
ВРШТйо с ума___ . .
на СФРЮ от 14 фаару 
*Р* 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст 
•о и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и
единство

•а

млроаност вха>р ------------------

26 СЕПТЕМВРИ 1980 *
между

шите народи и наро
дности.

на-ГОДИНА XXI * БРОЙ 973 *
ЦЕНА 3 ДИН.

В ТРАЕН 
СПОМЕН НА 

ЕДВАРД КАРДЕЛ

ДИМИТРОВГРАД

УТВЪРДЕНА 

ЛИСТАТА НА 

КАНДИДАТИТЕИнститутът 
менгация 
по труда

за доку 
на охрана 
в Ниш те 

дни получи името 
Едвард Кардел”.
Възпоменателната пло 

ча с името на почина

зи Във всички първични ор
ганизации на Съюза на ко
мунистите в Димитровград, 
ска община приключиха за 
седашцдо, на които над 
1500 комунисти, в 71 орга
низации в общината, пред
ложиха кандидати за чле
нове на Общински^ коми 
тет секретар на ОК и пред
седател на Общинската кон 
ференция. Предложенията 
бяха обсъдени, от страна на 
кадровата комисия към ОК 
па СКС, бе утврдена листа, 
та на проведените заседания 
в първичните организации на 
които комунистите изнесо
ха своите мнения- 
септември бе утвърден и 
окончателния списък на кан 
дидати за членове на Об
щинския . комитет, председа
тел на Общинската конфе
ренция с едногодишен ман 
дат. Изборите ще се прове 
дат на 11 октомври на за. 
седанне и а Общинската кон 
ференция на СК в Димит
ровград.

На същото заседание бе 
утвърден текста и приет 
отчета за активността на 
организацията на Съюза на 
комунистите в общината, иа 
ботата на Конференцията- 
нейните оогани и тела за 
период януари 1978 — 
тември 1980 година.

(На 5-та стр.)

лия наш велик револ 
юционер и т^ретик 

самоуправлението 
откри председателят на 
Общинската скупщина 
Мплибор Иовановнч.

на

На тържеството, ус
троено по този повод 
присъствува и съпруга 
та на Кардел, другар 
ката Пепца Кардел 
член на Съвета на Фе 
дерацията, която бе и 
почетен гост на Инсти 
тута.

След като разгледа 
постоянната изложба 
на световните постнже 
ния в труда, Пепца 
Кардел посети 
ката за цветни телеви 
зори към Електронна 
промишленост в Ниш.

На 18

Заседание на Председателствате на СК иа ССТНЮфабри
В Белград на 18 септември се 

състоя заседание на Председател
ството на Съюзната конференция 
на ССТНЮ, председателствувано 

от председателя Тодо Куртович, 
на което бе прието решение за 
формиране на Координационен ко 
митет за ознаменуване и запазва
не името и делото на Йосип Броз 
Тито. Комитетът има за задача

координира и насочвада следи, 
предложенията, идеите и инициа
тивите на трудовите хора за трай 
но ознаменуване на Тнтовото гран 
дпозио дело.

КомитетаЗа председател на 
е избран членът на Председателс

твото на СК на ССТНЮ Ненад
сеп-

Бучин.

ПОВЕЧЕ 1Р1А - ПО-МАМО 1РУАПИВАН
СТАМБОЛИЧ:

— се постигат слаби резул 
тати, и в които групно-соб 
ственическото 
страшава обществената соб 
ственост и обществения ха
рактер на дохода.

Затова, подчерта председа 
телят ‘на Изпълнителния съ 
вет на Скупщината на СР 
Сърбия, укрепването на за 
кои поста трябва да стане на 

постоянна грижа.

заети 66 на сто са квалифн 
около 10 000 лица

по-добра организираност, лю 
жем 
шепа

Огромното мнозинство ра 
ботници и граждани сасъгла 
гни с факта че с повишени 

при по-доб 
ра дисциплина в тРУЛа 11

ц прани,
се занимават с научно-изсле 
дователска дейност.

Шанс за преодоляване на 
икономическите трудности и 
перспектива на по-нататъшно 
то материално развитие мо 

и тРябва да търсим 
в по-нълното иолзуване на 
съществуващите 
вени и други потенциали.

Това е начинът произведи 
тшостга пя труда да дого 
:::: техническата оборудсност
_ изт7>к//д Стамболнч. Всеки имущество^ дребните и по.
работник па своето работно крупни малверзации и узур 

много ио добре нациите на самоуправителми

да разчитаме иа пови 
производителност на 
И КОНОМИЧеСЕС! ЕдТ мо

отнасяне за-
труда.
мопт V нас изисква всички 
като един, сдружени да .се па 
ирегпем, с труд и в труда 
да намерим изход от трудно 

които се намираме.

трудови усилия.

Пепца Кардел

жемСТИТС, в
нронзводстмежду другото ИЗ 

тъкма Иван Стамболнч. пред
И31Г|>Л1П1ТСЛННя

Скупщината иа СР 
докладвайки *ф0Л

Това шаРегионът - връзка на 

общините е репубпината
* След Ф°Рм“|’^р'едсГ№ИшТ,“труД'™ч‘:1ет- 

че « е

* И/сла^'^сЧеамеж^обтшккип регионални 
СКС: — като самоуправи-

- ^обшссгвепо-политически

11,1седател 
С'/,иет на 
Сърбия, 
делегатите па трите с-ъвега 

Скупщината за двугодиш 
работа па Изпълнител

И днес не са малко посега 
тслствата към общественотони

на МяСТО може 
и по.ефектнвпо да ползува 
работ//ото си време, слюцта 
машина, знанието си, да пра 
В11 ико/шмпн иа суровини н 
материали. Машините //е би 
на да бездейегвуват.

пата 
пия съвет.

Оценявайки настоящия рл 
Ива// Стам

те нрава.
Против лентяиството ТРя 

бва да се борим преди ®си 
чко чрез разпределение на 
личните доходи според ре
зултатите на труда и чрез 
по-добра организираност на 
производството.

момент,зноен
болич посочи, че 
нложенията през изтеклите 

40 па

каиш ало

40 години възлизат па
обществения продукт, Всички трудещи се. каза 

гкмттатък Стамболнч, прие-
сто от
което с твърде висока и Ря 

н стопанското
ио

ха политиката ма икономиче 
стабилизация като иу

дко срещана 
развитие ст7,пка. 

Завоюва//!! са

иа ЦК //а
обя/НОС ТИ
телии, - 
сти.

Нашата практика обаче 
че всичко това неската

жиа и своя- Добрите резул та показва, 
е достатъчно за ускорено нре 
махване на тезн прояви. За 
това тРябва да се разгледа 
необходимостта от съответни 

законите, конто 
на работници

множе. 
м про. ти в стопанисването, вънре 

ки миогото икономически 
трудности, безотговорното 
отнасяме иа множество ОС.Т 
ни задължават да предприе 
маме законни мерки срещу 
отделни организации на сдру 
жеиця ТРУД, и копто-главно 
поради субективни слабости

технологииство
мишлеии

осъществените добиви в
стона//ство са иа свето 

в но рав ищце, големи са въ3 
можностите иа 
фактор (половш! 
работ/шци работят и проми 
шлеността, от 1,5 милиона

ре-,«оказала положителни
ЗУЛТ^раКОосЦ0оваИзРаДпТоаГа

Л усъвдиненствуяа-
обшсст

произведения.межДУ-
Дейст®Уваие,° на ,

общинската 
щяост Ниш е 
кванията « 1 й може да
ствуване никак « ^
Ьъде гюст^о пда «ьпРак_

"Управително ор 
тика на - и договаря11® е

салоб
ват скотооча изменения в 

дп помогнат 
те лесно да се протнвопоста

тъшното 
нс навено-полигическа
раност.

целокупната човешкия
милионоргаиизи-

вят на безделниците в сво 
цто ОСТ.

(На 3 -та стР.)

ганизнрвяе



КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮНЕСКОСЕПТЕМВРИ ЗАПОЧНА 21 ГЕНЕРАЛНАНА 23 целия святДиалог ниот от Париж, членове 
Изпълнителния с-ь°ет 

генералният 
ЮНЕСКО Ама 

М Бо. ОГ<що 
конти

и боа
До крал на октомври 4000 делегати от 130 ЧР1|ИИ 
— членки на ЮНЕСКО шо се занимават с нан-нк. 
туалните проблеми ш междупародпата обатнои 
областта на образованието, културата, науката н 
комуникациите _____

дн-спорно
паректор 

ду Махтар
4000 хора от всички

борят » Белград
за бъдещето па снета,

за съдбата пл пера 
бедните,

образованите, глад

панти 1.110 се пред
са и мислени (446) между
правителствени органнза 
цип, представители па други 
организации в системата па 
Обединените папат,. членове 
па ЮНГ.СКО-ооид Секретари

ИЗОСТРЯНЕ НА ИРАНСКО-ИРА1ССКИТЕ С1 ЬЛК 
НОВЕНИЯ

От 23 септември Югосла
вия е домакин 
свят: в белградския 
ценгьР" тържествено бе от 

1 ене

и всичко 
зшггитс, 
тт»чио
нпте за знания, култУрно-под

иедостапа целия 
„Сива.

крито 21 заруданме на 
радиата конференция 
ЮНЕСКО, специализирана 

Обединените

тионатито иаооди.на

агенция при 
нации за образование, нау 
ка, култура и комуникации.

В Белград са дошли почти 
всички, конто през следва, 
щите пет месеца ще разнек 
ват по световните образова 
телим, културни., иауцин и 
информативни течения през 
предстоящата декада. Това 
са преди всичко делегациите 
на 150 страни-членки, които 
най-често оглавяват министри

Бомбардирани ирански летища
В'ЬЗДV ХОДИ ОЩ1 ТСЯ11 и бази „дъ 
лбоко на 
рия".

В официалните 
съобщения по Радио Техе
ран с потлъРДСМЧ» 40 иРак 
ски самолети

Какхо се съобщава, в Баг
дад на въоръжените сили о 
заповядано да вършат „ире 
вантпвни шщаденця" срещу 
военни 1Ц\лн >в Иран.

Непосредствено след това 
е съобщено, че иракски са 
молетн вече са бомбардира
ли десет ирански летища и

те рито.иранска

ирански

„са нарушили 
пространство"въздушното 

пад Иран.
Този опасен запой в мрак 

спор, КОЙТО

те за култура, просвета, на 
ука или комуникации. Тук

сколранския 
през последните дни се ире 
връща във все ио-ссриозии 
военни стълкновения. Ря3 
ко увеличи загрижеността. 
В инак огнеопасния „метро 
лен район” завладява 
зън, че предстои „цялостна 
воина” между Ирак и Иран.

В съобщението па и рак 
ския Революционен съвет 
се казва че „превантивните 
нападения” имат за цел да 
осуетят иранските опити за 
„шинираме на иракския суве 
ренитет", относно че се ка 
сае за „отмъщение за агре 
сивиите военни операции 
на Иран”.

Съобщено е че иракски 
самолети са бомбардирали 
летищата в Ахваз Ха 
Табриз, Дезфул, Толу.мбе 
Сабза и Бушехра, както и 
в самия Техеран.

В съобщенията на Радио 
Техеран се казва, че се вод 
ят борби на сушата и на 
море, и че са съборени гол 
ям брой иракски самолети.

МАРГАРЕТ ТАЧЪР В БЕЛГРАД

Принос към укрепване на 
отношенията и сътрудничеството и че никога не е желаел, 

нито път организирал стач
но че се е борил за сво 

бода на явната реч, за пре
кратява не на извънредното 
положение, за възвръщане 
на човешката и гражданска 
свобода на народа

Не помогнало и това че 
в целия свят е вдигна! глас 
на протест срещу инсцени- 
рания процес и неверните 
обвинения- Военният режим 
в Сеул още един път пот
върди своята бруталност, 
своя фашистки образ. Ос-т, 
ждайки Ким Дае Джунга, 
този режим е подписал при 
съда и на себе си.

ЮжнаВоенният съд в 
Корея осъди опозиционния 
водач Ким Дае Джунг 
смърт чрез обесване, а не 
говите привърженици на за 
твор с времетраене от две 
до 20 години.

Всред тях има повече 
бивши депутати, професори

боя
на ки,

Посещението на госпожа 
Маргарет ТачъР оценяваме 
като твърде значително за 
по-нататъшното подобряване 
на традиционно приятел
ските отношения и за разви
тие на всестранното сътруд
ничество между нашите две 
страни на билетерален и 
международен план. Отноше 
нията между двете страни, 
които се развиват на прин
ципите за независимост, не
намеса, равноправно сътруд
ничество и взаимен интерес, 
се характеризират със суабил 
ност и взаимопочитание.

По покана на председателя 
на Съюзния изпълнителен 
съвет Веселин Джуранович 
на официално приятелско 
посещение в нашата страна 
завчера пристигна министър- 
председателят на Великобри 
тания, госпожа Маргарет Та 
чъо.

Посещението на Маргарет 
ТачъР е първото официално 
посещение на един велико. 
брнтански шшистър-предсе 
дател в нашата страна.

По повод посещението на 
министъР-предсадателя на 
Великобритания в нашата ст
рана, официалният представи 
тел на Съюзния секретарият 
•на външните работи заяви 
пред кореспондент на Тан- 
юг:

на университети, студентски 
и региозни водачи арестува 
ни след вълненията в град 
Канджуу, които правител
ството потуши къцваво. Опо 
зиционният водач е осъден 
като най-обикновен злодей 
само затова, че се е борил 
срещу
военна диктатура, за въве
ждане на демокрация 
свобода в Южна Корея 

На Ким Дае Джунг не е 
помогнало, ни това. че е и 
— заявил че не е виновен,

мдан.

мракобесническата

и
Ким ДаеНа снимката:

Джунг по време на съдеб 
ипя процес в Сеул на 17 тм.

Фото — ТАНЮГ

За резултатите на разгово
рите Джуранович — ТачъР 
по-обширно ще ви осведо
мим в следващия брой-

100 години от рождението на Любица Ивошевич-Димитрова (3)

Люба-журналист
Където .и да пътуваше, ка- 

квато и да имаше работа 
Георги Димитров се обаж
даше на Люба в София — 
„Мила Люба, Чудесен кон
церт. Необикновено посеще
ние. Утре вечер ще замина 
за Сливен ... Довиждане — 
Твой Жорж. Пише той на 
Люба от Сливен относно ра 
ботническия концерт.

Дори и когато беше зает 
с такава работа, каквато е 
организацията на стачки, той 
намираше време да й напи
ше поне три реда. От Ко
стенец баня на 5 декември 
1909 година то й пише само 
три реда: „Мила Люба, ста 
чката прекратихме. По-голя 
мата част от стачкуващите 
ще бъдат приети при стари 
те условия. Сега заминавам 
за
Жорж.

И така всеки момент се 
отделят по няколко минути 
да й се обади. На 25 деке
мври 1909 година от Бел
град по време заседанието 
•на Първата балканска соци 
алдемократическа конферен 
ция той пише: Мила Люба, 
снощи имахме предварител 
но заседание със сръбските 
другари върху конференция
та. Стана дума за отноше

нието^ им към общоделците. 
Накарахме ги да станат 
следователни.

Сега се открива ко 
цията... Твоя Жорж

И Люба, както си опомнят 
съвремениците, израстваше 
край Димитров в прекрасна 
революционерка. Участвува 
ше в организация на стачки, 
говореше на събрания, пише 
ше статии, стихотворения и 
беше много популярна сред 
работниците на София. -Ко 

бал
кона — пише Работнически 
вестник” от 11 ноември 1909 
г., — всички работници и ра 
ботнички влиха 
гледи и внимание в нея. Те 
искаха да чуят всичко как
во ще им каже тяхната дру 
гарка...”

ЖУРНАЛИСТИКАТА 
ла най-мощното оръжие на 
пролетарските революционе
ри. Това особено се потв
ърждава и при Люба. И тя 
използува писаната дума за 
разплата с противниците на 
работническото 
Затова още 
ни когат.о започва да ое за 
нимава с 
борба започвд 
Нейните статии са били ви

наги проблемни, свързани с 
разрешаването на жизнени
те проблеми на работни
ците, а критиката е била це . 
ленасочена. 
тии Люба предлагала конкре 
т-ни решения- Разбираеми 
били онези за които били 
и предзначени — за работ 
ниците. Тя сътрудничи във 
вестник „Работнически вест 
ник” (София), „Редник” (Кра 
гуевац — Сърбия), „Шиваш 
ки работник” (София), кой 
то и редактира от 1909, до 
1912 година. Редовно сътру
дничи в сръбския работни 
чески печат „Радничке4 нови 
не” (Белград), „Йеднакост”. 
„Освобождението на работни 
ците е дело на самите ра 
ботници”, „Будучност”

Съвременниците си 
нят. че Люба преди да пи
ше по някой проблем доб
ре е проучвала работите. 
Събирала ефакти 
ва пресъздавала в къси, пс 

всички

една работничка, тя с аргу
менти отговаря на чланко 
писците. „Впрочем техния 
(на широките) цинизъм, те
хните клюки не ме засягат. 
Колкото пакостна и демора 
лизираща и да е тяхната 
„политика” между софийско 
то работи ичество, тя 
да спре стремежа у 
последното, към съзнание и 

борба за своето

мия егоизъм на няколко ду 
ши. И това явление е още 
по-отвратително с това, че 
е създадено от хора, които 
за съжаление се наричат 
социалдемократи и смятат 
себе си за лидери."

ло

пферен
В своите ста

В „Шивашки работник" 
Любица Ивошевич писаланяма

това почти във всеки брой, 
съюза на шивашките рабо
тници, за начина на органи 
зиране на работниците 
проведените стачки.

за
съзнателна
освобождение.

заВ Дава
предложения за по-нататъш 
ната работа, критикува бур 
жоазията, че използува дет 
ския и женски работничес- 

' ки труд, за низките запла
ти. „Женският труд добива 

по-широко приложение 
и в производството на мъж
ки, на даже и военни дре
хи. Тук работничките се яв 
я®ат вече сериозни конку
ренти на мъжете работни
ци поради това, че техният 
труд кауо по-евтин е полз- 
годен за господарите.” „Ши
вашки .работник”. 1 юни 
1909 г.)

