМЯХ до сълзи свръзана 
битие, по сетне все повече 
се „разгаря" и захваща мно 

теми и събития от 
взаимните им отношения, И 
едната и другата целят Да 
обидят и унизят другата 
страна. Плющят лоши и оои 

и клевети, па тях

раят в 
бито! ве Iжество

Тъкмо заради това, че ди 
митровградският футбол спа 
д-на на иай*визко равнище, 
около прелет\ц торен в 
„Парк" зрителите могат да 
се нзборят па пр7>сти. Това 
е тема, за която тря
бва и по-дълбок анализ 
— защо се стигна до тук. 
Нашето днешно иамере-

жс би пе трябва да се на
рича — футболна, организи
ра се един път 
свидетслствува и фактът, че 
на мито едно спортно събп 
тис п града не се събира 
толкова народ. В подкрепа 
ма казаните думи може да

Димит рснис на 
страни решението се търси 
пред съда.

Това е законното задълже 
пие и трябва да се спазва. 
Нс трябва отделно да се по
сочва, колко голяма е пол
зата ако спорът бъде раз
решен от помирителния съ
вет, Този орган в местната 
общност може и трябва 
усърдно да изпълнява тази 
своя задача, понеже негови 
те членове добре познават ак 
творите в събитието, жизне 
ните им условия и лричини-

И тази година в 
ровград 
спектакъла „Проклело лят 

„тънки—-дебело

бяха организирани
о" 10411111110,

дми думи 
се реагира па древен начин 
— е камъни и събитието 
получава развръзка пред съ 
да".

и мача

Ако през последната сед- 
август н първата 

Димитров- 
пякой

мица на 
на септември в

пребиваваше
честоТова е типичен и

в нашите села на-град
пътеписец, чуждестране I \

журналист, или пък обикне 
турист, който да прнте

срещай
чин на решаване на селски
те спорове и проблеми. Ос
вен това, че не е достоиш 
ствен и вреден (разваля до
бросъседските отношения, а 
съдебните дела отнасят зна 
чителни материални сред
ства и работно време), този 
начин никога не може ^ да 
разреши спора. Тук особеш 
на са излишни и 
обидите и клеветите, които 
законът третира като нака
зателни дела. Ще се спрем

пие ме е да търсимв вимов- 
шщитс, за сегашното ноложе 
ние в „Балкански”, а да кл 
жем, че въпреки 
(футболистите па

вен
жава дневник, всички шяхл 
да запишат: ..лредн всичко 

е град, ЧШ1ТО жители 
изключителен

I всичко 
„Асен Бал 

кански”, до момента нямат 
загубен мач и което е и 
пай-радоотмо, та почти без

това
притежават

Все още из чаршнятл 
бяха утихнали „коментари
те” отнасящи се до „Прокле 
ло лято”, до хуморисунге, 

1111-

не те за раздорите.
И още нещо: помирител

ният съвет трябва неотлож
но да действува по всички 
заявки, отправени до 
но и да раздвижва инициа

трсиинзн постигат извънре 
дни резултати. В подкре 
па на казаните думи со- 

кои. 
приличаг 

от халбални. 
нгрища. Именно носле 

дния резултат, 12:4 за „Бал 
срещу отбора на 

„Младост” от Полска Ръжа 
на, дава основание да се 
надяваме, че от идващата 
състезателна година димит 
ровградчани ще се състеза 
ват в по-висока група!? Ако 
тРябва да се вярва на на 
родната, че „деня се позна 
ва от сутринта", зрителите 
в Димитровград могат да 
бъдат спокойни, но твърде 
е рано още отс ега да пра 
виме

вреднипевците имитаторите, 
струменталисте и другите са 
модецци, конто чрез резки 
и хумористични думи,

него.и резултатите, 
повечето 

онази тива за установяване на до
бри отношения между съсе
ди и лица, които враждуват 
по-дълго време.

але 
т.н. гозо малко повече върху тях.

Наказателно дело — оби
да — прави лице, което съ
знателна и нарочно отправя 
по адрес на друго лице ду-

горня, критика и 
реха за пропуските и слабо 
стите на града, за ежеднев 
ните явления, за онова, кое 
то им пречи, за неизпълие 

обещания н безкрайно 
повтаряне на някои работи, 
а ето че само след две сед 
мици още един незабравим 

— мача между 
и .дебелите” гра

кански
Иван Андонов, 

Съдия
ните

БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПОЖАРНИКАРИ ЩЕ ПОДОБ 
РЯТ ДЕЙНОСТТА СИПреди започването па мача

Огънат да бъде оамо добър слугаспектакъл 
„тънките” 
ждани от Димитровград.