своята журналистическа 
работа тя много умело 
зва опита >на Сръбската со
циалдемократическа 
и Българската

гато тя се показа на пол

партия 
социалдемок. 

Правила
своите по- ратическа партия, 

правилни изводи, пренасяла 
опити. В една дописка до 
вестник „Радник” от 23 де
кември 1904 г. тя 'Пише: 
„Другарю редактор, най- 
новите явления във ваше 
то движение обърнаха и на
шето внимание. Това, от ко 
ето страдаше българското 
работническо движение, ви
ждам, че постигна и сръб
ското работническо 
ние. Но

и др. все
Стара Загора. Твой споли

би.

и след то

ни и разбраеми от 
статии.

В една дописка до „Работ 
нически вестник" от 3 
1904 година 
разисква с „широките социа 
листи Обвинена чрез 
та, че лошо се отнасяла към

движение, 
в първите годи движе- 

тези явления- не са 
предизвикани от необходи
мостта на самото

юли
Като журналист следи ра

ботата в Сърбия и Бълга
рия- Когато в Белград запо
чва стачката на шивачите, 
Тя написва статия за това

в полемичен тонреволюционна
движение,и да пише. печа- колкото от 

та, нечестността и най-голе.
несъзнателност.
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I и йонът • -
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СКУПЩИНАТА ПРЕД 14..ТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА В НИШ

„ Н5А НА ОБЩИНИТЕ0 републиката
Навременна
подготовка(От 1-Ва стр.)

Занапред Регионалната об
тряова да

те и че е ц 
сто за 
мени* на

договори1 х^споозч? ТЗЯСа ^ констатирано, че де
общините и че е ве^ГсоИ™0111^ в -по- 

и съшиноко място за с-кгла С°И не -ФУ^^Диони-
ся>ване на различните м.« рат така както им налага 
роси, а никак общност п Тсп Делегатоката система. Беше 
ЯТО се чувствувало11 надгласу ^Кнато' че 4>ябва крити.
м^“Г ~У есии Аа “ обсъжда

ШНОСт Приключи подготовката за ждани от Ниш и Южна Оь 
на 14-та селско рбия- 
изложба и па 1

шн^Г ^ТРаВ^Л«““б
че тя тРябва да се

откриване 
стопанска 
наира по снабдяване в Ниш, 
която ще бъде открита от 
10 до 20 октомври т.г., бе 
изтъкнато на състоялата сс 
тези дни прес-конференция 
в ТО „Тържница" в Ниш.

На тазгодишният Панаир 
Ще участвуват най-голям до 
сега брой 
70, сред 
ланските комбинати от Лес 
ковац, Зайчар, Чуприя, Све 
тозарево, Струмица, 
лия, „Кока” — т

Пък говори

тивопоставя среШу веякак^в 
вид евентуални опити 
нто Стремят тя да получи 
статус иа обществено.полп 
тическа общност.

Всъщност 
преценка от

Сега се очаква по-гол ям 
интерес, а подготвени са и 
придружаващи 
иии
гледа по селата, дегустации 
на хранително-вкусови про 
изведения и демонстрации 
на селскостопански машини 
и уреди.

манифеста
ко осъ

ществяването на делегатска
та система в Междуобщии. 
ските легион а л ни общности 
в Републиката, 
оеД трябва да укрепва 
янието на сдружения труд.

Съвместиостта 
ните цели на общините 
региона и реализиране 
съвместната

животновъдни прег
_-.в региона.
и!1-,.Об,10ЮСт е постигнала зна чителни резултати в самоуп 

организиране на 
и съвместното им 
. - икономическо

това е главната и че занап-
ВЛИ-

равителното 
състоялото се общините

обществено _
изложители, над 

които са селскостов понеделник

щност Ниш. На заседанието тност в реализиране на инте 
освен председатели „а об- рееше, те. премахват 
шинските окутцини, пред- слабостте от преди форми 
стави тели на регионалните райето на регионалната об 
обществено-политически ор щност: автаркичността в ра 

ганизации и са. звитието, 
моуправителни общности на съствиехо на солидарността. 
интересите присъсрвуваха и Изхождайки от 
Славко Заечевич. член на шгге разговори 
Председателството на ЦК 
на СКС, Миодраг Богдано- 
вич, председател на Съвета е изтъкнато, че 
на общините в Скупщината между общините и 
на СР Сърбия и Милое Но 
вакович, директор на Репу
бликанския завод за обще- укрепнала в рамките на де

и съвмест-
в

на Гевге. 
Враждин, 

„Ечка” — Лукино село, „Ри 
бокомбинат” — Белград и 
,'Годомии” — Смедерево.

Панаирът ще бъде удобен 
момент да се изнесат на 
показ постиженията в об 
ластта на снабдяването със 
селскостопански и храиител 
но.вкусови 
звитието на 
техническо 
те постижения и сдружава 
нето на селскостопанските 
производители.

пред. солидаоност ме- 
жду тях и занапред тРябва 
да се афирмнра и реализи
ра, но тази съвместност, ка
кто бе

НА 28
СЕПТЕМВРИ 

В ДРАГОМАН 
(НРБ)

на

изтъкнато, не тряЬ 
ва да се разбере като жела
ние, някой да получи мно
го повече отколкото е вло
жил в

се

Граничентази съвместност. 
досегашната практика, ка 

кто изтъкна Борис Борисов, 
председател на ОС в Дими 
тровград, не е имало тРУД- 
ности влгВ връзка с договаря 
нето и споразумява1тето, но 
че много пр-труцио се реа
лизират договорите.

Но, понякога това се заб 
равЯ' и се случава да се от 
насяме така като че ли на
шата делегатска система на 
социалистическото самоупра 
влеиие служи за параван, а 
проблемите да решаваме 
по друг начин.

Затова е и недопустимо 
проблемите да се разреша
ват чрез заобикаляне на ин 
стнтушште на пашата де
легатска система. Точно и 
затова междуобщинските ре 
гионални общности трябва 
да бъдат само м^сто за до
говор ц споразумяване, 
общините мрето за решава.

В
локалпзма и от- изделия, ра- 

агрокомплекса, 
технологически съборпроведе. 

в общини
те по този въпрос и от ра
зискванията на заседанието 

връзката 
Републи 

ката не само, че не е от
слабнала, но е значително и

На 28 септември (не 
деля) тази година ще 
се състои традиционния 
събор-свиждане в Дра 
гоман НР България-

Съборът ще бъде ог 
крит от 6 до 18 часа.

Гражданите от СФР 
Югославия на събора 
могат да отиват с лич 
ен паспорт и пропусква 
телен лист, койтоможе 
да се получи в Сецре 
харната на вътрешййте 
рдботи в Димитров
град, шш на гранично- 
пропусквателния пункт 
Градини на самия съ- 
борянски ден.

Също така на Панаира ще 
бъдат показани и произве 
деиията на сдружените земе 
делци, които са възнаграде 
ни па общинските състеза 
ния-

ствено управление. легатскауа система.
Такова е положението и 

между общините в региона.
Но при това бяха изтък

нати и . някои недостатъци, 
които говорят, че някои не 
ща в регионалното органи
зиране трябва да се доиз 
граждат. Точно и затова бе 
повдигнат въпроса да ли ре 
гионите не стават центри на 
икономическа мощ, поне
же почти всички финансо
ви средства от регионални
те общности на интересите ие. 
са тук акумулирани. СъШО

ДОГОВОР по всички 
ВЪПРОСИ

В изготвения анализ в 
уводната реч на Любиша 
Игич, председател на Скуп
щината на Междуобщинска- 
та регионална общност и в 
съдържателните 
ния бе изтъкнато, че 
дуобщинската 
общност 
съществуване се е афирмира 
ла като място за договоои 
и споразумения на общини

По време на изложбата 
отделно внимание ще бъде 
посветено иа снабдяването 
на гражданите със селскосто 
папски произведения за 
приготвяне на зимнина по 
достъпни цени, а също та 
ка ще бъде организирано и 
снабдяване на работници със 

а зимнина чрез сидикалиите 
им организации. 

Миналогодишната изложба 
В. Божилов посетиха над 30 хиляди гра

разисква- 
Меж-

регионална
в досегашното си

град), „Радник" (Крагуевац). 
„Иедпакост" (Белград). „Пра 
Бедност” (Сисак), списание 
„Живот" (Белград) и детския 
комунистически вестник

„Будучност” (Белград). 
България оовен че била ре 
дактор на „Шивашки вест
ник”, тя сътрудничи в „Ра
ботнически вестник и „Ра
венство”.

Като редактор се проявн 
организа-

летариатът на Сърбия праз 
ден на триумф 
— ден, когаго

„Шивашки рабо 
4 февруари 1911

шивашки 
пона- 

борба

събитие в 
тник” на нува един 

— пише тя. 
той направи една крачка, 
една гигантска крачка

година.
„Братският ни 

съюз в Сърбия -води 
стояшем тероична 
със съюзните господари ши 
вачи в Белград” — започна 
тя статията. След това зало- 

читателиуе за причи- 
стачката, работата 

Белг-

Внап
ред. Белград,На този ден 
Ниш, Крагуевац, Ужице, Шя 

Пирот, Леоко-бац. Валево,
Куманово, Прилеп, 

лес, Летница, Уб и ; 
станаха червени.

Вевац. многознава
като добър 

тор. Освен, че давала
на младите сЪФУД 

как и какво да пишат,

ните на
на Шивашкия съюз в 

а след това
вяра в победата на шивачи 
те пише: .Разчитайки 

сплотеност

яваселаТя гшса с въодушевление,
най-големи 

Македо-

на-
с дълбокарад, пътствия

Ш1ЦИ
Люба е била и секретар на 
редакцията, занимавала 
с разпространяване на вест-

че единадесет 
града в Сърбия ** 
ния начело със столицата ма 
Югославия имат червени

нз
И дисци- сеСВОЯТВ 

плина, и още повече на ма- 
под- щили.

След като говори за
велик исто- 
Люба Иво- 
статията си

работническата
в редовете

иар- 
побе

и морална
интернационална

братски съюзи от 
Шивашки

пика.термалната 
крепа на 
и всички 
съседните страни 
ят съюз в Съроия, ма-кт и
стед продължителна оорб ' 
съпроводена с маса жертви.
ще победи- БоРбага ’с'оо 
ските другари ,е и наш.
ба, тяхната пооеда и.еоъ;

победа и пооача „ шивашки интернаци- 
Нанг дълг е да шпрзависещо 

подкрепим тая

този
момент

чеиис па „За да може обаче „Ши- 
съюзните секции и членовете 
успешно да изпълнява тая 
своя трудна задача, е прг 
,дн всичко да се положат от 
съюзните секции и членове 
по-големи грижи както за 

добро
и за ,разпространяване- 

— пише тя в ста- 
„Нашият проФесиона-

рически 
шевич завършва

къмапел влиза
комунистическата 
за окончателна

великата рсволюциаи

класа да
па Л. Ивошсвнч па ВшошаГ. Димитро» ития"
да във <( 
на борба - 

В Друга
описване,число гласовете на всич 

буржоазни и дреб//обур- 
ЖООЗ//И партии.

Любила Ивошсвнч

овотоиеп. 
тъй
то му” 

счита, тията
че победата па комунистите лен орган. Това говори, че 
,па изборите през 1920 го. Люба е знала добре какво 
дима и създаване ма комуни значи печата за партийната 
етическите общшш е „иобе. работа и затова ннснс-рира 

всички членове на ишваш- 
лоолетариат” киа съюз „да получават и

„Шивашки

но„Успехът па комуинстнче.
оообено си- 

Люба И-во1 ле
на тозистатия по

повод В „работнически 
стник" от 26 декември 1920
борната побвдГ’НА "КО
м^НИСТИЧЕСКАТА пдр.
Ут в ЮГОСЛАВИЯ".
т В статията в „Работпичес- 

В г„иик" тя запознава 
Дпокитс работници, че 

бъЛВцков1рския конгрес е 
ЖтГмста Комунистическа- оформела Югославия

та партия 1,а пе11Сппез 1920 година и ве «с 
през август същата 
и.твоювала първата 

победа.

киската партия е 
лен — писа 
оич — в опия области, .в

бе по,й-бе-

наша 
целия 
опал, 
в им всичко,

за да 
борба...”

ве

от
които т&Р°07>т 
зогледен, Срещу шасилията в 
Македония, къДето населени 

с било заплашвано с 
бесилки, ако гласува за 
мунистите в Черна гора, сре 
гпУ нечугИте зверства в Дал 

Босна и Херцсгови- 
шасе-

нас.

1920 ето балкап-да на целокупния 
ско-ду навеки 
Iг, че това е всъщност „ме 

победа на про-

август ко-А когато презЮгославската комуни 
партия победи на 
в много градове в
п ' комунис-

година
етическа
иг^борите

четат редовно 
работник”.ждуиародиа 

ле/гариата".
Люба Ипошевич е била 

талантлива журналистка. Тя

мания,
на — работническото

излезе със своята ре- 
гласове 
област//

на
Сърбия, « “Т^Люба Иво- 
тическИ ошиин , йеДНаКост" 
шевич писа ’{о20 година 
,,а ’ “щГТлавип: „ЕДИН

225®г-про'

В следващия брой: 
ЛНбв Ивошевич последова 
т^лен борец иа сърбеко- 
българска дружина

лепне 
шителиа присъда —
те, подадени в тия 
за комунистите,

година 
си круп

шгчисъщевременно сътруд 
,п „Радиичке •иовиие” (Бел.надмииават

на
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РАБОТА ИНДЖКЛКш НА КОМУБОСИЛЕГРАД: 
ОТГОПОРНОСТ В 
ПИСТИТЕг
Нолективно I оплетен*каза

конституира Общин
ският комитет, е пеш чле 
поне кауо изберат ир^в-еда 
тел, секретар и формира/ 
комисии.

Мандатът иа Изпълнител. 
ни/с секретари и занапред 
остава па четири години.

Комитетът прие предло
жението на кадровата коми 
сия, а окончателния списък 
за новите членове на С>о- 
п/инския коми/ет ще нап
рави Общинската коиферен 
ния.

Инициативата на ДРУ*'^ 
ря Тито за въвеждане па 
колективно ръ^-^водстВЩ ра 
бота и олово 1)//ост във вс.и 
чки
е трайна задача.

да се

обществени структури

Всеобщо
богатство

Изхождайки ог заключи, 
иияти на чб-го заседание нр 

на ЦК наIIрадссдатслстиого 
СкС н Председателството на 
МОк па Ск л зОжпомора» 

в-ьвеждапсски рогцом, за 
иа колектиоцо ръководство, 
работа и отговорност а орга 
иитс и организациите на Оь 
юза па комунист.цтс, па 21 
сеш омари тЗ’- и Босилеград 
се състоя заседание на ОК 
на СКС на което членоиете 
ма комитета разгледаха пре 
дложелисто на кадровата ко 
мисия за мония състав 
комитета председател и сек. 
ретар на крмитега както и 

комисиите

Пертш/11 и Тито през 1979 год.

класово а нидионалпо 
Него еднакво приеха 
сърби и черногорци, и турни, и ;фути 
които тук ж»шеят. 1ази програма с 
проверена и в най-суровше условия па 
Втората световна вой1*0. когато окупа
тори!^ и домашните преда 1\нш тук на
стояваха с всички оредс/ва да разду- 
хат националистическите страсти и 
разширяваха братоубийствеиата

Виждайки в Народооевободихчвша- 
та борба перспектива иа собственото си 
освобождение, числящите се към всич
ки народи и народности тук на Косово 
се включиха в нея още о/ иачало/о 

черти, като дадоха своя голям принос.

(Из речта, произнесена при провъз
гласяването му за почетен доктор 
на Университета в Прнщина, 4 ап
рил 1975 година)

ИНТЕГРАЦИЯ В СТОПАНСТВОТО

Отделно трябва да изтъкнем необ
ходимостта от по-интензивна интегра
ция. И покрай положителните проце
си, интеграцията още не се развива в 
задоволяващи размери. Съществуват из 
вестни елементи, които дават възмож
ност за буйстваме иа ав/аркията, лока. 
лизма; консервират раздребиеностха 
на стопанството, изостаналата техноло
гия и несъвременната организация на 
труда. Също така, ни съзнанието за 
необходимостта от интеграция още дос
татъчно не е развита. Необходимо е 

към по-бързо да се пр>емахва 1всичко онова, 
което пречи на по.ускоренаха интегра
ция- Това нещо още повече, защото 
голяма част от интеграционните проце
си често се развиват само в рамките иа 
общините, в по-малка степен в рамки
те на републиките, а значително по.мал. 
ко извън тези рамки...

ЩЕ СЕ НАМАЛИ БРОЯТ 
НА КОМИСИИТЕосвобождение, 

и албанци, и"Свободното и безпрепятствено ра
звитие на материалните и духовни ка
чества на всекн народ н 
върху основите на програмата на Съ
юза на комунистите в Югославия. Ре
шенията на Десетия конгрес на СЮК 
и Конституцията на СФРЮ, укрепва 
не взаимното разбирателство, доверие
то, солидарността и уважението. В та
къв климат и формите нач всекидневно 
общуване стават дело на съвместния 
живот и договаряне, с все по-малко ад
министративно регулиране. С една ду
ма, в социалистическите самоуправител
ни отношения, които изграждаме, раз
новидностите на националните 
култура, традиции, езици и така ната. 
тък стават всеобщо богатство. И така. 
онова, което някога се използваше за 
раздухване на разпри и стълкновения, 
се превръща в сила, която обединява 
и ускорява общото развитие и допри
нася към изявата на Югославия 
света".

Според предложението на 
комисията по уставни реше 
пия Щ© настъпя1- изменения 
и при комисиите в Съюза 
иа комунистите; от досегаш 
ни те 12 комисии ше останат 
шест и /о:

лародност

на

за членове на 
при комитета.вой-

— комисия за идеологи 
ческа и теоретична работа 
и работа върху историята 
па работническото и кому 
нистическо движение.

на. Общинският комитет 
ще наброява 9 члена, които 

избе-от своите редове ще
рат председател с мандат 
от една го.—на и секретар 
с мандат от две години.

С предложение го на кад 
ровата комисия за новите 

на Общинския ко

— комисия за междунаро 
дни и , междуиационални от 
ношеиия
с комунистите, 
временна работа в чужбина.

— комисия за организаци 
онално изграждане и разви 
тие на СК и кадрова полити

и сътрудничество 
които са начленове 

мидег, 
седанието 
Григоров, секретар на ОК 
на СКС в Босилеград, като

участниците на за. 
запозиа Симеон

в
(Беседа по случай провъзгласяване
то му за почетен доктор на Унн- 

алрнл

изтъкна, че комисията 
спазвала основните кри-гсрии 
за структурата и състава на 
членовете. Предложени са 
четирма интелект\'алца, три
ма работника от непосред
ственото
дин индивидуален 
стопански

е ка.

верситета в Прищнна, 4 
1975 год.)

— комисия за информира 
не в Съюза иа комунистите 
— нова комисия.

— комисия за жалби и оп 
лаквания

НЕИКОНОМИЧНО СТОПАНИСВАНЕ
п роиз в одство, е-

„Актуалните икономически пробле
ми, като неплатежоспособността, 
бите в стопанството и така нататък, по 
своята същина възникват поради неи
кономично стопанисване. Самоуправи. 
телната система не може да проявява 
търпимост 
свиването на завет, не бива да допус
ка все и вся да се признава или за
щищава, като нереалните ка питаловло 
жения, погрешната насока, нерентабил- 
ността и др. Нашата нова система не 
би трябвало да дава възможност обще
ството да покрива риска и загубите.

Всичко това поражда и подхранва ин
флацията, която подкопава общата ста
билност. обезценява дохода и угрозява 
жизненото равнище. Естествено, това 
най-зле се отразява върху този, които 
живеят от своя труд, а особено ония с 
ниски лични доходи.

(Из речта, произнесена в Титово 
Ужице, 8 май 1972 год.)

СПЕЦИАЛНАТА ВОЙНА

селско- 
производител и 

един от граничното поделе
ние в Босилеград.

загу. — комисия за всенародна 
отбрана и обществена само 
защита.

така да кажем

(Из доклада на Деветия конгрес 
иа СЮК, Белград 12 март 1969 го
дина)

ЗА ВРАЖЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА 
ДЖИЛАС

^ ...Насочваща роля и 
работа на

практическа
комунистите 

пенно значение в мобилизирането 
активизирането на най-широките 
трудещите се в изграждането на 
щата страна. Следователно, ролята 
комунистите в ло-нататъншото 
тие на

иматпъРвосте.
и

маси
на-Всички самоуправителни и общес

твено-политически общности трябва да 
бъдат подготвени за отбрана и самоза
щита при всички случаи от (Външна за
плаха, натцек, агресия и всички видо 
ве на „специална война". Организира
нето на воички самоуправителни стру 
ктури в обществото, въз основа с Кон
ституцията утвърдените права и задъл
жения. ще допринесат към укрепване
то на тяхната роля в решаването 
всички съществени въпроси от всена
родната отбрана и самозащита в мест
ната общност, общината, покрайнина
та, републиката и Федерацията.

От заседанието на ОК на СКСна
разви- 

общество 
.отколкото

соци алистическохо 
днес не е по-малко важна 
беше в първите начални стъпки на из
граждане след войната, както това го
вореше групица хора, начело с Джилас.

предложените 
трябва да

всички първични орга 
низации в течение на 
Да. а до 15

Освен
тават комисиите по уставни 
ОННОВъПрОСИ и контрол.

__ __________ М. Янев

канди 
дадат мне тдх и занапред осдати

ние
месе 

ноември трябва
Ревизионисткото и анархист ко бълнува
не на този ренегат вървеше по посока 
да се ликвидира не само ролята 
комунистите, но и Партията като

Ръководна сила. Покрай 
това, днес ясно се вижда, че той.насър
чаван от някои кръгове в чужбина, п ь 
договор с тях, върви към това

БАБУШНИЦА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС
Вчера в Бабушница

по на
ор

ганизирана - -.се състоя изборно засе. 
на Оощиноката конференция на Съюза на 

комунистите, на което беше приет отчет за оабо
-Тсепте\тпиФ198е0Щ'1,ЯТа загтперИОДа септември 1978 
„ ™1™ри 1980 година. Делегатите «а конферен.

■ ъмиха и Л°клада .„Актуални задачи на об-
щинската организация на СК в предстоящия пери-

'КонфераенииИтНТаЦПОН”а ар01'рама «а активност 
период. Р 4 ,ята и Неинит« тела в предстоящия

дание

(Из речта, произнесена в Центъра 
за високи военни училища в Бел
град, 21 декември 1976 година)

наново
да се въведе многопартийна система и 
да се възвърне капитализма в нашата 
страна. Такъв замисъл 
роди в главата на развален, луд човек, 
а никак в главата на човек, познаващ 
нашата действителност...

може .Да се
КЛАСОВО И НАЦИОНАЛНО 

ОСВОБОЖДЕНИЕ

В съдбовния исторически момент 
единствено Комунистическата 
на Югославия предложи програма

на

ята, комисия за уставни въпроои 
мисия, председател и 
спите при ок На СКС.

(Из долада пред Седмия конгрес 
ка СЮК, Любляна, 22 април 1958 

година)

на
партия

на Конфеернцн- 
■надзирателтта ко. 

- на коми

на
постоянни членовеу
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из ДЕЙНОСТТА 
ОБЩИНА ИЛ СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

В ДИМИТРОВГРАДСКА
СНАБДЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

УТШДШ ВИСША НА ИАИЩАШЕ ДА Н1 СЕ ПРАВЯТ 

ИЗПИШИ ЗАПАСИва ВЪЗМОЖНОСТ
стщдва. като кол™ тга^,, дай' 
липгческо.изпъл ни . елен 
1 «ш, ЧИцТО СткСтав 

. можност за 
жиране на 
Всъщност 
на Комитета

Двугодишен за 
Комитета, 
не на ~ 
пости за

През сетсрет^р на 
значи и създава. 

оо-широки възмож. 
- по-успешна работа 

укрепване и усъвършенству 
ване на социалистическата 
самоуправителна демокра. 
ЦИя и за още по-голямо и 
доминиращо влияние 
Ьотмическата 
ки трудещи се хора 
дани

този месец 
и през първите

ПО-както 
дни на ок. 

томври товр ще бъде осно 
вна дейност на .комунисти 
те в Димитровградска об
щина.. Дейността безспорно 
заслужава п по-широко

ООСТ „Слога" 
снабдител

е единстве 
на населени

стоки от Босилеград не се 
пращаха във вътрешността.

увеличението 
на производството и потре 
бите «а населението, труде
щите се в „Слога” разшир 
яват и складовете и мага
зините в с. Райчиловци. В 
„Краин дол" се върши мон
тиране на барака, в която 
ще се измести досегашния 
магазин, а работите върху 
централния магазин «а вече 
към края, така че очаква 
се за 29 ноември да бъде 
предаден на употреба, 
течение е изграждането на 
още два хладилника за су. 
хомесни произведения 
овощия и зеленчук. С из
граждането им вероятно ще 
се подобри снабдяването на 
хората
ните по селата са «ерента 
билки. За потребите на на 
селението
с местните общности ще от 
крием нов матазин в оне
зи села, където ги няма. 
Снабдяването в селските ма 
газини е по-трудно понеже 
няма пътища, но все пак 
се стремим да ги сна 
бдим, каза Такев.

Накрая да отбележим и 
това, че трудещите се в та 
зи организация изготвят сре 
дносрочната програма, спо
ред която се предвижда по 
добруване снабдяването на 
населението в общината.

ор ния*
ето от Босилеград 
км за широко потребление и 
трудещите се от тази стопан 
ска

дава въз- 
пз-дейно анга. 

всички Навред ссъс сто
плен ов е- 
членове 

ше участвуват
всички

организация се грижат 
може по-добре 

Босилеград и селата да бъ
дат снабдени с всички 
ки, които са потребни, 
последните ия-колко месеца 
се чувствува недостиг на ия 
кои стоки: олио, кафе прах, 
за пране, но според думите 
па директора на организаци
ята ВАСИЛ ТАКЕВ, 
иалия период от тази година 
в Босилеградска община тс 
зи стоки са

в приемането на колкото се.мание, понеже избира решенияII на ра- 
класа и :всич. 

и граж 
въпроси 

значение 
среди л-1 в 

като цяло.

СТО-
Впо всички 

със стратегическо' 
в конкретните 
общината

Тази дейност, 
вежда т комунистите 
митровградска обичта
гурно не е само уставно за 
Дължение, но пооа-ди 
стоят^лството. че в 
пия период приключва ета 
път на приспособяване 
пълното прилагане ипицнати 

е не
получените опи 

оценки 
резултати

която про- 
От Ди

Вв ИЗМИ-

СИ-
изразходвани 

много повече от другите, а 
това е, че мнозина създават 
запаси от тях. Днес може 
би 80

1 I
об

посоче

на сто домакинства
та в Босилеград имат в къ 
щи кафе, олио прах за пра 
не. За премахването на тази 
аномалия ше се ограничи 
продажбата на някои дефи 
цитни стоки и същите 
могат да се купуват с бо
нове, които се готвят в об 

общ но 
нямаше да 

дойде до недостиг на тези 
стоки ако имаше 
сътрудничество между орга 
низацията и местните 
ности, ССТН и другите об-

към макар че магази

вата на другаря Тито, 
обходимо от
ти от анализите и
те осъществените 
да се изготвят и необходими 
изводи за будещата работа, 
метода и начина на действу 
ване на организацията и оо 
гамите на Съюза на комунн 
стите в общината в тази на 
сока.

Оу заседанието на ОК на СКС

щи-птата и местните 
сти. Може би

нето на. новите членова на 
Комитета,

дело ^па поемат пълна от
говорност за целокупната 
му работа.

Въвеждането, пък на ед
ногодишен мандат за предсе 
дател на Конференцията н

председател 
Конференцията и 
на Комитета е крупно иде
йно-политическо събитие, с 
голямо значение з; по-ната 
тъшното развитие на общ е 
ствен о-икон ом иче ските

на
секретар

ИО-ТЯСНО

общ
Т. Петров п {е ствено-пол итичес ки 

лизацни, ако навреме бяха 
превзели меркн( да не 
създават запаси и ако

оргаот
ношения в конкретните сре 
ди, където комунистите ра
ботят и действуват.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ИДЕЙНА РАБО 
ТА И ИНФОРМИРАНЕ ПРИ ОК НА ССТН В ДИ 
МИТРОВГРАД

се
М. Янев

Отделно внимание в тази 
насока заслужава и последо 
вателно-го провеждане 
практика инициативата 
другаря Тито за колектив 
на работа и отговорност-

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНА ЗАДАЧАВ
на

Всички издания на „Брат
ство" от Ниш (в. „Братство”, 
„Другарче", „Мост" и изда 
телска дейност) всеобщото 
си действуване и развойна 
та концепция ' се обоснова
ват върху политиката 
СК и се потвърждават как. 
то отговорен и самостояте
лен
ки фактор на 
теля ото
всичко в борбата за 
ществяване на дългосрочни
те актуални цели и задачи 
на работническата класа в 
изграждането на политичес- дина.

ката система на социалисти
ческото самоуправление и 
за по-пълно рс7,ществя‘вапс 
на конституционните права 
на трудещите се в областта 
на информирането.

Това с всъщност прецен
ка от състоялото се тази се 
дмица заседание на Коми
сията за идейна работа и 
информиране ггри ОК на 
ССТН в Димитровград, на 
което бе обсъдена концеп
цията ма сред носрочпата 
програма на издателство 
„Братство” от 1981—1985 го- 

Т. П.

НАМАЛЯВА БРОЯТ НА 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИ 
ТЕТА на

Характерно за спомена
тото заседание което ще се 
състои на П октомври, е, 
че за първи път ше бъдат, 
избрани 
Конференцията с едногоди- 

и срекреуар на Коми 
с двугодишен мандат, 

и био^т на членове-

обцгествено-политичес.
самоуправи-

предп
осъ-

развитие.
и:.председател

шен 
тета 
както
те на Комитета от сегашни 
те 21 се намалява на 11.

Изглед от Босилеград

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

Да та ми IV! светлите традиции от НОБ
П „„ггпптп на Об и Йовап Манасиевич, пред ето изтъкнаха, че съвместно снимки, автетнчни "ЗДвле
Председателството на Оо и Междуобщинския с всички народи и народно мня от участници в НОБ.

СЪ^гИпетпад?ка об X «а Съюза на бойните сти от Югославия населен:. В таза акция Фяова да се
Босилеградска оо ъцбс ди 0съшест ето от Босилеградска общи включат учениците от 06

на проведеното, през ® о йа досегашна,та Про иа се включи в Народоо разовагелния център в Босп
грача и приемана мерки за свободнтелиата война и по леград, в местните общно

па нова средиосро тоя начин даде овой принос сти да се организират разго
програма за работа иа за цялостно освобождение ворн с участници в НОБ,

организация в па страита от фашиоките а за подреждане наи-много
досегашната злодеи. трябва да се застъпват пре

подавателите по история в 
училищата на Босилеградска
община*

ТоЕа сигурно не е, бе из
тъкнато на заседанието,

изменение, 
значе-

инициат^и

са
мо формално 
То е от съшествено

ЩИНСКИЯ 
бойдите в 
шина,
миналата седмица заседание, 
на което присъствуваха Си 
меон Григоров, секретар 
иа ОК на СК в Босилеград

ние за прилагане
другаря Тито завата на 

колективна работа решава
не и отговорност.

примаме 
чиаС намаляване броя члеио 

Комитета се създа- борческата 
общината. За 
дейност на борческата орга ИСТОРИЧЕСКИТЕ 

в общината говори ТРАЙНО ДЛ СЕ 
ЖАТ

вете на
МЕСТА

ОТБЕЛЕновини иизация 
Стоян Евтимов. 

Членовете на
Кратки

- П1]^С1^теградТа направиха
^иГяо^СР &ия. -о — и-с
пие на няколко градове. баия Кральово, Бел
титс на Крагуевац, ъР между другото те напра- 
град и други. В Болпзад м и ДУ (<ато разгледаха

Летния0'" " АСсаяа0"ихаа‘гробР ГХ.Й.
места в сто.

лицата.

Събирането на историческите 
документи ще даде принос 
за писане на Хронология на 
Боснлеградски край- 

Взимайки участие в разн 
скваиията Йован Манасиевич 
между другото каза:

— Досегашните
и бъдещите задачи на 

обеща
много. Плановете да бъ 
осъществени трябва да

//лшатоек- Члсновете на председател 
ството взеха решение всич 

места, където са се
организация активно учас г 
лупат в работата на общвст 
лоно.политическите органи
зации, в ръководствата, 
редовете на делегатите 
Общинската скупщина и в 
други самоуправителт! орга 

на орга//изацнитс на сд
ружения труд*

Всенародната отбрана, об 
ще стаената самозащита 
борбата срещу всички ви 
дове вражеска дейност 
трайна задача, въР*У която 

Съюза на бой 
се а//га 

Евтимов.

посеще-
Ч№1

н водили борби, провеждали 
съвещания или договори да 
бъдат трайно отбелязани с 
възпоменателни .плочи, над
писи или паметници, кощо 

младите

на
постиже

ния
вашата организацияни ще вдъхновяват 

поколения- ват
В средносрочната програ- дат 

ма челно място трябва да съществува по-тясна връзка 
е заеме и събирането на ма с останалите обществено-по 
о тсриалн от Нпродоосвободи литически организация

телцата война в Босилеград обществени структури в об 
ски край*

и
— На 19 септември т.п^в^къРга^па^Авт^гР^

други материали. Ьлагодар арга1шоация, и грл- 
рапе иа трудезните «- в I” 11о;карни«арите о“Р- 
жените, а иаТше бъ,*х> локализиран 
ганизаввдта. гюжар-ьг м. п.

И

членовете па 
ците некрепъсиато 
жират подчерта

Участвуващите в заседаии

нишата с организациите на 
за събира сдружения труд и с училп-

М. Я-Става въпрос 
не на архивни документ», щата.

СТРАНИЦА 5
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ДРЕВНО СТОПАНСТВО
РЕЗУЛТАТИ НА СТОПАНСКИТЕ ИМА РАБОТА ЗА ОЩЕ ОКОЛОПОЛОЖИТЕЛНИ ДЕЛОВИ и НИШКИ РЕГИОН ------

ПЕТ ХИЛЯДИ ЗАНАЯТЧИИ
БОСИЛЕГРАД:

ОРГАНИЗАЦИИ

Воичии външности не 1в използват Най да имаме 

повече майсториПай голям доход отчита 
ООСТ „Слога" КОЙТО о 
ни сто ио-голям от гоя и 
миналата година, след 
Горската секция е 33 на сто 
и ООСГ „Иаградня' с 4»

Авиотранспортната
с 33 ни сто, и

Пиовеждането и практика мерките на икономически 

на задача на трудещите се
тона

Неотдавна в Ниш бс п°л 
писан обществен договор 
развитие па дребното стопан 

следващите пет го 
Това с едно мсроприя 

ускоряване развитие- 
стопански отри 

очевидно

сто. Общият доход във юсич 
организации 

възлиза
170 175 хидяди динара. 
Анализирайки 

членовете на

На 18 септември т.г. в Бо 
силеград ое проведе съв
местно заседание на Пред- 
седателсрвотр на ССТН, Об 
'Щинсмия. комитет и Предсе
дателството на Синдикалния 
съвет.

Главна тема върху коят° 
разискваха беше стопанисва
нето в стопанските организа 
ции в първите шест месеца 
от текущата година в общи
ната. Обсъждайки информа 
цията за стопанисването се 
изтъкна, че най-висок до 
ход в посочения период е 
отчела ООСТ „Слога”, който 
възлиза на над 62 176 хил
яди динара и с 36 на сто е 
по-гол ям от тоя в дишала 
та годаша, след това Авто 
транспортното, където дохо 
дът се увеличил с. 13 
сто, в ООСТ „Напредък" е 
увеличен със 17 на сто, в 
горската секция с 14 .на 
сто, в ООСТ „Изградил" е 
9,5 на сто4 в ООСТ „Услу
га” с 2,5 на сто, а най-лтал 
ко е дошло до увеличение 
на дохода въ-в Ветеринарна 
та станция — само с 0,5 на

Положението не с по-до 
Нишкики стднаиокл 

в шестмесечието
па сто, в 
организация 
ООСТ „Услуга” 26 пи сто,
във Ветеринарната
цня със 7,9 пи сто, и в 
„Напредък" с 9,8 Иа сто.