Все още хората се смееха 
на вицовете, които бяха чу
ли на „Проклелото лято”, а за 
сметка на всички, които 
това и заслужаваха, все 
още хората си припомняха 
някои номера видяни на 
сцената, когауо на футбол
ния стадион в „Парк” започ 
ваше футболната среща ме

се посочи факта, че преди 
известно време, тук, на съ
щия стадион бе игран мача 
между белградския футбо
лен отбор „Партизан" и 
местни^ „Асен Балкански" 
но и тогава имаше по-малко 
зрители!

Трудно може, визуално, 
човек да си представи, ако 
поне веднаж не наблюдава 
този спектакъл, който в Ди 
митровград изпълняват „тъй 
ките” и „дебелите”.

Председателството на про
тивопожарното дружество 
взе някои решения, имащи 
за цел подобряване на рабо

Доброволното 
жарно дружество, формира
но през 1978 година Къ-м Об 
щинската скупщина в Боси-

противопа

прогнози, още повече 
ако се знае, че в дружество 
то „не всички винтове са на 
местата си”, тъй като отбор 
без
без пастир...

леград вследствие недостатъ
чните финансови средства и 
неорганизираността в работ- 
та си досега не оправда оча 
кванията.

Как да се разрешат тези 
два основни проблема в ра
ботата на дружеството? Вър
ху този въпрос тези дни ра 
зискваха членовете на Пред
седателството на противопо
жарното дружество и пред
ставители на обществено-по
литическите организации. В 
уводното си изложение, Го- 
ше Митов. председател 
дружеството

треньор е като стадо

жду онези димитровградча. 
ни, които надминават сто ги 
на килограма срещу онези, 
поитО са двойно по-леки. 
Мач на който хората се 
скъсваха от смях.

Едва ли съществува спор
тен журналист, който може 
да опише тази среща, която 
(както пишеше на афишове 
те) се предаваше по радио
уредбата — цветно. Трудно 
щеше някой да свърже 
„гальовните” имена ,на „фут 
болистите" със събитията ко 
ито ежедневно се случват в 
града. Трудно някой може
ше да следи „играта" на 
терена без да се смее до 
сълзи, защото на прекрас
ния терен се случваха „не
възможни неща”, а пък „ко 
ментаторите” — най-изяве. 
ните димитровградски хумо 
ристи, Момчило Андреевич 
и Слободаи Алексич, говоре 
ха такива „шедьоври” 
то в нито един речник ма 
спортната журналистика, без 
съмнение, не съществуват.

Както „Проклелото лято” 
така и футболната среща 
.между „тънките” и „дебе
лите”^ станала традиция, та 
ка че хората със седмици на 
ред се готвят за този един
ствен спектакъл. За големия 
интерес, който жителите на 
Димитровград и околността 
проявяват ,към споменатата 
футболна среща, която мо-

И така, както казахме в 
началото, 
в която се състезават футбо 
листите на „Асен Балкански” 
от Димитровград не 
ското място където би тря 
бвало да се съзтезават Ди 
митров,
Иванов, Марков, Тоцев, Цевт 
ков,
стев, Голубов... — 
място е в повисша група.

Т. Петров

И така да не навлизаме 
в детайлите на „играта”, ко 
ято показаха дорбите „фут 
болисти”, да не посочваме 
гол-майсторите, защото това 
не е и най-важното, а да 
подчертаем само това: чс 
тазгодишният футболен спек 
такъл, който димитровград- 
чами организираха, напъл
но успя и изпълни очаква 
нията на многобройцата пу 
блика, която все още 
дължава да се смее...

сегашната група.

е истин

Тодоров, Андонов, на
подчерта, че 

ежедневно съществува опас 
ност от избухване на пожа
ри, което налага всеки тру 
дещ се и гражданин да бъ- 
де оспособен за гасене на 
пожари.