бро и в селата на 
регион, къдего особено е из 

необходимостта

за
на задохода, етап.

ООСГ
разеиа
майстори за поддържане на 
селскостопанските 
До каква степен

е акутен показва сведе 
че повечето от пет

СТВО През.заседанието 
трудещи- 

органн
дини. 
тив за 
то на този 
съл, който хук 
стапиира. Няма майстори за 
наягчии, а нуждите за тдх 
стават псе по-изрази тел пи.

В списъците* на Общнос
тта но заемане на работна 

Ниш има около Зз 
Много от

машини, 
този проб

констатираха че 
те се в стопанските 
зации са спазвали мерките 

стабили- От тези средства за разши 
ронно но материилпата ос 
нова н резерви стопанските 

според Закопа за сдружа 0„га11Шации са отделили 
пия труд. Но и покрай—доо около 456 хиляди динара, 
ри-пе делови резултати л

лем
но икономическа 
зиция като са стопанисвали

иието,
хиляди трактори, колкото ги 
има в региона 
„неригистрирапи” или приу- 
чен-и майстори.

В Нишка офяцина например 
260 000 хил

поддържат

стопанисването а а стопански 
те организации, «все още 
не са използващи 
възможности, защото с уве 
личеинето иа дохода се уве 
лнчават и разходите конто 
сега -възлизат на пад 121 057 
хиляди динара.

Най-много
средства е направила 
рннарната станция, а 
малко ООСТ „Напредък”.

Понеже общият Доход е 
бележил по-голям ръст от 
разходите, то и доходът бе 
лежи ръст и е по-висок от 
тоя в миналата година с 42 
на сто.

Трябва да добавим и 
че с увеличението 

дохода увощхчаиа се н бро
ят па заетите в стопанските 
организации, който е с 18 
иа сто в сравнение на съ- 

мшшлата

то- ръка в
хиляди незаети.

това съвсем е извсст- 
ако не се ирсквалифици 

или ле погьрсят оабо 
обшилата още с

която има около 
яди жители са регистрира 
ни само 37 основни органи 
зации на сдружения труд 
от дребното стопанство, 766 
самостоятелни занаятчии, ед 

зана.ятчийска коопера-

навп.всички тях
но
рат
та извън
години ТУК няма да иамврщия пе-риод от 

година, какхо и увеличение 
на средния личен доход с 
13 па сто, който все още е 
зад личния доход в региона 
и републиката.

иаят работа.изразходвани 
Вете- 
най-

на и само дванадесет сер 
визи. По отношение на съв 
купното стопанство на гра 

в дребното стопанство 
са заети само осе.м процеп 
ти от съвкупния брой на ра 
ботниците. Те годишно осъ 
ществяват само пет на сто 
от обшинфсия доход.

ция
Защо това е т^ка?

Съществуват повече при
чини, а много от т*х отда 

Па все пак
да.

От дадените показатели 
се вижда че в отчетния не 
риод стопанските организа 
ция в Бооилсградска общи 
ла не отчетоха загуба, кое
то за общината е от голямо 
значение.

вна са известни 
твърде е малък броя 
онези от списъните на неза

на

собствениетите, които със 
средства биха открили само 
стоятелиа занаятчийска рабо 
тилница. От друга

Веднага трябва да се ка
же, че всички занятчии са 
на напреднала възраст, вече 
навлезнали в шестото десе 
тилетие на живота си.

ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН Макър, че стопанските ор 
ганизации отчитат увеличе
ние па дохода, и це ня-мат 
загуби, участвуващите 
заседанието 
ха, че с по-усилен труд, сто 
панисването в общината мо 
же да даде по-добри резул
тати. Още не са използувани 
всички възможности -в ста
билизацията има още отсъ- 
ствуващи по болест, работ 
ното време не се ползва, 
прахосват се материалите и 
проче-

страна
всички нишки трудови орга 
низации, които се занимават 
с услужно строително занад 
тичетво вече с години безу 
спешно търедт квадифицира 
ни работници за белосване, 
боядисване, облицовка. Тези 
организации търсят стотици 
такива майстори и биха ги 
заплатили добре. Според ня 
кои не съвсем прецизни ста

Има вемв за селовосто- 

паненитв производители
на

константира-

Преди да се пристъпи към 
изготвяне на средносрочна 
програма за развитие 
дребното стопанство, подроб 
но бяха съблюдани погреб 
ностите на гражданите в 
местшгге общности. В скора 
шната анкета гражданите се 
определяха за откриване на

две”. От вносните, 
чество от 20 вагона, е обез 
печена сортата „Кавказ".

Според оценките на сп 
ециалисти през тази есен с 
пшеница ще бъдат засяни 
73 хиляди хектара, а необхо
дими 400 вагона семе

в коли

тистически данни само в 
Ниш недостигат повече от 
двеста майстори за поддъР 
жане на уреди за домакин 
ството. Всичките биха мог 
ли веднага да се заемат на тро и водоинсталатерски и 
работа в съществуващите други услуги. Според
сервизи, или пък да откри преценки, на Нишки' реги. 
ят занаятичеки работшпш он моментално недостигат 
ци. Според същите стати- около пет хиляди занаятчии, 
чески данни днес един май които веднага биха 
стор обслужва хиляда до да започнат с работа 
макинства в града.

Селскостопанските органи 
зации в Нишки регион, в 
сегашния, подготвителен пе 
риод, имат много сериозна 
задача, защото от тяхната 
подготвеност и ажурираност 
до голяма ерепен ще зави 
си и изпълняването на сеит 
бения план. Доколко-ро ня 
ма достатъчно възпроизвод 
отвени материали много пло 
щи ще останат неза сети.

Накрая участвуващите на 
заседанието взеха решение 
предложенията и заключени 
ята по стопанисването в об 
щината, да се отправят до 
всички организации, с цел 
трудещите се да се запозна
ят и занапред да се прев. 
зимат мерки -и задължения 
за по-добри делови постиже 
ния в производството и уве 
личение на производително 
стта а с това и на дохода.

Макар че до началото на 
есенната сеитба на пшеница 
има още време, за сдруже
ните производители и коо 
ператорите, с коию те са 
сдружили своя труд и сред 
ства, няма чакане. Навреме 
нното снабдяване и доставя 
не на възпроизводствените 
материали на селскостопан
ските
само да облекчи 
на сеитбата.

сервизи за поправка и под
държане на електрически 
уреди, а след това за елек

тези

производители може 
началото Това което тези дни отде 

„подгрява” селскосто 
ланските производители 
засяване на по-големи пло 
щи е (предложението от Оью 
зния изпълнителен съвет

могли
лно М. Яневза

Повече общиниПо преценка на специали 
стите, през тази есен с пше 
ница ще бъдат засяни пло 
щи от около 73 хиляди хек 
тара, главно с домашни сор 
тове, а необходими са към 

вагона с-еме. „Млитгпек”
и „Механизация" от 
вече са снабдили достатъчно

приеха про 
грами за развитие на дреб 
ното стопанство и на за та 

реди, 1а
Утвърждаване иа изкуши 
ните цени на реколтата 
1981

«тчиите предложиха 
облекчения да 
мостоятелни

| откриват са 
занаятчийски 

което даде на

година.
400

Предложените цени 
производителите и защн 
те цени за Отделни се1 
Стопански култури дават

работилници, 
чал ни

Ниш
резултати. Обаче ця 

лата акция успоряваха реди 
ца административни 
сания. 
па за

количество за задоволяване 
потребите на коперантите в 
региона, с които имат трай 
ни договори за сътРУДниче 

В цеховете на „Млин

лредпи 
често безсмислени,дежди много напуснати „ 

лини”, ако не всички, 
макар откриване на работил 

ЩЩа и когото занаятчията 
се реши за това

една част от т-ях, 
получат зелена покривка.

ство.
пек" вече са поместени 180 и намери ло 

е било необходимо да 
се обезпечат

вагона пшеница,' свое про 
изводство, а целокупното ко 
личество все още е във фа 
зата на подготовка.

Дали ще се 
преценките на

кал
и по четирде

сеу позволения и решения-те остава да се узнае 
сеитбата, а прогнозите м 
да радват и подтикват 
с костопанските

Тази битка 
ята спечелваха само най-упо 
ритите и най-издържливите.

Новият обществен договор, 
поне както е сега ще помог 
не >на всички онези, особе. 
но на завъртащите се от 
временна работа в чужбина.

с адм-инистрац I«На площите на селскосто 
панските производители в 
региона главно ще бъдат 
засеяни домашните сортове 
пшеница: „партизанка”, „но 
восадска ранозрееща едно” 
и .Новосадска ранозрееща

произв одите 
ли за по-1Голямо производст. Сурдулица от ден 

ня на освобождението беше

жилищна сграда с 26 апартамента

на ден расте. Тези дни по случай Дево, главно чррз уедряване 
на площите. предадена на употреба но

ва
(Й. П)
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от всички страни, съвдюшали СШ:Ш~1*Унист
^^^^^***—*—*" '~'ТТ—«им.,| И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Брой 1129 
Година ХХХТШ 

29 септември 1980 
Белград

КАКТО ПОСЕЕМ...
Тази есен, 

итбата на есенниците, 
комическата

в подготовката за се ри, но цялото общество, неговите орга- 
Необ

лемите разлики в цените, които сму- | 
щават производителя и го карат да се ; 
погажда, очевидно не са резултат пи | 
на пазарни критерии, нито пък на до
говори и планове. Продължаването с 
това шаренило и неизвестност за про- ! 
пзводителите се заканва с далносроч- 
ни последствия, за които още може да 
се предупреди. От една страна имаме 
бавно утвърждаване на цените, от дру 
га — стремеж с цената да се надомес- 
тва низката производителност в произ
водството на жито.

с оглед на ико ни и организации. икновено го-
обстановка в света и V 

нас и на нуждите от храна, поговор
ката „Както/ посееш — така ще жъ
неш” получава изключително значение. 
Производството на храна е важен фа
ктор на стабилизацията Освен това, 
храната е стратегически продукт, кон
то все по-често се употребява като сред 
ство за уреждане на отношенията ме
жду държавите и народите. Ефикас
ността на това чсредство не трябва да 
се подценява.

Дали ние, като общество с твърде 
благоприятни природни, материално- 
технически и обществени условия за 
увеличено производство на храна, съз 
нателно схващаме положението,

Да не говорим тук за изкуствени
те торове и за това, че промишленост- 

стопанство сета изнася, а селското 
нимо, и че не е принос за стабилизаци- 
трудно може' да се обясни на произво
дителя, както на тоя в промишлеиост-

стопан-

пре-
димствата и реалните потреби? Въпре- 

множеството ,,пробиви” в производ 
относително добрите резулта- 

още не можем без резерв поло-

ки
ството и та, така и на тоя в селското 

ство, понеже и те, и едните и другите, 
безспорно знаят, че 
нимо, и че не е

ти, все
жително да отговорим на този въпрос. това не е неотме-
Даже, статиите за подготовката за есен- 

сеитба, които публикуваме в този 
водят към извода, 

постигнахме е само 
нашите възможности, 

необходим много по-целесъ-

прииос застабилизаци- 
повишаваиетопата

брой на вестника, 
че всичко, което

на стопанството и
на производството на храна, с която 

по-гол яма степен, да неутра-

ята

можем, в 
лизираме някои други трудности, с 

световния пазар.
доказателство за 
и че ни е 
образен и по-организиран труд за по- 
пълно използуване

които се срещаме на
А как но трябва да сс каже за оне

зи милион хектара
на благоприятните необработени

обработка?
Г1ЛО-

и задоволяванеприродни условия 
собствените нужди.

молят за 
в световните икопо-

щи, конто просто
Ролята пах раната

сеитбата,
житото

че по-отиошсния с такава,
задоволяваме с

По естеството на нещата, 
и изкупуването па

мичсски 
вече не бива да сежътвата

представляват цялост, чнйто целокупен 
относно краен резултат зависи от всич 

тези фактори. Това много дооре е

момент е утвърдс- 
необходимост (шест мм-

опова, което в един 
но като наша ;

пшеница)’ понеже пашите 
възможности залиоиа тона 

целокупни нужди и 
производство на храна 
леми. Предимствата 
са пи приблизателно

ки се-момеит. Конкретно, 
сеитба сс разисква 

добив пше- 
сеитбата тряб

известно в този
есенната

са много по-го- 
област мега пред 

за цените на
в тази 
използувани.

тазгодишния
който със

Разликите и противо-ница и за този,
това в отделни крава да подготвим 

все
Поради всичко 

цМ1а е производството 
бата, като първостепенна

политическите организации 
От всички сс очаква да

не0тс са такива, че
сеитба, а поради 

, Това,

па храна и сеит- 
задача, се за-

речностите 
гарантират успешна

съответен добив и доход
все о”<е се иа- нпмават итова и

че летошната рПИ№НИЦ^роиз^одителите

производителите се двоумят колко 
да посеят тази есен всякак не е въпрос, 

-гпябва да решават те и непос
Р икономически партньо

и ръководства 
бъдат оже по-активни като инициатори 

по-бога-мира в 
и че които гарантиратна решения, 

та жътва, а е това и по-стабплио сто
панство като цяло.който

редствените им



2 Комунист
ПИСМО ОТ НЮ ЙОРК възможни СА и

СЕРИОЗНИ КРАЧКИ
области на международ- 

шаис за нови 
па междунаро-

напрсженив щ,н всички
Обсдинснихс нации дават 

посока пи оздравяване
В условията па повишеното

тазгодишните дебати в 
мйролю били фактори поннте отношения

усилия на всички 
дните отношения

I

«лява инструмент за демокра 
на международнитедишпото заседание на ООН ^нриюмочвацето

И центъра да шшмалис би с свързана с 1ИЗа.
хп могли именно да сс на на процеса за ; у
меоят пътищата за измами пия» “ рамките на 
рамо па пф нтически реше централно място заема^ про 
ПНЯ В обстрдао.нею на .гроб блем,,т за Н«мноия; коя™ 
лема за Кампучия важно мя ■ се намира на преде .
сто ще заема и въпроса за както според иммликаиитс
опазване па легалнтста па за развитие на между > Р..( 
представителството на Дсмо ните 
крашческа Кампучия и ОН, 
което съшо представлява ©д 
на от формите за съпротп 
па срещу интервенцията-

гизиция 
отношения а и затова, че се 

опитите Обедини 
нации да се изтласкат 

възловите

увеличават 
ните 
в друг план и

съвременния 
сс извлекат извън 
рамки. Обединени

павъпроси
свят да 
нейните 
те нации въпреки трудно 
стите с които се срещат пред 

фер.
отно! пения й южната 
на африканския кои 

така и заради ^'с
напрежение при сьше 

всичМИЛЯН КОМАТИ! 1А НОТО
временно опазваше на

досега ни п I п ри доб!ш к и 
н канали за комушщпраие, 
но н при активно действу 
ване върху засилването 
отпора срещу употребата на 
сила, спиране на надпревара 
та във въоръжаването 
зрешаването на международ 
ните въпроси.

част 
тинент. 
но-изразител лото

СЪП1*СТВСНставляват
мент за Създаване на 
система на международните 

Повече ишщиа-

новасъзряване
прилагане

К11На дневен ред на^ редов 
ните заседания .на Генерал 
ната скупщина се намират 
всички акутни и дългосроч 
ни въпроси на съвременния 
свят, начина^ от онези, ко 
иго се отнасят Д° сигурно 
стта и разоръжаването, кри 
зисните огнища и дщтиге 

стълкно ве

на условията за 
на плана на Обединените на 

който Юлуш Африка
отношения- 
тиви върху този план се раз 

вече се чув
!па ции,

постоянно саботира. Пробле 
мът за западна Сахара също 
постоянно се намира на дне 
вен ред и на Организация 
та на африканското единст 
но и на Обединените нации

движиха или 
ствуват. Между тя* във все 
ки случай особено значител 
но е приемането на деклара 

за неинтервенция и не

ДА СЕ ОСУЕТИ
НЕКОНТРОЛИРАНАТА
НАДПРЕВАРА
ВЪВ ВЪОРЪЖАВАНЕТО

и па

ция
намеса. Приемането на то
зи документ, който се раз 
работва по инициативата на 
необвързаните страни, на то 
ва или на следващото засе 
дание, би станал сериозен 
инструмент в борбата срещу 
тази нова форма агоеси?» 
която става все по-често път 
към узурпиране правата и 
ценностите на народите.

Втората група от въпро
си е свързана с областта на 
разоръжаването. Все повече 
се забелязват некоптролира 
ни елементи в надпревара 

във въоръжаването въз 
основа бурното развитие на

международни 
ния» до установяването на 
нов международен 
мическн ред. защита на чо 
вешките права и ролята на 
Обединените надпи. На те 
зи най-широки - междунаро 
дни сеещи се върши гцнализ 
на международната рбетано 
вка, обсъждат възловите 
международаи проблеми, про 
карват или разширяват пъ
тищата за тяхното разреша 
ване. Обаче тазгодишното 
заседание има един по.спе. 
цифичен характер. То и- 
ма юбилеен характор* ко
ето дава възможност да се

Това вероятно Генерална
та скупщина ще изправи 
пред задачата на решително 
изясняване срещу всички ви 
дове на употреба на сила, 
военни интервенции и всяко 
посегателство въпху сигур 
ността и независимостта нл 
народите и страните. То на 
преден план ще изтъкне 
проблемите на световните

от становището за осъ шести 
яване правото на самоопре
деление на сахарския народ. 
През тази година тРябва да 
се очаква и изосуРяне 
въпроса за така наречените 
.малки територии", а веро 
ятно и вт,проса за Микроне 
зия. от гледището на поема

иконо

на

технологията и с тенденция 
за усвояване на нови стра 
тегни, които включват пред 
виждането на хване на препяствията 

еманципация на тези тери 
тооии.

Четвъртата група от въпоо 
си е свързана с икономиче 
ската сфера на международ 
ните

завъзможността 
те за водене и „спечелване” на 

I ядрена война. Сегашният 
народите темп на надпреварата във 

въоръжаването и изоставя 
нето на резултати в много 
бройни пое говори, които 

значително влия 
ние върху промяна на реал 
ното състояние в тази об.

кризисни огнища, ойло 
да произхождат от отрича 
нето правото на 
на самоопределение, иди от 
застрашаването на техния 
суверенитет и свободното им 
развитие, чрез който и да 
било вид на употреба на си 
ла, намеса във вътрешните 
работи или натиск.' - - -

Генералната скупщина за
ради това ще се 
пред още
криза на Близки Изток, пре 
ди всички заради анексията осъществяване 
на Йерусалим, тоест заради пия в света, 
многократното 
отражение от

И на това заседание рол 
ята на необвързаните стра 
ни ще бъде твъРДе значи 
телна* решаваща в раздви 
жването на инициативи в 
разработката на платформа 
та за разрешаване на възло 
ви международни проблеми, 
в разширяването фоонта на 
отпор и в изнамирането на 
отговори на въпросите, кои 
то поставят съвременните 
отношения в света. Това е 
дотолковд. по-значптелно що 
то активностите на необвъР 
заните страни в последно 
време бяха успорени. а не 
Рядко п изпод нуждите, ко 
НТО налага все по-сложната 
световна обстановка. Разбира 
се на това заседание не ще' 
бъде възможно да се дадат 
отговори на всички въпро
си, а още по-малко трябва

отношения, които се 
проявяват в кризата на све 
товиото стопанство, в застоя 
на ппеговорнте за установя 
и е на нов международен и. 
кономически ред и в заси 
лената борба 
вен

не оказахахвърли поглед върху извъР 
ВЯНИя
носметка на световната ор 
ганизация. Него_вото среди 
фично значение се състои 
преди всичко в това, че се 
провежда в условия ва по 
вишено международно на 
прежение в различни обла 
сти на международните от
ношения, честата употреба 
на сила, изострените кри 
зисни огнища и неразреше 
ните международни пробле 
ми, от които много .навля 
зоха или навлизат в крити 
чна фаза. Именно рядко 
кога в историята на .между 
народните отношения отве. 
днаж както сега изпъкнаха 
толкова въпроси сънгевреме 
нно и по комплексен начин.

път и направи рав
ласт изтъкват и пелина сери 
озни въпроси за качествено 
то променяне същността на 
проблема за въоръжаването, 
зартото въоръжаването по
степенно става механизъм за 

на домина- 
В центъра на

отрицателно вниманието вероятно ще бъ 
продължаване ле настояването да се уско 

кемпдейвидския про ни изгтълн «нането на реше 
осъществяване пра нията на Десетото 

вото на национална държа но заседание, да се 
ва. Това добавя към класи бишшат 
ческите размери на криза
та на Близки Изток 
конфронтиращи видове.

върху свето
план за източници на 

суровини и енергия, 
става първостепенен 
на тгоа и сигурността 

Цели райони. I 
със суровини стават обект на 
засилено

намери 
по.изострената което

въпрос
в све 

богатита.

международно 
стълкновяване. което ги 
върща в акутни кризисни ог 
нища

то на 
цес за пре

спепиал
иденти Специалното 

шге на Генералната
за се да 

скутшш
което тъкмо приключи 

не паде отговори -на
шппшрането на 

..глобални преговори", 
редовното 35-то заседание

причините и отго 
ворностите за сегашното 

нови ложение и съвкупната 
блематика да се

на,по
про

третира от
становището на новата 
пеггция н подхода към осъ 
тествяване на мир и сигур 
пост.

тези
въпроси с

кон
Сънт е случая и с все по. 

комплексната криза в Юго 
източна Азия в чийто цен 
тър се намира окупацията 
на Кампучия и продължава 
нето .на война в тази измъ 

страна Непроменено 
то положение по въпроса за лиферашгя 
Афганистан,

което да се очаква, че ще се из 
намерят решения. То 
пак, както Рядко кое е по 
ставено

ще все
изправи пред твърде сери 
озна и отговорна задачаНА ПРЕДЕН ПЛАН — 

КРИЗИСНИТЕ ОГНИЩА по- пред комплексни 
задачи, които произхождат

Ппез тази 
внимание

година отделно 
тпе бъде посвете

нататък да подтиква положи 
телните процеси, ПОЛУЧИЛИ 
изява в Споразумението за 
стратегна по 

'птоъпе мо и да върши 
ба н*1 ядрената технология.
Без разрешаването на то 
зи проблем, без превоз- повишаването на 
могването «а монопола на ското 
водещия ядрен клуб на то и чрез

От тези характеристики на 
настоящата картина на све 
та произхождат и съшест 
вените проблеми с които 
Генералната скупщина ще 
се срещне. Това са да*крат 
ко казано доминиращите ре 
алности на този период, не 
посредствено свързани с въ 
просите за опазване на меж 
дународния мир и сигур
ност, независимостта и ра 
звитието и това от станови 
щето как да се спрат отри 
цателните течения в света,, 
как да се осуети влошава 
нето на международните от 
ношения и да се .създадат 
основи за тяхното подобря
ване. Посредствено или Же 
посредствено ОН в обсъжда 
нето на всички тези пробле 
ми ще се намерят пред за 
дачата да отговорят на въ 
проса как да се опази, то
ест възобнови процеса за 
намаляване на международ

чена от неизвестна 
като 
жност 
Обективните

но и на договора за нетто ситуация, но 
Рядко кое има възмона стъкленото орт, 

а в рамките на товакъдето все о- 
ще не е намерено политоиче 
ско решение, което би дало 
ло възможност на народа от 
Афганистан свободно да из 
бира ово.я начин на живот 
в независимост и да води 
необвързана политика. Нито

жие,
и на мттоолюбимата

развитието, да отговори на тях.
постоянен 

натиск върху разрешаването 
на тези възлови

условия, акти
вното ангажиране на субек 
к ти ви и тевъпроси с фактори в света

политиче- са такива, че е възможно
съзнание и воля, как да се направи сериозна кра 

чка по поссхка на оздравява 
нето на международните от 
ношения

разширяване ос
Пялата сграда, стро новите на Съвместния 

ена въгоху основите на дого рее, без което 
вора за непролиферация на 
ядреното оръжие тпе става 
все полестабилна. Върху то 
зи план псщготовката на све 
тов ната конференция 
тена на този проблем ще бъ

в един от тези случаи не сила, 
са приложени резолюциите, 
които бяха приети на мина 
лото 34-то заседание на Ге 
нералната скупщина на ООН

инте 
за тези въ 

проси трудно могат да се на 
мерят трайни решения.

и съзряването на
елементи за разрешаване на 
проблемите и постигане на 
по-висока степен на съзнание 
за пътищата за осъществява 

на тези цели. НеобвъР 
заните страни са движеща 
сила на такива процеси, тях 
ното още по-сгов^рно децет 
вуване в тази насока може 
би ще бъде едно От най-го 
лемите постижения на това 
заседание.

и в центъра на които се на
мира ДА СЕ ПРОТИВОПОСТА. 

ВИМ НА АГРЕСИЯТА
изтеглянето на чуж посве недестранни трупи и утвържда 

ването принципите за неин 
тервеиция и ненамеса, вър 
ху които е възможно раз 
решаването на тези кризи. 
Не напускайки тези същест 
вени определения, на тазго

"Укрепванетоде в центъгоа на внимание 
то. Както е известно, реше Обединените 
нието за провеждането 
тази конференция бе взето 
по инициатива на 
страна.

ролята на
нации е един 

от съществените въпроси на 
международните

на

отношения
че свенашата не само заради това, 

топната организация предете



Комунист 3
Отговорностт 

стите в ПООБЩЕСТВЯВЛНЕа на комуни- 
заший н;, сРВИЧНИТе 0Ргани- 

и ^ЪЮЗа 1,а К°МУНИ-етап-в в средствата за масова 
информация за създаването 
и реализирането па ред^ 
торс ката политика в тези ср 
едства, е един от възловите
въпроси на самоуправително- 
то преооразо ва ние на публи 
чното информиране. п0

по-дготовя рази 
„ се води

наи-напред в Председателст
вото, а сетне и в Централния 
комитет на Съюза 
нистите.

НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Комунистите
съгласувано действуване, ко
ето се граничи с либералис- 
тическите схващания за из- 
лишността на организацияа 
и своеволността на обществе 
ните механизми.

Присъщо е, както вече ка
захме, схващането за това 
защо например СК да се 
занимава с редакторската по 
литика, когато вече същест
вуват обществени съзети и 
съвети по рубрики и- подоб
ни. Такива въпроси пряко 
навлизат в сферата на по- 
общсствяване на средствата 
за масова информация, а от 
съществено значение е каква 
е ролята па първичната ор
ганизация на Съюза на ко 
му пистите в този процес от 
сТановнището на редакторс
ката политика. Съветите тря
бва да бъдат интеграционна 
част и на основателите и на 
трудовите колективи на сред 
ствата за масова информа
ция. Имститунационализаци- 
ята на общественото влия
ние въоху издателската и 
редакторската политика не 
е ограничаване на свобода- - 
та, но трябва да даде въз
можност за непрекъснато 
влияние на трудещия се в 
тази област, следователо, вър 
ху редакторската политика. 
Първичната организация на 
СК ие може да остане из
вън това изискване на об
ществото, • оправдавайки се 
съветът програмира и насоч
ва редакторската политика 
в средства за масова инфор 
мация.

<

ИОзи въпрос се 
скване, което редакторската 

политика
на кому-

Пообществяването на ин
формирането, като съставна 
част на всеобщите самоупра 
вителни процеси и приспо- 
соояването към това 
ботата на БОЖКО милинковична ра- 

редакциите и 
журналистите, осъществява
нето на обществено влияние 
в средствата за масова ин
формация и др. са незамени
ми компоненти на трансфор 
мация на нашите

И първичната организация 
на ^ъюза на комунистите 
трябва да участвува, 
ен аопект,

йност. Не съществува 
на СК, когото събрание, 
условие да е подготвено до
бре, не може

член предаванията да се даде въз
можност винаги да идва до 
израз всичко онова, което в 
дадена среда е най-лрогре- 
емвмо, като идея и общест
вена акция, критически 
се разобличава всичко, кое
то се противопоставя 
зи стремеж.

приот идс- 
в предварител. 

ния процес, за да бъде съот- 
говорна за всичко добро 
лошо, влезло във 
или програмата. Истина, пр
ез последните години, и 
само при ексцесии 
в средствата за масова 
формация се

да мотивира, 
за да каже какво би тряб
вало да се мени всредства 

за масова информация в 
същински самоуправителни 
обществени трибуни, 
осъществяването ролята на 
първичната организация на 
Съюза на комунистите в кон 
цштирането на редакторска
та политика, отговорността 
за нейната реализация, бе
ше и си остава един от съ

нли 
вестника редак-

какво
1а

торската концепция, 
да се прави в аспект 
осъществяване па политика
та на обществото и СК, след 
известно време, след анализ 
п чрез възвратно действие, 
не могат

па на то-Но - не
случаи.

ин- В този процес трябва съв
местно да участвуват мно
жество субекти: източникът 
ма информация, журналис
тът, редакторът и т.н. До
толкова пък ще се намали 
монополът на журналиста 
над публичната реч, защото 
журналистът и неговата ре
дакция все повече ще се 
превръщат в организатори и 
творчески посредственици на 
публичната реч, на публич
но изнесени определения на 
трудещите се и на техните 
асоцмаци. Така не се намал
ява значението на журнали
стическата професия, креа- 
цията им, мито пък на рол
ята на редакцията или на 
редколегията, които всеки.

осъществява 
по-орган изпрано и по-редов. 
но влияние на първичните 
организации върху редактор 
ската политика, по-успешно 
и по.често, отколкото по-ра- 
но. Да не е така. в разиск
ванията между комунистите 
и редакциите и в телата на 
СК не би могло с право да 
се констатира, че нямаме 
основние да бъдем недовол
ни от действуването на ко
мунистите в средствата за 
масова информация, а сле
дователно и върху редактор
ската политика.

Обаче положението трябва 
да се мени. И то преди вси
чко с идейна борба против 
схващането, че за програми

да кажат какво не
що не е било добре в уреж
дането.

• .-.лг. г.‘ V?

Нормално е, че в размиш
ленията и определенията на 
комунистите в първичните 
организации на СК ще има 
синтетично и сублимирано

ществените въпроси на дей
ствуване на СК в средствата 
за масова информация. Тол
кова повече,’ защото в зна
чително по-мобилизиращо 
отношение първичната орга
низация на СъюДв на кому
нистите към тази своя зада
ча през последните 
има все още дилеми, въпро
си и недоразбиране о-р стра-

становище и на другите чле 
нове на СК, на читатели, слу 
жатели и зрители.

Защото трябва да се из
хожда от факта, че инфор
мацията, нейното съдържа
ние ие бива да създават са-

Струва ни се, че първич
ните партийни организации 
в своите акции могат много 
да допринесат за взаимното 
и непрекъснато проникване 
ма инициативите.

години

на на комунистите в редко 
легиите. Това вече не са лп- 
берали етическо-граждански 
тезиси за „ненамесата на 
СК" или догматично-бюро- 
кратически „за държане на 
печата в свои ръне" и по
добни.

оценките
смо журналистите, но те 

редакцията са тези, 
съзнанията, поръките от са- 
моуправителната 
дават във вид на публично 
изнесена реч. Те политичес
ки и професионално са отго
ворни какво и как сс изна
ся перд обществеността. А 
комунистите и първичните 
организации на СК отвреме- 
мавреме са длъжни и от и- 
дейно становище, да оценя
ват дали всичко, което с по
местено е в съгласие с про
грамите ма уреждане 
нисоп с най-важните проце
си в обществото 
неговите актуални и дълго
срочни интереси. Това естест 
веио, комунистите и първич
ните организации па СК не 
бива да правят всекидневно, 
но отврсмс-иавреме, по обе- 

Само

и анализите за редакторска
та политика измежду обще- 

Дневно се грижат за провеж ственИте съвети, редколеги- 
данс на редакторската поли-

които

практикарайето и реализирането на 
редакторската политика е 
достатъчно, от само себе си, 
това че всред журналистите 
мнозинство са членове на СК 
и че те се намиоат в коле
гиите и в обществените съ
вети.

ите и собствените 
ща. Идейните становища на 
първичните организации на 
СК и действуването на ней
ните членове, трябва да 
пренасях в обществените, пр 
офесионалиите и колегиални 
те тела на собственото сред
ство за информация и — 
обратно: всички важни идей 
ни въпроси от тези тела мо
гат да се обсъждат и да и- 
мат в резултат на това ста
новище на партийната орга-

становп-
тика.

Така Също, богатството на 
идеи от редакционните съ
брания, колегиалните тела и 
обществените съвети, трябва 
да бъдат повод определени 
въпроси от областта на ре- 

полштпка

се
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ИЛИ НЕ
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ДИЛЕМИ

даИма разбира се, нови ди
леми: защо първичната ор
ганизация на Съюза на 
мунистите да се занимава с 

политика, ко- 
членове

на редколегиите са и члено
ве на СК? Защо първичната 

когато

дакторската
бъдат внесени в дневния ред 
на партийните събрания. И 
идейният характер на разис
кванията извън партийните 
събрания може да представ
лява само разширяване, 
никак стесняване на просто
ра за организирано действу
ване на Съ.-^за па комунис
тите. Необходима е наистина 
демократична връзка, в коя
то информациите и съзнани
ята циркулират в повече на
правления, в което участву
ват повече хора, а не орга
низираността на партийните 

се занима-

СИГУРНИ ПРИЗНАЦИ НА 
ОПОРТЮНИЗЪМ И РУТИ- 
НЕРСТВО

КО-
п в у-

редакторската 
гато почти всички съгласно

В процеса на взаимното 
сътрудничество, проникване 
и съдействие, не ще същест
вуват повече отношения 
надчпиеиост, но корелация и 
съвместна оценка на работа
та на всички. С действуване
то си първичната организа
ция на СК също така тряб
ва да създава условия и и- 
дейна атмосфера за постоя
нно, непрекъснато и открито 
демократичен диалог на вси 
чки заинтересовани субекти, 
следователно и на общест
вените съвети, с хората, кои
то изпълняват съдържание 
то на средството за масова 
информация.

тезиТам дето се явяват 
тезиси, все пак, по нравило, 
се касае за среди, к7,дето се 
среша опортюнизъм' където
има инертност, р- тинерство, 

и избяг- 
В та-

вечеорганизация,
съществува редакционна 
легия, където всички кому- 

отговорни за редак 
политика? Защо

ко па(Ьормализъм, дори 
ване на отговорност, 
кива първични организации 

липсва
нисти са редовно.зателно 

чрез всестранно, редовно и 
системно изучаване на осиов 
ните проблеми в реализира
нето на редакторската 
тика, трудностите 
титс, правовремеипото пред
приемане на мерки и тьрсе. 
пс на решения води къ-м пъл 
на отговорност на всеки чл
ен па СК.

торската
първичната организация 
СК. като съществуват реди 
ца субекти, обществени съве
ти .например, които преди 

отговорни за кон
на редакторската

на СК обикновенона
континуирано и програмно 
сЪблк)Давамс' оценяване и 
идейн о-политическа оценка 
на всеобщата работа па 

за масова 
осъу ествяванс 

политика.

поли 
п слабос организации да 

ват с редакторската поли-ри 
сс свежда па сьбра-

товсичко са 
ципиране 
политика.

нива средство 
формация и 
на редакторската 
Практиката говори, че това, 
сигурно е останка от надми
натото схващане ролята 
партията .което е близко па 
онова: защо Да организира
ме събрания в колектива, ко 
гато всички сме членове па 
синдикатите, защо да органи 

партийни събрания 
отно-

ка да
мия па секретариата, на кон 
то са присъствуват главни
те редактори, или както чес
то да присъствуват глаинп- 
първичппте организации да 
присъствуват па събранията 

ред-колетите. Такава пр
актика най-често формалини 
ра връзките измежду пър
вичните организации па С1\ 
и останалите . части па по-

По наше мнение, първич
ната организациа на Съюза

за идейната- насоченост^ на 

цялостно Организаци-осъщестмване Р ави

»»*
на задача.