Нешев, Ставров, Кръ
тяхното

про.
Босилеградските

карн
пожарни.Т. Петров

ПРЕШЕВО: „ХАЙДУК" — „МЛАДОСТ" 2:2 тата му. Двамата професио 
нални пожарникари ще бъ
дат изпратени 
сечно професионално обуче
ние, където щателно ще се 
запознаят със съоръженията 
за гасене на пожар, така че 
след завърщането си прене 
сат получените знания и ум е 
ния на останалите членове 
на дружеството. Освен това 
до края на годината ще бъ
дат приети още двама про
фесионални 
Взето

ХУЛИГАНСКА ПОСТЪПКА на шестме-

В Прешево на 14 г- 
ври се състоя футболен 
от третия кръг на първен
ството във Вранска група, 
в който се срещнаха Отбо
рите на домашния „Хайдук" 
и „Младост” от Босилеград.

началото трябва да 
се изтъкне, че футболистите 
на двата отбора ое предста 
виха с хубава и 
спортна борба, без да’ дадат 
повод за случилите се след 
мача, събиуия, които 
нищо общо с футболната 
игра и приятелските 
ни отношения.

Мачът започна 
атаки на домакините, 
то вече във втората 
та създадоха отлично 
во положение, от което Ах. 
мети отмри 
1:0. Атаките
със ^ ода теми и наскоро 
-Хайдук” увеличи резултата 

2:0. Голмайстор 
Ахмети.

Гостите от 
след това отвориха 
организирайки чести 
кн към вратата на Имери. 
1ова даде желания резул
тат в 18-та минута Тасев 
намали на 2:1.

септем
мач със силни 

кои. 
мину
ГОЛО-

Във второто 
„Младост” полувреме 

игра отлично и 
от една бърза контраатака, 
в която участвуваха 
футболисти, В. Чипев 
ни резултата.

Босилеградските футболи 
Сти се завърнаха от Преше 
во доволни

какви
повече
израврезултата — 

продължиха
Още в

пожарникари, 
е решение да се от

прави иск до Изпълнител
ния съвет на Общинската 
скупщина и организациите 
на сдружения труд за обез
печаване на нужните за ра
ботата

от уопеха, 
сърдити и обидени 
гамените

ноотново от хули 
лре. 

които 
на мача 

камъни сре. 
гостите от Босилеград н 

техния автобус, 
му стъклата.

постъпки накоректна Босилеград 
играта, 

ата.

шевските зрители, 
след завършването 
се хвърляха снямат
пгу

спорт чупейки на дружеството фи
нансови средства.М. я.
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Навърша една година от 

смъртта на
ЙОВАН ВИДЕНОВИ1! - »ШН«факти

В Азия, Африка 
СКа Америка,

две трети си
на земята, в средата 
шия

и Латин 
където жи 

хората 
на на.

Йован Виденович е роден в с. Петачии- 
ци край Димитровград през 1930 година. Ка
то напредничав и активен младеж бива при
ет в редовете в Съюза на комунистическата 
младеж на Югославия през 1947 година. 
,Като изтъкнат член на СКОЮ два пъти бива 
комендант на младежките трудови бригади 
на младежките трудови акции „Шамац— 
Сараево" и „Власина”. Като 18-годишен мла 
деж бива приет в редовете на Съюза на 
комунистите през 1948 година.

Като активен член на Съюза на

веят

век станаха 
изменения

значител 
в демограф 

процеси. Тези
ни
ските
цеси
ния

про
Рязко ускориха сред 
годишен теШп на 

Увеличение броя «а цялото 
човечество. Докато дрез 
първата половина на столе 
•шето (1900 - ,1950 г.) увели 
чението бе около 1 
за 15 години 
ловина на столетието 
— 1956 г.) 
ти с 2 на

Сцена от филма „Моряците От Котор”
ДИМИТРОВГРАД

ФИЛИИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА на сто, 
от втората по 

(1950
то нарасна поч 

сто, а само в А- 
с 2,1 на сто, в Африка 

с 2,3 на сто и в Латинска 
Америка — с 3 на сто. В 
редица африкански 
ноамерикански страни 
лението се увеличава с 
надминаващ 
понякога дс\ри 4 на сто го 
дишно.

кому
нистите повече пъти е избран за член на Об
щинския и Околийския комитет на СКС и 
Димитровград.

Най-напред постъпва на работа в Ме
стния отбор в с. Петачинци, а от 1949 го
дина минава на работа във Военния отдел 
в Димитровград. В Секретариата на

23 СЕПТЕМВРИ, „ПАК СЕДМА РОТА" 
дия^
25 СЕПТЕМВРИ “
ЧКИТЕ”, италиански;
27 СЕПТЕМВРИ, „МОРЯЦИТЕ 
немска коопродукция.

ЗИя
френска коме-

„ДОКТОРИТЕ ПОВЕЧЕ ОБИЧАТ ГОЛИ и лати 
насе 

темп, 
3 на сто

ОТ КОТОР”, югославско.
вътре- .

шиите работи започва да работи през 1952 
година. До 1959 година работи като инспе
ктор — следовател а сетне минава в Служ
бата на държавна сигурност. От 1974 годи
на работеше в Отдела за Държавна сигур
ност в Циш, където и почина ма лоста съ-

Без съмнение най-интере 
сния филм през тази сед 

третият,

— През февруари 1918 го 
дина, на около четирдесе-г 
австроунгарски парахода са 
били издигнати червени 
мена,
най-великия бунт, в истори 
ята на моряците, са участву 
вали над 6 000 моряци, кои 

Главните роли в спомена то са били обезвъоръжили 
тия филм изпълняват Игор офицерите си и оформили 
Гало, Александар Берчек, моряшка власт.
Улрих Тейн, Драго Чумич
Петар Баничевич и Горан * Поръченията на Октомври 
Султанович. Сценарио за то йоката революция са изво
зи филм са написали Радо Рът и на този бунт. Обаче 
слав Роткович' и Деулеф Ес добре организиран, след са 
пей, а режисьор е Фриц Бор мо два дни е бил

кръв потушен, а вождове
те са били разстреляни.

мида е 
който представлява една „ро 
жбам на кинематографиите 
от двете страни-югославската 
и немската (ГДР).

именно Увеличава се г _ 
броят на населението 
мното кълбо. През периода 
1900

съответно 
_ на зезна

знамена на бунта. В
1920 г. средният го 

на населедишен прираст 
нието е 9,7 милиона

вети ик.
души,

през 1940 — 1960 г. е вече 
35,1 милиона, а за едно десе 
тилетие —от 1966 до 1977— 
увеличението е 65 милиона, 
като 56 милиона са за смет 
ка на „третия свят”. По.спе 
циално в Индия населението 
се увеличава годишно с 13ч 
милиона души, в Пакистан 
— с 3 милиона, в Бразилия 
и Индонезия с по два мили

Другарят „Иван” беше изключително 
усърден и всеотдаен работник, добър дру
гар и ръководител. Огромния си натрупан 
опит, придоби в борбата срещу всички ви
дове врагове на нашата самоуправителна 
социалистическа общност, безкористно прс 
даваше на по-младите си колеги Беше до
бър другар и човек, когото всички уважа
ваха и ценеха, зарад съвестното му отноше
ние към работата, искреността му и честно 
то държание.

За големите си трудови успехи н при 
носа към опазването на сигурността на на
шето самоуправително общество другарят 
Виденович беше удостоен с Орден на труда 
първа и втора степен, а получи и множест- 
бо други отличия, награди и признания.

в
ман.

Ето на кратко и съдържа 
нието на филма:

оиа.
Т. Петров

Този значителен прираст 
на населението © редица- 
държави в Азия, Африка и 
Латинска Америка, според 
съветския учен Я. Н. Гузе 
вати, е резултат на бързо 
то намаляване на смъртно 
стта при запазване на висо 
ката раждаемост. Благодаре .тот,„, 
ние на прилагането на нови 
те ефикасни противоепиде 
мични средства, медикамен 

подобр

„Вояжер I” открива 
тайните на Сатурн

Американския“
кораб „Вояжер IV кой 

то преди една година откри 
тайните на Юпитер, сега сво 

камери
„към златния Сатурн и 
говите блестящи пръстени , 
„Вояждер I" от Сатурн е 
отдалечен 100 милиона кило 
метра и наскоро трябва да 

около 120 
Камери-

космичес
ки На 13 септември 1980 година почина 

бивш началник в отделението на СДС в Ништи и инсектициди, 
яване на санитарната култу 
Vа и здравеопазването, а та 
ка съшо и на успехите 
образованието и стопанското 
Строителство развиващите се 

успяха за кратък

усредоточаваи те

Радомир Ковачеви1*не.
в

страни
срок да намалят развитието . 
на смъртността почти двой 

да си остава
му се доближи на 
хиляди километра, 
те са направили и изпрати- 

снимки от тази

Престана да тупти сърцето на^нашия истин
ски другар, приятел комунист и съшия бе 
потребен на 15 септември т.г. на Новите 
гробища в Ниш

но, макар тя 
значително ло-висока, откол 
кото в развитите страни.