па “4

ПРИМЕРЕН МЕТОД МА 
РАБОТА па

Поради това би трябвало 
нещо да се промени и в ме
тода на работа на първични
те организации на Сююза 
на комунистите. В подготов- 

събранията напри- 
се предвижда

Това предпоставя и и ром 
метода па работа паяпа на

11ърви41 ште оргаI шзаци и 
Съюза па комунистите, но 
и па работата па редколеги
ите. Колективният начин на 
работа, решаване и отговор
ност с принцип, който и тук 
трябва да се прилага прием- 
ствено. За това нещо съще
ствуват всички условия, тря
бва само да се мени прак
тиката на организиране 
редеалециите, .преди 
иейниата схематизирана и 

организация,

зирамеза самоуправителните
тения когато почти 
членове на СК са в самоуп
равителните организации.
Р Такова действуване на ньр 
личните организации би 
демобилизирало комунисти
те и би вода1110 къМ ели™:В две направления: к-ь* 
отделяне от останалите,
„то нс са журналисти от 
гпижата за редакторската по 
лютика: предоставяне па гла 
вийте редактори и редколе. 
гиитс не само това да изпъл 

всекидневно, но и про 
насочват тази де

на
лиги ката, самоуправитслната 
и редакторската организа
ция в средствата за масова 
информация-

всички
ката на 
мер, когато 
разискване по някои въпро
си от редакторската полити
ка. трябва да се даде въз
можност ПО-ШIIрОК. кръг от

При това е необходимо не
прекъснато да се изгражда 
съзнание и практика актив
ността на всеки комунист да 
бъде засиоваиа въР"'" орга
низираното и непрекъснато 
действуване на първичната 
организация на Съюза на ко 
мунистите, защото в. проти
вен случай би се касаело за 
стихийно, произволно и не-

хора да вземат участие в то
ва обсъждане. Това нещо ще 
укрепва и демократичните 
отношения и отговорност за 
изграждането и осъществя
ването на становищата в ре
дакторската политика.

НеЙ"а пежда оРсстГили
;;В„^маУРПисапГ|(На(тКа

стове и гаадготвя к<) е инди. 
вания преди » уреЖДа-
видуална ' илн нрог-
Иет° "I колективна работа 

е и отговорността
колективна.

ко
па

всичко,

традиционна .
Трябва да се тръгне от фа
кта, че на страниците 
вестниците и в радио

на
и ТВпяват 

грам по дарама
ц естествено
трябва да бъде



4 Комунист
БУКОВИЯТ СЪБОР

ЕДИН ЖИВОТ Измежду
постоянните

и
новите

съдържания

една иноха, от която аш Дс 
три десетилетия. чри 

крайно подчертана икономи 
чпост, нредстамляиа очеви 

доказателство за зре 
на Карано

мвпаня п я превръща в Рао 
човека изобщо, за 

самоти
аориид БАНЯЦ лятзаказ

IЮ1Ч «»И тс' > •• * К VI пот 1 и, 
и шн';1пжтп за жимота, ко 
ито му помагат да прожн

II надживее Н|Х)'Р1№01Ю

Гледайки филма „П-стрини 
венец" ако не може да се 
освободите от -впечатление
то, че в този разказ съще
ствува нещо 
някцй нарочно т-ьрс 
ро.елемент. топа " 
е, че най-новото иррнзпеде 
ние на ОьРДжан Каранопнч

лфпрмаПпя.

дио
ЛОСТ Н сигурност 
инчовата постъпка па ай^ста 

По-малко
пее
ложно па всичко.

Сценарият за „Петрипи пе 
нец" според едноименната 
проза па Драгослаи Мпхай 
лоппч, написва режисьорът 
Каранопнч. избягвайки прим

старовремско, 
ся рет

успяваЦОВЧ.ИК.
„атмосферата" па миньорско 

солиню Л'|,в втората част 
па филма.

оезспо-рпо
то

където ввторт,1
ползва С'|,с си запеят 

Стефари; хоровете да 
„X им пата на Вук °т

Мокранян; Да отекнат 
на Влади-

I греди мно се 
ло-чории визуални елементи, 
осуетява в т&зи кадри глав 

Летрил.пия гре:шс?п жиз

остава акууал 
маииИ занапред 

по дали съборяпскитс
I подтик на кул 

акция* каква то при 
личността и делото

представлява.
вай 
топлитефестации са 

турната 
личи па 
ма човека, под чисто име се

стихове
Йовичич; да се изслу 

речта за Вук, културата, 
творчеството, КОЯТО

изтъкнат обшсствен 
деец (на 

С'/}бор гово- 
Чаигалояич);

но
пен оптимизъм.

1) „Пегрнпн венец" Кара 
по-пич напуска езика па 
олегорпята 
снимката 
„Миртите 
те") в полза па конкретна, 
ясла, с фабула определен 
разказ, документална факту 
ра, която ш\ месга напомня 
па Олмпоното ,,Стт,лбо за 
кломпп" н на Сколшшя 
филм „Христос се спря Воо 
лпя". Тази документална по 
стъпка дава възможност ва 
Карлпович разказът за же 
па, загубила двамъжандве 
деца п останала сама с/,с 
споите спомени да разкаже 
без матетика, без повишена 
емощюпалпост. За убедител
ността па Пстришшч разказ 
допринася безспорно артп 
етичното изпълнение на Ми 
Ряпа Каранопнч, която споя 
филмов дебют и този филм 
е използвала ма най-добрия 
начин: суеверна и трезвена, 
същевременно покорна, ко- 
гато обича и горда, кога то 
отбранява своето малко ли 
чно щастие прштроста и 
изискана при въздържането 
от прекадена емоциалност, 
тъжна, но не и трагична. 
Петрич на Миряна Карано 
вич е сложна личност, коя 
то узрява през страдания 
та и загубите; на края па 
разказа тя нищо не получа 
ва, но не е сразена от жи 
вота и остава осамотена, но 
не и огорчена.

Хомогеността на екнпата 
филмови артисти в „Петриин 
венец" и единството в из 
разамия маниер представяя 
ват още една особеност на 
този филм: Марко Нико
лич, лишен от патетпка, „те 
рзаеш се" между любов и 
конвенционална примитив 
на среда, Павле Вуисич, на 
глед силен човек, без Петрн 
ината сила докрай да се про 
тивопостави на живота и 
Драган Максимович, болни 
кав полупияиица, миньор-пи 
валии, се придържат към 
напъсрвията на режисьор 
Каранович, които стремят 
към документал,! ю-реал петч 
чен израз.

мир
ша произ

провеждат.п се отказа от 
метафора (в 

па полското цпо
нася

културенОБ/>ДД КОВИЧ п
тазгодишния 

ри Мирослав 
събарян ската програма да 

игривото „Брал
Над двадесет хиляди почи 

та тел и на делото на велика 
ма сръбската и Ю^ослаи 

култура Вук Стефано 
Караджич посетиха ми 

(14 септе-м- 
Вуков

приключи с 
ково коло".

И покрай подчертания 
стремеж к/,м постоянни с-\, 
Д7,ржате;ши рамки, тазгоди 
и шия т Вуков 
лича ваше с

ла
ската
пич
палата седмица
при) традиционния 
събор и село Тртдпич край 
Лозница. Четиридесет и
I И яТ Събор
необикновения 
откритата сцена край речи 
ца Жерапня, близо до Вуко 
воуо родно огнище.

Тържествата в спомен на 
Вук обаче не започнаха ни 
то приключиха този сепуем 
врийски ден на тършичко 
то съборите. Те, като ггред 
съборянски дни се провеж 
дат в Лозница, Шабац, В а 
лево, Белград и други гра 

сле^ това продължа 
в ноември, за да пр_ез 

май в Тръшич 
ХИЛяДН

съоор се от 
редица особено 

стп Основна характеристи
ка на тазгодишните съборян 
ски срещи и предсъборян 
ските манифестации е тази, 
че .минаха в знак на млади- 
те творци. Съборът беше у- 
добен случай на култур 
пата общественост да се

пе
се проведе в 

амбиент на

представя7 нови автори. 
Пред лознишката, валевска 
та, шабашката и бел град 
ската публики се гтредстл 
виха студенти от факултета 
по приложни изкуства От 
Белград, млади литератур 
ни творци от всички наши 
републики и автономни об 
ласти. студенти на артисти 
чното изкуство от факулуе 
та на драматичните изкуства 
от Белград и лоади фил 
хармониш! от Белград. И 
тРъшишката съборянска про 
грама мина също в знака на

М. Каранович в ролята на Петрия

донякъде на забравения Бер 
геонов принцип на „жизнен 
елан". Главната героиня, жс 
на от народа, Петрня. не се 
оплаква от съдбата ннто след 
всички трагедии, които 
сполетяват — тя с мъдростта 
на някаква антична герои 

казва просуо: така жи 
вотът е пожелал и с тази 
своя „философия” определя 
тона на целия филмов раз 
каз.

ките и по-леките постъпки 
на монодрамната реч (Пет 
ршшо в първо лице). Той 
разширява разказа и го на 
прави по-сложен, давайки 
па образите на Петршшите 
мъже почти същото значе 
ние и място, какуо ва обра 
за па главната героиня, Та 
зи постъпка се показа дра 
матично 
дава
тие на фабулата и дав,а из 
вестен
главната героиня- Каранович 
не разширява разказа въР 
ху социален 
рамките, които му предла 
га Михайловичевата литера 
тура; войната и първите го 
дини след 
се предугаждат, повече от 
колкото 
колко кадъра (военната опе 
рация) дефиле на партизаи 
сите части, национализация 
на частните кръчми). Съще 
ствува обаче нещо :в атмо 
сферата, в добре подбрани 
те костюми от тази епоха, 
в сценографията, в играта

дове,
ват
идващия

я дойдат
млади от цялата страна на
своя също 'традиционен уче 
нически Вуков събор.

десетици

ня
правилна, понеже Централното 

ма съборището в 
потвърди още веднаж,. че 
Буковият събор в течение 
на десетилетия програмни из

тържество
Тръшичвъзможност за разви

ритъм на. речта на творчеството на младите.
__ Тази година Буковият съ 
бор отново се

Животът и неговите зако 
ни са основните двигатели 
на разказа за Петрииния жи 
вот
подчини на суровите 
вила на живота спечелва о. 
нази стоическа мъдрост, ка 
квато в литературата имат 
античните герои, а в живо 
та хора богати с оазнообра 
зен опит, който обаче пе 
убива негова жизненост, но 
напротив, укрепва я- Тази 
способност и най-големите 
злини да се понасят без плач 
над съдбата е характе 
рна за хора на нашето под 
небие, придава на Карано 
вичевия разказ за живота 
на една жена по-широка ди

следвания постепенно се 
установи като особена мани
фестация на културното тво 
р*чество. Когато наставаше, 
той беше обикновено пана 
црско-съборянско сборище 
на подринци в слава на своя 
велик земляк Вук, а днес 
Буковият събор в истин 
ския смисъл на тази дума 
стана и остана 
събор, но и място, на кое 
то народното творчество се 
преплита и прониква с ви 
соки професионални 
жествени 
годишната

завърна к-ьм 
съборшцето 

да се из
фон повече от стремежа на 

край Жеравия 
пълни за пт>ъв път ново 
х\'дожествено произведение, 
специално подготвено по то 
зи повод. Този път това бе 

сценно. м узи кал ни« 
„Буковите разговори" 

на Милан Ви-резович и Буди 
мир Гаич... Издателската тру 
лова оргашгзация „Рад" от 
Белград съвместно 
ството на Буковия събор се 
представи и на този Събор 
с нова книга. Миналата годи 
на именно. „Рад” раздвижи 
нова едшшя в. спомен на 
Бук с книгата Първата го 
дина на сръбското 
срещу дахите”. а тази годи 
на, по пово_д 200-годишнина- 
та от рождението на слове 
ненския учен Йерней Копи 
тар, Вуков

който успее да се 
пра.

освобождението

се показват в ня ше ко
лаж

народен

с ведом

худо 
постижения- Таз 

манифестация
на артистите, па и в техния 
речник, които ясно опреде 
Ля времето па действието 
в „Петриин венец”. Да се 
представи атмосферата па

по най-добър 
ди това.

•начин потвъР 
На бината под яс 

сното небе заедно се намери 
ха, като изпълнители ла сце 
нно-музикалио произведение 
за Бук,

воюване

Комунист изтъкнати белград 
ски драматични художници 
и. самодейци на белградски 
„Кръоманович детският 
хор от м Шабац, хорът „66 
девойки" и селсжата 
певци „Мачвански 
От съвместното 
професионалните 
ха .нищо, 
обогатиха с

учител, приятел 
и Сътрудник в борбата за 
народен език и 
пие в оръбския език, „Рад" 
печата книгата ..Копитао и 

, в която Голуб Добра 
шттнович е събрал 
и промеморните на Йерней 
Копитар
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група 
ярани”. 

участвуваме 
не загуби 

а самодейните се 
опит от едно 

художествено
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статттте

и взаимната коресизключително понденция на тези 
кана на

два велина „Кому- изпълнеиие. 
Това южнославянската 

култура. За съжаление тази 
значителна годишнина 
рождението на Копитар не 
оеше ознаменувана 
на предсъборянска

както това по-рано се

разнообразие на
сценския израз 
пости, обединени .на голяма 
та съборянска бпна, стана 
вече традиционна особеност 
иа Вуковля събор. Харак 
теристично също таКа 
Съборът ' 
задържа програмно 
ини, а изпълнително 
нови.
сти. Стана

и възмож от

с отделиздания на 
унгарски, словашки, румън- програ-ма,ски и русииски език. 

Излиза в петък.. 
С указ на

правеше.е, че 
с години успешно Накрапрезидента на Републи

ката от 22 декември 1964 година. .Ко
мунист е отличен с Орден народно' ос
вобождение, а с указ от 22 
1974 с Ордец братство 
златен венец.

ч остава открит въ 
прост/г: дали съборя меките 
манифестации могат да бъ 
дат подтик на културната 
акциег. каквато пршшчи на 
личността и делото на чове 
ка, под чието име се прове 
ждат?

по сто я- 
винагнсъвет художествени цяло.

традиция в нача 
лото на програмата от окол 
ните хълмове, като овчарски 
отзвук, да се

декември 
и единство със

огласят фан
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ПО ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА

ЖЪТВАТА ПРИКЛЮЧИ
ГрадТ“Ио^сВ ДИМИ’ 
бяха 
тара
ло 2566

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ШИШАНЕ НА 

НЕОБРАБОТЕНИТЕ ПЛОЩИ '
засети около ~ЩЙ 
в, обществени 

хектара в 
сектор. Добивите

доволни от приносите, 
и времето наистина бе под 
ходЯщо за тази работа. Вед 
нага да кажа, че помощта 
която ни оказаха другарите 
от общините Пирот и Бела 
Паланка, 
стаите
ково и нашите от Смило вци 
и Височки Одоровци, бе ре 
шаваща, така че тазгодишна 
та жътва—приключи но съС 
закъснение разбира се.

ахек
'Според данни, които нас

коро трябва да бъдат обсъ 
дени от в Скупщината на СЕ 
Сърбия, от 3 милиона хек 
тара селскостопански лло 
щи — всяка година в репуб 
ликата (без автономните об 
ласти) останат необработе 
•ни около 70 хиляди хекта

над ледесет години. Такова 
е положението и в нашите 
общини:
Босилеградска, 
ка и Сурдулишка. Оовен то 
ва, това са предимно нис- 
копродуктивни 
които

я И ОКО-
частния

стаения сектор са окощГзз 
центнера от хектар а

сект«Р добивите 
малко по-низки т.е 30 

тнера по 
равнява на 
ге добиви.

Димитровградска, 
Бабушн ши

на а също така и ча 
комбайнери от Суса площи, на 

ако не се приложат 
агротехнически мерки, дава_т 
символични приноои.

В анализа се лооочват че 
Димитровградска, Босилегра 
дока, Сурдулишка и Бабуш- 
I нишка общини именно дринд 
длежаг към групата обпри 
гранични общини, в които 
има доста необработени пло

цен.
хектар, което се 

миналогодишни Ра.
г

Подготвеният Анализ за 
състоянието и проблемите 
за необработените производ 
стисни площи в СР Сърбия 
без автономните области и 
определенията на младите 
от село за работа в селско 
то стопанство с предложени 
мероприятия тРябва да помо 
гне на делегатите да прие 
мат най-целесъобразните мер 
км, които ще допринесат 
за ползува не н необратени 
те площи.

Жътвата най-пзпред
димитровградска За причините и може ли 

един 
дат
директора Соти-ров.

ключи в
котловина, а тези 
се и

път завинаги ,да бъ 
премахнати попитахме

Дни както 
очакваше, във Висок. 

Веднага трябва 
че тазгодишната жътва про 
Дължи два месеца от 
юли), което

да се каже,
С. Сошроп щи.Недостигът на резервни ча 

представляваше проб- 
номер едно. Именно за 

това и казваме, че изходът 
купуване на нови ком

Набелязани са и други 
мерки: кооперативно сът
рудничесхво с земеделските 
кооперации, намаляване на 
данъчните облагания, задъл 
жително отчуждаване на 
площите, ако не се ползват 
за селскостопанско производ 
ство и пр. — Също трябва 
да съдействуват да се подоб 
ри селското стопанство в 
тези райони.

Сегашното устройство не 
гарантира да прояват ннте 
рее към по.голяма селско 
стопанска продукция, нито 
пък да влезат в по големи 
агрокомплекси, които да 
им гарантират пласмент на

23 сти
леме прекадено 

ъг период след 
знае. че тази година с пше 
ница, ечемик.

Дъл
като се

еовес и дру 
селскостопански култу 

ри в община Димитровград 
те бяха засети 27 700

байни.ги
Излишно е да говоря за 

проблемите, с които се с.ре 
щаме по време на жътвата 
тъй като резервни части и* 
ма, а (времето не чака. Тък 
затова ще се опитаме с на-

В СР Сърбия без автоном 
ните области както се посоч 
ва в Анализа, от общо 3 
милиона хектара обработва 
еми площи 
са орни площи. Останало
то са овощни градини, ло 
зя. ливади. Безспорно, една 
внушителна площ, която 
дава възможност република 
Сърбия сама да произвеж 
да селскостопанска продук 
ция не само за своите по 
требности, но и за износ.

Една от причините, че око 
ло 70 хиляди хектара орни 
площи стоят необработе 
ни, безспорно представлява 
удребненос-рта на орните пло 
щи, на които не може да 
се приложат агротехниче
ски мерки. От друга стра 
на, в полупланиските и 
•пригранични райони, митра 
цията години наред доведе 
дб обезлюдяваме и влошава 
не на възрастовата структу 
ра на населението: не в 
едно село средната възраст 
на „най-младите” жители е

ра.

Малобройните и често пъ 
ти в авария комбайни и 
шачки, собственост на ООСТ 
„Сточар" от Димитровград, 
не бяха в състояние да за 
доволят нуждите на селско 
стопанските производители 
в прибирането на реколтата, 
така че често пъти се случ 
ваше комбайните и по 2 — 

ят на полето 
да работят? Затова бя 

ха извикани на помощ ком 
байнери и частни и общест
вени От Бела Паланка и Пи 
рот--

ВЪР 1,8 милионашите селскостопански про
изводители да сдружим сре 
дст-ва и да поискаме кредит 
от банката, за да купим но 

комбайни, понеже тезиви
които сега притежаваме са 
,.отжиВЯли” своето. тази продукция.

Налице са и законните задъл 
жения за ползуването на 
селскостопанските . имоти.

Със Закона за ползуване 
на селскостопанските площи 
общините се задължават да 
създават такива условия, ко 
ито ще гарантират нараст
ване на селскостопанската 
продукция: интензивно пол 
зуване с прилагане на агро 
технически мероприятия- О- 
ценява се обаче, че тези 
законопредписания не се 
прилагат в полупланинските 
и при гранични общини, ка 
квито са впрочем и нашите.

Ст. Н.

Н. Димитров
Естествено, че има и други 

проблеми, които не позво
лиха да свършим работата 
навреме. Работна ръка 
време на вършитбата пред
ставлява проблем с който с 
години на ред се срещаме. 
Поради това, принудени сме 
вършачките да продаваме на 
частни лица...

3 дена да сто 
без които притежават собствени 

ците. Окачваше се да загу
бим и по цял ден пресея 
вайки машините от |една 
на друга шгаа.

по

ЦВЕТАН СОТИРОВ, дирек 
тор в ООСТ „Кооперант” — 
организация за сътРУДИИче. 
ство с частни селскостопан 
ски производители в общи 
ната.

Защо всяка година, въпре 
обещанията, 
повтарят? ч 

времето отиваше „на Ръка" 
на жътварите и жътвата при 

идващата 
така. Защо

грешките 
Тази година

ки
се

И така, тазгодишната жът 
ва приключи, а дали ще бъ 
де разрешен за в бъдеще 
В7,просът е въпрос, който 
търси отговор.

дали
година ще бъде 
всяка 
ни те в 
ват само , .празни” обеща 
ния?

ключи, но
— За съжаление и тази 

както и миналата година, 
жътвата закъсня, но въпре 
ки всичко можем да бъдем

година най-оттовор 
ООСТ „Сточар” да

Т. Петров

разрешава проблемите един 
след друг. Почти всяко до 
макинство има добра питей 
на вода,
лют” са построили во
допровод, в дължина от 
2 км. Преди две години в 
селото има магазин, в който 
селяните се снабдяват с сто 
ки от първа необходимост.

Селото е свързано с ху
бав път до Босилеград, така

НАШИ СЕЛА — ГРУИНЦИ
С цел да намерим отговор 

на тези и подобни въпроси, 
обърнехме се към най-отго 
ворните в ООСТ „Суочар 
в Димитровград: НИКОЛА 
ДИМИТРОВ, директор 
ООСТ „Нишава" — органи 
зация за селскостопанско 
производство

•ЪВ ВСЯКА КЪЩА - ХУБАВА ВОДА а в махала „Пръ

ООСТ „Напредък” от Боси 
леград от година на година 
се увеличава. Между по.доб 
рите селскостопански произ 
водители са Иван Тасев и 
Даноил Тасев, които успеш 
по сътрудничат с коопераци

груиичани,Всички комунално-битови въпроси
започват организирано и с успех при-в

един/ти и сплотени 
ключват. Г-г—

и много селскостопанчуват
ски машини: косачки, трак 

а има и една -върша
Груинци е едно от селата 

в Босилеградска община, къ— Тази година на обще 
бяха засе. тори, 

чка на бензин.
— В селото има добри въз 

можиости за развитие на жи 
нотновъдството. Сдружаване

дето рядко се срешат запу 
стяли ниви и ливади. Нами 
ра се на 6 — 7 километра 
североизточно от Босилеград, 

сред хубави лива 
има много овош 

В селото и-

че тук могат да прнсугат ка 
миони във всяко време.

От' 1976 година селото е 
електрифицирано и то със 
собствени средства, така че 
днес над 85 на сто от дома 
кинствата в селото имат ток, 
а с това и най-различни еле 
ктрически уреди: телевнзо 
ри, електрически печки, ра 
диопаратп хладилници и про

ята.секторствения 
ти 210 хектара с житни рас 

и всичко това е ожъ 
Веднага трябва да ка 

че жътвата позакъсня, 
за това са о-

Местпага общност съвме 
ерно с останалите общество 

политически организатения
нато. в селото и общинатапръснато 

ди в които
растения-

жа,
но причините нибективни. , 80 домакинства в 

махали, с хубави н
ма около
седем
тобре обзаведени кънш,

есенно време, когато 
се на кич

И тази година жъ~
по—рамо 

сектор, по 
че ча

К')
приключитвата

на обществения
обстоятелството,

нивички 
това разделени

ито
овощните дръвчета 

с плодове,
че.

трудно се 
И тук, както в но
босилеградски 

се чувствува, 
поминък па иа-

— Членовете на Съюза на 
комунистите, съвместно с 
останалите организации в 
селото и местната общност, 
сплотени и единствени доб 
ре функционират и уопеш 
но разрешават комунално- 
битовите проблеми. Трябва

ради 
стнитс 
освен 
сок и

патса малки, виждат.с ви селакечето 
миграцията

селениетоТе земеделието и
животновъдството. Добре^вм

слогове.

има от
НаЙ-ТОбРПИониТаГего, след 

Висок, а (иай-слаби 
даде Заб7,рдието. 

са всички

полето в 
това във 
приноси е 
Без основание 
приказки", които се прика 

зват, че сме форсирали об 
пгеетвеиия сектор, 
не е вярно. Пак повтарям,

ожъ-
сектор 

на нивите,

^особено*пшеница и сч«шг 
и парцели ь 

трудолюби 
добре от

да изтъкнем и сътрудничсст 
вото с войниците граничари, 
конто често помагат на насе 
лението, каза Борис Николов 
секретар на първичната ор 
таииаация на Съюза нак ко
МУ1ШСТ1ПС.

по срешат секоитоцаревица,
"^Г/Гиреди няколко тлежда , н. хора от ,пла

Босилеград

което
години, много

я купува
Гжито. в селото днес се

че по-ранотгркчпн ата, 
нахме' обществения

М. ЯневНова Къща в Груинци

е отдалечеността
СТРАНИЦА 7\
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III Ии ^ттштшгш
г1ггяЯвШШМДИМИТРОВГРАД

ГОСТУВАНЕМИЛИВОК ПЕТРОВ:

Наградата а признание, 

но и задължение
в

В. ПАЛАНКА
На 18 ослтемнри работни 

Народната библио 
Бела (Паланка посети 

дим нт-рсюградската о\|бл ио 
към Центъра за кул

ццтс от 
тека в
ха
•река 
тура „25 май"- 

Обект па посещението бе 
— аапоапаиапе с проблеми

отКогато обществено, политическите организации 
Димитровград предложили Миливое Петрол» за лау
реат на септемврийска награда, а по повод 8 сен.

— Деня на освобождението на Димитров 
община, 
неговата

те и работата иа димитрон 
градската библиотека какю 
п обмен на опит.

Библиотекарите от Димит 
колегите 

Бела Палатка с рабо 
проблемите с кои 

се срешат и разбира се 
с всичко онова, което пите 
ресуваше гостите. Белопалап 
чшпг, пък пай-щателпо разка 
заха за техния опит а обла.

библиотекарството,

темврн 
градска 
цредвид
социалистическата младеж и естествено в предпри.

са ималите преди всичко 
активна работа в Съюза па

ровпрад .чашкигаха 
си от 
тата мм.ятнето.
то

МИЛИВОЕ ПЕТРОВ е ро 
ден през 1953 година в село 
Трънски Одоровци, а 
стояш^м е работник в ООСТ 
.Димитровград” в Димитров 

Без съмнение той е 
от най-добрите рабо 

ТЯИЦИ в своята трудова ор 
ганизания. Е трудовата оргл 
низация, в цеха за обувки 
на ООСТ .Димитровград” — 
където работи 

Петров, всички едногласно 
казват, че „септемврийската 
награда е дадена на младеж 
работник, за когото не съ 
шествува подпека и по-труд

ООСТ „Сточар” за поха в
стигнатите резултати в при 
опра него на реколтата.. Ма 
кар че Мллнвое е вече „»е 
теран” между Димитровград 
ските

йона

стуа та 
коего без съмнение ще бъде 
от полза иа домакините им. 
Съшо
ските библиотекарски .робот 
цици осведомиха колегите си 
и за постиженията им през 
първите девет месеца иа те

бригадири едва ли 
намерим по-активен брп 

гадир от него. Запитан да ка 
же какво за него означава 
септемврийската награда, Ми

град.
един шс

така Димитровград

ливое каза:
— За мен сетсмврийската 

награда представлява чест, 
гордост, радост, но преди 
всичко и едно голямо за. 
Д7,лжение да работя още 
повече.

Миливое
кущата година.

За отбелязване е, че гости 
посетиха и юбилейната 

изложба на Слободаи Соти
ров от която останаха въз 
хнтеии.

Накрая на 
гостите от Бела Паланка по 
каниха колегите си от Дими 
тровград да посетят Народ 
ната библиотека в 
град, а същата е приета с 
удоволствие-

IV ПОЧИНА ДУШАН МАТКЧ
Неотдавна на 82-годишиа възраст в Белград 

поет Душан Мг чгч.посещението. почина известния югославски
С богатото си литературно дело, Мат*’ 

на реди между най-плодовигите наши съвре^е /ни 
поети, вдъхновявайки творческа сила на 
те и бъдещите поколения-

се

сегаш .и.техния ;
Т. Петров

БОСИЛЕГРАД:

В КРАК С ВРЕМЕТО
Реформата на 

и средно образование и въз 
питание
вени промени въ-в възпита 
телно-образователния 
цес. Тя предизвика и проме 

на учебшгуе планове и 
програми, а с тава п потре 
ба от нови учебници, наръ 
чници и други учебни пома

основното преподаватели по музикално 
възпитание. Повечето просве 
тни работници са извърши 
ли подготвка още през ля 
тото, като са изработили съо 
тветни разпределения 
учебния материал. И хази 
година има недостиг на ня 
кои учебници в класовото и 
основно обучение, които оча 
кваме да излезнат от печа 
та. Извънкласовото обучение 
също ще се провежда по оп 
ределена програма, а освен 
миналогодишните състезания, 
тази година учениците ще 
се състезават в гасене на по 
жар, като ое формират доб 
роволни 
дружества при всички осно 
вни училища и по тоя на 
чин ще се включим в ак 
чията „Нищо не може да 
ни изненада", каза Лазар 
Стойнев, 
иовно
Димитров в Босилеград.

женията н ще се излъчат 
победителите. Различните съ
стезання
Щ1те
творна работа и за по-бързо 
развитие на самоуправител. 
ните

предизвика същест насърчават учени 
към по-добра и плодо

М. Петров получава признанието про.
на

Разбира се, че съм трог 
«ат от факта, че именно на 
мен е връчена септемврий 
ска награда.

Мисля че и моите друга 
ри и в предприятието и в 
младежката организация са 
дали принос за това.

На края на нашата беседа, 
Миливое Петров сподели: 
— Обещавам, че ще оправ 
дая доверието и надежди 
те на всички онези, които 
«маха доверие да ми връчат 
това голямо признание.

на работа," а съществува са 
мо едно — тРУД"!

С еднакъв . ентусиазъм ра 
боти в трудовата си органи 
зация, и участвува на тру 
дови акции, Нашият събе
седник освен че е отличен 
работник той е и отличен 
бригадир за което свидетел 
ствуват и многобройните при 
знания, които е получавал. 
Да споменем само двете удар 
нически значки от съюзни 
те трудови акции в Палич 
и Шабац, грамотите от ме
стните трудови акции, при 
знанията, които му връчи

ни отношения в училище
то.
ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО НЕ 
Е СПОРЕД ТРУДАгала.

— Учебната година във 
всички основни училища в 
общината започна навреме, 
с редовно обучение. Годи 
шният календар, според до 
сегашните сведения остава 
съш, като и в миналата го 
дина, ако не настъпят ня
кои изменения в бъдеще. 
Всички работни места са 
попълнени със 

Т. Петров професионални

Новата програма търси 
по-гол яма работа с ученика 
и всестранна професионална 
подготовка на просветните ра 
бОтНИЦИ.

Един От основните въпро 
който трябва да бъде 

разрешен и в училищата з 
Босштеградска община, е 
прилагането на Закона за 
сдружения

си,противопожарни

съответни 
лица, освен труд в разпреде 

лението на средствата за ли
'ГНИПАНАИР НА КНИГАТА доходи, защото не се 
прилага принципът „Всеки 
му според резултатите на 
труда." Това обстоятелство 
поражда 
мения
трудещите се.

директор на ос 
училище „Георги

От 18 до 23 септември т.г. 
в Ниш се проведе панаир 
на книгата. Със овон нови 
издания на широката чита 
телска публика се представи 
ха издателствата от почти 
всички наши републики и 
автономни области. Посети 
телите на панаира имаха въз 
мажност да се запознаят с 
най-новите постижения в об 
ластта на книгоиздателство 
то и да присъсттвуват на раз 
лични литературни манифе 
стации, които ежедневно бя 
ха организирани от страна 
на организатора на излож 
бата, издателските организа 
ции „Градина" от Ниш, „Но 
лит” от Белград и др.

Издателството „Братство" мие в Югославия”, „ГХо маци 
оналтшя въпрос”, „Борбата 
и развитието на ЮКП меж 
ду даете войни" и „Шест
десет години революционна 
борба на СЮК". Посетители 
те иа щанда на „Братство” 
се запознаха с постиженията 
на българската народност в 
създанието на 
творчество,

Наред с редовното обуче 
ние в училищата, тие сенро 
вежда и трудово обучение, 
на часовете по обществено
полезен

успецгно се представи на таз 
годишния панаир. Посетите
лите имаха възможност иа 
щанда на „Братство" да се 
запознаят и информират за 

издания- романа,, Про 
лет на Тримеждието" от Ми 
ле Николов-Присойски, сбор 
ника от разкази ..За моите 
лечалбари" от Симеон Ко- 

сборника от разкази 
„Красно цвете" от Харалам 
пи Иванов, стихосбирката 
„Светли брегове” от Мило 
рад Геров, както 
налите издания на Братство”.

Отделно интересование пре 
дизвикаха

редица недоразу- 
и конфликти между

__ Да споменем и това, че 
броят на учениците във вси 
чки
намалява, 
ката миграция 
нието от село в града, дока 
то броят на ученгщите в 
основното училище в Боси 
леград

труд, който се въ 
вежда още в първи клас, ка 
то обезателно обучение. С 
тези

новите
училища в общината 

вследствие ряз 
на населечасове обучението се 

свързва с труда. В училища 
та няма да изоотаиат свобод 
ните

оригинално 
превеждането 

от езиците иа народите и 
народностите на български, 
издаването на научни, про 
изведения и др.

Вече години наред 
низатюр на Нишкия панаир 
на книгата е народна библи 
тека „Стеван Соемац"
Ниш.

став, активнооти на разли 
чните секции, които минала 
та година успешно работеха. се увеличава. Тази 

година вследствие на малък 
брой деца, подведомстве 

училище в с. Ресен 
е закрито, а трите ученика, 
подлежащи на обучение опт 
ват 
град.

В училищата би трябвало 
да -е пР°вежДа и акцията 
„Най-добър ученик, 
училище”,

и за оста орга мото
клас,

която ще продъ 
лжи през цялата учебна го 
дина, а на края ще се 
гледат

произведенията 
от Иосип Броз Тито: „Соци 
алистичеокото самоуправле

от
на училище в Босиле

раз
резултатите и постид. Р М. Янев
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пацежкл сшдн и ца
СУРДУЛИЦД

Започнаха изборните дейности в СОМ
В първичните организации 

на И»к>за на социалистиче 
ската младеж в С\фдулишка 
оощина тези дни започна из 
оорната дейност, която тря 
ова да приключи до 5 ок 
томящи.

В изборните активности 
първичните организации под 
готвят пай-малко по две 
събрания: предизборно и 
изборно

седателства, но само ще из 
бират председател с едного 
дишен .мандат.