ли първите 
планета и окончателно може 
да се навлезе в тайните на 

на Са- Развиващото се в „третия 
свят” демографско състояние 
е безпрецедентно. История 

познава такива бързи

Колективът на отделени
ето на СДС в Ниш

пръстени 
Тази планета, съссвоя
маса 95 пъти по-голя-

газовите 
тури. 
та си
ма от-Земята, представлява 
гигантска топка от въглерод 
и хелий със стеновито ядро. 
Изследванията и данните, ко 
ито ще извърши. ,.ВояжеР

та не
темпове на намаляване на 
смъртността. На 
европейски 
кански

На снимката: Една отмно 
гобройнитс снимки, които е 
изпратил „Вояжер I "а 
която се виждат три 
нови спътника, които оби- 

тази, на учени 
-близка и

главните
Сатур и сеоероамери 

страни бяха меобхо 
100 години, заотговор в а На 12 септември 1980 

година се навършиха 
три години откакто за
винаги ни остави скъ- 
Ш1д ни и обичаи син, 
баща, съпруг, кръст
ник

няма да дадат 
въпроса 
Сатурн, но 
намалят дискусиите 
беностите на тази

150калят около 
те сега 
позната, 
ва система.

дими 
да се намали 
на смртиостта

дали има живот на
значително що

косфицептът 
на сегашното

много по 
планета на сЛ7,пчс

за осо- лшогофото _ ТАНЮГ
------------------------ 1 .....X1 т

равнище, когато на 
съвременни развиващи ос
страни бяха достатъчни за 
това равнище само 30 20

15 го

планета.

ттваяяяши
ОБЯВЛЕНИЕ години, понякога дори

Това се смята за сс Рянно Нянов Vдини.
тествеио. Едип важен пактпа . ул.

ПРОДАВАМ
„Нишава”, номер 16 в «им

Заинтересованите м"га1)д? 81 253 или 
ог 16 до 21 7Чу“;,а ,;омср 18, Димитровград, 
адрес: ул. „I '

за ©'ьзпшевапе па тен 
денцията към .намаляване-ла 
смъртността на населението 
в Европа в началото на 19- 

бе постепенното по

тор

от с. Желюша

Вечно опечалеш! 
Семейство Ненови

обадят всеки ден 
лично на

ти век
добряваие на живота, по-спе 
циално
шгата обстановка.

Каменов
на санитари о-х и г.ие

СТРАНИЦА 11
1980СЕПТЕМВРИ

БРАТСТВО т 19



* Иароонн мъдрост»къ-М-ьЖъТ СО 1!]->-1>чна II 
ШИ 1ШЯ1. жена МУ кале 
пва сдаш шамар.

— Казвай пиеш 
още?

— Е, добре — казва той 
— налей «Ще,

ЗА ЗНАНИЕТОли

блажен.Блаженството на тялото е в здравето 
ството на ума — в знанието. ТАЛЕС

вродено, то се при 
ДЕМОКРИТ

Шофьор, който идва в 
съзнание слод катастрофи, 
пита сестрата.

— Къдо съм?

Истинското знание не е
добива.Зайтим у паЬет

пустата кърстстнна од го- 
1 1 пшпГна годпну еве повече и повече ме прибошЬу- 

ете у старе годнпе ме пакаруие, усред ле- 
то’к-1 се най-више работи, да однм по бан>е. Тека 
й! и туя годин. Право да ви кажем, иоще лапи 
се бейо "зарекъл да не идем У нашу бай,у - 
Звонскуту, ама немогу бре много ми помага, 
приятегье си имам том, а щом имам приятел*, при 
1ЬП си отидо.

Одма да ви кажем дека нечу да вн замарам 
и пай. по кой ли знайе пут, да вн се жалим 
кико нема леб, кнко немв с леб, кико иема с 
кво да се возим и триста друЬе работс — за топа 
новинарйете писуваше млого путн, чини ми се 
плавезпето су си петупшш, ама ква вайда, сааку

вн кажем за

може да бъде иито всезнаещ, ииго 
ВЕРГИЛИЙ

Нели знайете дека Никой не 
всемогъщ— В номер седемнадесет.

— Стая или килия. е оставил зиа-Не умира човекът, който ни 
ние, от коего ще се ползуваме след

Този, който има знание, но не го прилага, при 
на човек, който разорава нива, но не хвърлялича 

в нея семе. СААДИ

И малкото знание е по-добро от незнанието.
А. АУХАДИгодни све си пето. Съга очу да 

йадну другу работу, за койу до овуя тоднну не 
съм могъл ни да сн помислим, а камолн да ви 
казуйем. Е, па спушете:

Нели знайете дека
Каква полза от това, че знаеш много, щом не 

умееш да прилагаш своите знания към нуждитеЗвонску бшьу весници 
не докарУю. а я па немогу без н.н, я сам сн тскъв 
човек, ако не прочетим дънъска вееннк ко оолан 
сам Видо не видо, реко че се снаоднм, и снаидо 

! се. Ако не сте зналн у башуту докаруйею леб с 
■ йедну машину, окащ Ьу мотокултиватор, истина 
! полъчка иде, ама опи енндрацн закачили прико- 
; Л1ЩУ и си возе. Те я се пай заплеену. тейо йедно 

да ви казуйем, а поче друго... Та на тия що 
докарую лебат поче да давал! паре да ми купую 
у Звонци вестници, Отпочетак беше све убаво 
ама напоследак почеше да ми доносе вестници 
умазани у зейтин. Питуйел! Би я Щ° СУ весници- 
те умазани и масни, а они само слегаю с рамена. 
Море над иго се йедно ютро та у Звонци.

Улезо у пощуту, пита онога що работи унутра 
за кво ми прачуйе све масни весници, а он рече: 
„Чеке у десет саат автобусат па че видиш що”. 
Завърте* се, # помисли си дека че испущим йедно 
купаьье, ама реко, че остан>уйем да видим.

Стану десет саат, дойде автобусат, донесоше 
пощуту и я улезо унутра. Има кво и да 
— Пуни паБетйе със строшена шишетия у койу 
йе имало зайтин, ама од -лошият пут она се стро
шила и све се расипала на весниците и писмата. 
Чъд са ми текну що су весниците масни и що 
л!иришу на каве, и що по н»и има шиБер и пра- 
шак за пранье. Сети се дека беринчан»е, нашушко- 
вчатье, пресечаиье, вучиделци и остали печалбари 
от Дерекулат от печалбу на свойте домаБице 
прачуйУ тея работе, а оне се строше, та ем вес
ниците умажу, ем до дол!аБицете не стизу. По- 
щарат ме само погледа, а я подви опашку и си 
отидо.

— Можете ли да готвите 
Мария?

13

СИ.
ПЕТРАРКА— Да, уважаема госпожо, 

по два начина!
Гледайте не колко знае човек, а как го знае.

МОНТЕН— Как така по два начи
на?

Няма по-естествен стремеж от стремежа къ-м— Според т^ва, дали го
стите трябва да дойдат пак 
или не

знание.
МОНТЕН

Знание и могъщество са едно и също.
Ф. БЕЙКЪН

Съдията: Човек може толкова, колкото знае.
Ф. БЕЙКЪН— Вие сте откраднали яй

ца от магазина на този чо
век. Имате ли някакво из
винение?

Знанието е съкровищница; клщчът към нея 
е практиката.видим.

Т. ФУЛЪР
Обвиняемият:

Знанието е това, което по най-съществен на
чин издига един човек над другите.— Да, аз ги взех по пог

решка.

Съдията:

— Как така?

Дж АДИСЪН

Знанието е противоотрова на страха.
ЕМЕРСОН

V*Обвиняемият: ... Всички придобиващи От нас знания по не. 
обходимост са ограничени и се определят От об
стоятелствата, при които ги придобиваме.— Мислех, че са пресни.

+Цъос/ ЕНГЕЛС

... Знанието 
се запознаваш с науката, толкова 
ваш.

поражда любов: колкото повече 
повече я обик-Учителят:

Жена седи за масата 
нервно гризе молива.

— Какво пресмяташ вече 
половин час? ч

— Ах, не питай! За една 
торбичка пръст платих три 
крони, а сега ме интересу 
ва колко би струвало цяло
то земно кълбо.

Приятел се в нужда поз
нава! Ето' днес Том спаси 
живота на Ник. Като видя. » 
че приятелят му се 
вой веднага се хвърли в ре 
ката и го измъкна.

А какво да правя, като 
беше обул обувките ми.

и Н.Г ЧЕРНИШЕВСКИ

Вселената се осветлява 
от знанието. от слънцето, човекЪт —дави
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