В изборната дейност, на 
която особено характеристи
ка ще придаде крепко из 
я вената готовност на младе 
жта да продължи революци 
олиото дело на другаря Ти 
то, отделно тРябва всестран 
но да се анализира воденето 
на кадровата политика. При 
избирането на делегатите и 
членовете на ръководствата 
в ССМ особено трябва да 
се държи сметка за морал, 
но-полиуическия лик на мла 
дежа, както и за неговата 
инициативност, последовател
ност и отговорност в работа-

На предизборните събра
ния. които се провеждат 
до 25 септември се разглеж 
дат

След това. - ше се проведат
изоори и в Общинската кон 
ференция на ССМ и в Меж 
дуобщии ската кояфереици я 
иа ССМ в Южно-моравски

и приемат отчети за 
целокупната досегашна рабо 
та и евидеитират кандидати 
за председатели и членове 
на Председателството на ПО 
на ССМ. както и делегати 
за ОК на ССМ, а иа избор* 
иите събрани^ до 5 октом 
ври, подоай приемането на 
планове за работа за след 
ващия

регион.
И??Ж1те в организациите 

на СОМ, според думите ма 
Юмислав Маркогвпч, предсе 
дател на ОК на ССМ в 
Сурдулица, са благопроятна 
възможност

■

Завръщане °т ТРУДова акцня

РДЗВОЙИН ПЕРСПЕКТИВИ НА ГОРСКОТО 
В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН 

ВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ Н

всестранно да 
се анализира!' Постигнатите 
•резултати, критически и са 
мокритически да се 
варя

едногодишен пери 
од, ще се извърши избира 

на председател с ед
СТО

ПРЕЗ СЛЕД пето
но годишен
и избиране на членове 
Председателството на ОК на

та.
Също така, последовател 

но трябва да се зачита ста 
новището, че член на ССМ 
не може да бъде повече от 
два пъти последоветелно в 
същия изпълнител  но-полити 
чески орган, както и опре 
делението кадрите, на които 
е изтекъл мандата на из 
борниге функции, а тези 
функции са изпълнявали про 
фесионално, да се върнат в 
средата или ООСТ, от кои 
то са дошли или насочат 
в други ООСТ съгласно ут 
върдеиите кадрови потреб
ности на средата.

определянето на пред 
стоящите задачи младите в 
своите програми ще внесат 
всички онези въщюси, кон 
то са от жизнен интерес и 
значение за младежката ор 
ганизация и за укрепването 
на нейното обществено-поли 
тическо ангажиране.

разго
за проявените слабо 

сти и същевременно да се 
определят

мандат, както

15.500ха на

МВИ ГОРИ насоките на бъ 
на младещото ангажиране 

дежта с конкретни операти 
вни и акционнм планове за 
действие.

Първичните 
иа ССМ, които

организации 
наброяват 

само 20 членове обаче няма 
да вършат избиране на пред

9
Скупщината на Самоупра 

вителната общност на интс 
ре си те в горското стопанство 
в Южномооавски регион 
тези дни прие проектолред 
ложението на средносроч. 
ния развоен план за период 
1981—1985 родина.

Основни цели в развитие 
то на горското стопанство, 
според този документ, са: 
продължително увеличение 
на повърхнините под гори, 
икономично производство 
на дървесна суровина от 
високо качество, .рацирнал 
но използуване на горските 
ресурси, при постоянно из
висяване нр обцхеполезни- 
те функции
преобладаване на иглолист
ните дървета в горския 
фонд.

В проекта на средносроч- 
ния план са запланувани и 
активности и мероприятия 
за охрана на горите от по
жари, акции за защита 
горите като важен елемент 
на жизнената среда на 
века, както и дейности въР 
ху плана на 
отбрана и об.цестасната са-

панство в предстоящия пла 
нов период ще бъдат орга 
низациите' на сдружения 
труд и самоуправителните 
общности на интересите в 
този стопански отрасъл.

Но значителна час/Т от за 
дачите ще се реализира 
чрез организиране на ши
роки обществени акции по 
залесяване, в които масово 
ще участвуват младежта, го 
раните, учениците, числя 
щиге се към ЮНА, гражда 
ннте в местните общности, 
трудещите се в ОСТ и соб
ствениците на повърхнини
те, които се залесяват.

Обща е оценката, че про 
ектопланът за развитие на 
горското стопанство в Юж. 
коморавски регион през 
следващите пет години е до 
сга амбициозен, но се осно
вава на големите реални по 
треби от дървесна сурови
на в стопанството па репю

В посещение на Цветния дом«
Учениците от седми и осми клас и членове., 

те на трудовия колектив на основното училище 
в Долна Любата посетиха към края на миналата 
седмица „Цветния дом” в Ужишка 15 в Белград, 
където се поклониха пред паметта на нашия ве
лик вожд и учител, президента Тито.

В рамките иа двудневната екскурзия по на 
шата република, долнолюбатските ученици и пре
подаватели посетиха още историческия комплекс 
Шумарице и Заводите „Дървена застава” в Крагу. 
евац и паметника на Караджордже в Топола.

В

на горите, и
С. Микич

на на.
Оценява се обаче, че зап 

лануванитс цели и задачи са 
реални и осъществими.

40-

всенароднага
Тази оценка най-много се 

благоприятните 
условия за отгле

дължи на 
природни 
жда/не на гори и съществу
ващите ресурси, които, все 
още недостатъчно се изпол
зуват. Кураж в тази 
ка дават и 
осъществени през 
щия планов период, 
но, до края на 
(а това значи и до края на 
текущия средиосрочен пе
риод) сигурно ще бъдат за 

10 хиляди ха годи 
и повърхнини с депра 

дирани гори, колкото е и 
запланувано.

мозащита.
Ще сс полагат усилия и 

за приспособяване на 
кои гори за отдих и развле 
чения «а трудещите 
за развитие на туризма в 
нашите планини.

През следващите пет го 
дини, както се предлага

ще бъдат зале- 
15 500 ха голи- 

пло-

НЯ-

се и
насо-

резултатите, 
иастоя- 

Имен-в
годинатадокумента, 

сени на д
ни и други ерозивни^ ^

от които над
в обществения сектор и по 
чти също толкова повърхни 
ни в собственост па гражда 

Около П 000 ха гори

лесени
ни

ните. 
ше се мелиорират.

се създадат Ус 
богат-

Освсн това големи са опи 
на поеС цел да тите визпълняваието 

тавенитс задачи.
ползувапеловия за

бтвото на някои гори, 
бъдат прокарани 
горски ПЪ'ГН01Д.

в разсадниците 
торият на региона ща се 
произведат 30 милиона Ф 
даики.

Предлага
жеиията в горското 
огво на региона в 
1981—85 
яат на над 
нар#*

Главни «осители на
активности в 

горското

те
км Събота 14 септември, яда югославя"» иа сутршх да заематИзвънредни резултати да- 

де масовото залесяване, в 
изключително висока 

доброволният 
(СМТА „Вла

инак необикновено то 
пъл септемврийски де» 
ше остане записан по 
това, че през „Цвет 
ния дом", в който по
чива починалият «Р® 
зидент Йосип 
Тито, мина 'рекорден 
брой посетители. На 
този ден гроба иа ДРУ 
гаря 
около

всички краища 
страната, а имаше и 
работници //а времен 
на работа в чужбина.

място в колоната, ко 
ято от Топчидерска 
звезда водеше към 
музея .25 май" 
портите 
дом”.

на тери-
което
изява имаше
ГаД"Р80Д„ божество 

акции

и
на „Цветния

С бавна крачка 
пет колони, пред пор 
тите на Цветния дом 
течеше 

река хора, мнозина от 
тях са минали огром 
ни разстояния от рап

исе клпиталовло- 
сгопап локални младежки 

по залесяване). За три года
и девойкиге 

с членовете иа

Броз
На снимката: коло

на посетители пред 
„Цпетния дом” на 14 
септември т.г.

периода 
да възлез ли младежите 

съвместно 
борческата организация 
лесиха над 3000 ха.

непреглед//агодина
633 милиона ди за Тито посетиха

тридесет хилзал-
Ст#ян ЕВТИМОВлануванитв

развитието стона
СТРАНИЦА 9
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СЪВЕТИ ИЛ ЮРИСТА

ПЪТПолвуване на сезонен
Какин (-а правата на стопи 

н трай случаи-
което подаУ®а 0630 

имота ва дру- 
враво да пол 

само и договора 
(след коси-гба 

и под.), а 
е дл-ьнсно да 

за то

БОСИЛЕГРАД:

Всенародната отбрана 

грижа на всички който напоследък 
съдебни 
иа сезо

ВълР°с*
често

нит^
Лице™,

неи «ът 
го лице им а 
зува тоя яът 

лреме

довежда до 
нолзуаането

коларски или ДРУ1’ 
през имота 

1 стопани, 
прибиране 

тези и ДРУ 
Стопаните 
други лица, КО 

от сезо

дела и 
йон път е 
път.

които РЪко' 
имат до 

Вся
-Командирите 

водеха с девойките 
бро мнение :»а всички.

се— Обучението което 
проведе за мои е от голя 

(полза, зппцото научих

; лишаваш 
един или повече 

който служи за 
иа реколта от

концепция за
отбрана и об 

самозащита, коя

Тнтовата на иото 
6а, след 
другото лице

обезпечи условия

всенародна 
шествена 
от нахожда от нашата само 

система дава

жътвама

■;Ж*; Г на те
ГИ ИМОТИ.
ЗИ ИМОТИ и

мууправителна
възможност за най-нифоко 
участие’, на народа в йод 
готовката и провеждането 
на всенародната отбраните 
лна война, ако ни тя бъД° 
натрапена. С тази цел в Ьо | 

се проведе обуче I 
ние за отбрана и самозащи 
та с извънучилнищтата

която се обучава сно- 
дредвндення

ва.възползуват
са го установили 

споразумение.
на селскосто 

на имота
1 ПО СС 
ИНИя път, 
чрез

|Г1ромеиянето
папската култура 
па единия или ДРУ|Ия

без значение по от 
Ако това 
М и Н.

. " ' .
4 'лЛ.

стовзаимно
ланин е
иошение ла пъ7я* 

стопаните
нямаше да се стигне.

замитере 
трябва

Причина, поради която се
знойният път 3 обскг"1 настаналите проме 

ла имота, 
нивите в

•у.4силеград знаехае» спор, са
ли в ползувансто 
И моно, повече от 
полупланинските предеш от 
дави а вече не се обработват 
превъРИЩт се и естествени 

изкуствени ливади, а 
като в тях се 

— и в градини.

спор 
В този случаи 

стопани
мла 1Т? пдеж, 

ред
програма по всенародна от
брана.

Целта на обучението е обу 
чаване на девойките да по 

основни знания и 
за манипулиране

сованнто 
най-добросъседски 

в .местната
план и да оти 

общност и 
с членовете на но 

съвет да се 
за новите усло

\г *-№ л
дат!, VI' С-ьПМССГНО
мирител!шя 
договарят 
вия на 
шшя 
еднакво 
интересите и

или
V пдкои — след

доведе вода __
По този начин се проме- 

и интензитетът 
сезонния

ползувано на сезо 
като при това 

се води метка за 
на единия и

лучат 
понятия 
н употреба на пушка и 
друт вид оръжия, съсзащнг 

средства п оспособяване 
за изпълняване на

задачи, военни и

и Щ[V

ЛЪТ,1 I пят времето 
■иа ползуваме иа

ни път на другия.
Ако до споразумение нс 

се стигне, спора решава съ 
Съдъ7 при разглежда 

на въпроса най-напред 
вид интере 

на едната и на дру 
Ако се стигне

Ето и конкретен пример:
М. е ползувал 

път през имота на

раз. Девойките //а обучение
лични стопанинът
мирновраменни.

Девойките
стараешедевойка ос сезонен

стопанина Н за прекарване 
снопи. Сега обаче стопа 

нияът М. е превърнал
си в изкуствена ливада 

коситбата е пре

много неща конто до сега 
не съм знаела, особено с ръ 
куване иа оръжие оказва
не на първа помощ, приро 

бедствия:

каобучението 
завършиха с отличен успех 
Най-Добър успех по стрел. 

в обучението, постпг 
Славица Митова, Зо- 

Цветкова, Зорица Ге 
Ягода Велинова

Дът- 
нето 
ще има пред 
сите и

колкото може повече да на у 
с боевите начи и да овладее 

оръжия и задачите от кон 
всенародната

ни
ба вата

и. понеже 
ди жътвата, има нужда да 
ползува пътя много по-рано 
отколкото преди, а съшо та
ка се налага и много пове 
че пъти да мине. Той счи
та, че има право, обаче 
стопанинът Н го спира и 
ето възниква спорът.

Стопаните, които настоя 
ват сезонните пътища да 
се ползуват в договореното 
време изхождат от интереса 
си, но има и такива, кои 
то това правят от каприз.

зсметресс- гата страна, 
до извода, че се налага да 

времето и на 
на ползуване на пъ 

съдията ше издаде ре 
което това урежда

дни 
ние, 
друго,
Цветкова една от най-добри

наха 
рица 
лева,
получиха награди от страна 
на отделението за всенарод 
на отбрана.

цепцпята на 
отбрана и обществената санаводнение, пожар и 

— изтъкна ЗорицаII се променят 
чинътмозащигга.
тя,М, Яневте. шение,
но при това ще се води сме 

да се надомести шета 
евентуално ще

НА СПОРТНИТЕ РИБАРИ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕДИМИТРОВГРАД: СРЕЩА
НА КОЖАРА „БРАТСТВО" _

тка
та, която 
претърпи стопанинът иа и- 
мота. Тази щета трябва да 
заплати лицето, което полНишава вече] няма да се замърсява? зева сезонния път.

Иван Андонов
съдияпът завинаги да се прекра- 

Ниша,ните води, виновник за ко
ето е комунално-услужна 
организация „Услуга”.

Ръководителите на „Брат
ство” не отричат, че отпа
дъчните води от тяхната ор
ганизация
мърсяват реката, но посочи
ха и проблемите, с 
се срещат в спирането 
този вреден процес.

— Направихме специални 
канали за пречистване 
замърсената вода, но .реката 
все пак се замърсява. Този 
факт обаче не може да опре 
производството и затова 
■ние сме съгласни и заинте 
ресовани да разрешим този 
проблем. Надяваме се с об
щи усилия да построим по- 
голям канал за отвеждане 
на замърсената вода напра 
во в земята, а с това един

Вече дълго време члено
вете на Общинската органи
зация на спортните рибари 
в Димитровград протестират 
срещу замърсяването на ре 
ка Нишава. Протестите им 
и днес са основани, въпре
ки че преди една година в 
Димитровград бе създаден 
Комитет по опазване на жиз 
нената среда на човека.

ти замърсяването на 
в а с отпадъчни води от на
шата организация

СПОРТ

ОЩЕ ЕДНА ВИСОКА ПОБЕДА НА БОСИЛЕГРАДСКИ 
ТЕ ФУТБОЛИСТИ

казаха
„Брат-Ръководителите на 

ство”.
Сключеният договор 

ва надежди, че Нишава от 
ново ще потече чиста и би 
стра, и че рибите пак 
бъдат многобройни и вкус
ни както преди. Дали 
се сбъднат тези 
ще зависи и от*, това, кол

да-най-много за-

Младост-Раднични (Враня) 4:0 (1:0)КОИТО
щена

Многоброен ите любители 
на футбола в Босилеград в 
неделя имаха повод да за 
пеят „Младост моя най-ми 
ла", понеже техните любим 
ци забележиха висока по 
беда, но мачът „Младост" — 
„Раднички” по-дълго ще се 
помни по множеството окъл 
ти” и „червени” картончета, 
които оправдателно показа 
отличният арбитър Драган 
Митзгч от Житораджа.

ва са ощр едно червено и 
две жълти картончета. В 
85-та минута Васил Тасев уда 
ри един футболист на 
нчки"^ когауо топката

край на терена 
му посочи пътя 

съблекалнята. Пора 
„пожълтя” 

централният нападател на 
домашните В. Чипев. Жълто

щеТези дни, струва ни се, е 
направена първата сериозна 
крачка към разрешаването 
на този проблем. На 19 сеп 
тември се събраха на едно 
място представители на ор
ганизацията на спортните ри 
бари и ръководителите на 
кожарска трудова органи
зация „Братство”, която е 
главен виновник за замърся 
ването на Нишава, да по. 
разговарят на тази тема и 
намерят сполучливо ре

шение на този действите 
лно наболял въпрос. Сре
щата на рибарите и ръко
водителите на кожарата да 
де и първия резултат в га 
зи насока: сключен е дого 
вор за незамърсяване на ре 
ка Нишава и опазване на 
животински# свят в нея..

Колко е нужен един та
къв договор най*Добре зна
ят рибарите и онези, кри 
то са видяли реката край 
село Желюша, където се иа 
мира кожарата. Нишава 
тук е кафява и така замъР 
сена, че не може ни да се 
помисли .може ли в нея да 
живеят риби. Както изгьк 
на Момчило Андреевич, 
председател на Нредседа 
телството на рибарската ор 
ганизация на срещата с 
„Братство” наброяваща над. 
100 членове на организа
цията са доведени ^©"неза
видно положение тъй като 
нямат чистачи незамърсена 
река, в която да ловят.

Освен кожарата Нишава 
замърсяват и канализацион.

надеждина
„Рад
бешеко активно и навреме 

се включат в акцията воич 
ки отговорни субекти. Риба 
рите и ръководителите на 
„Братство" показаха, че дого 
варянето и сплотеността е 
единственият път в разре
шаването на този проблем.

ще
на другия 
и съди 
към 
ди груба игра

и

картонче получи и вратарят 
и капитан на гостите М. ЙоТ. Петров
ванович поради неприлежно 
приговаряне

След събитията в -Ю минута 
победителят се' знаеше, 
остана само открит въпросът: 
с колко топки в мрежата 

^^тце си заминат гостите от 
Враня- Мрежата зад Йовано 
вич се замоля само още 
три пъти, но домашните и- 
маха още 5 — 6 извънред

Пет минути преди края 
иа първото полувреме, при 
Резултат 1:0 за ..Младост”, 
един от футболистите на „Ра 
диички" си послужи с ръка 
в наказателното поле и _ 
ДИята Мигич без да се^Сво 
уми показа иа белауа точ 
ка — дузпа за ' „Младост” 
Въпрокш че всичко беше 
видно; гостите от Враня за 
почнаха неприлично да сс 
отнасят към съдията, да 
протестират

оче
ни голови положения, кои 
то необяснимо не успяха да 
реализират. Трябва да се от 
бележи и това, че гостите, 
въпреки по-малко на брой. 
с успех организираха множе 
ство

с непозволени 
средства (ръце) и да го псу 
ват. Най-иеприлежни бяха 
десният защитник и лявото
крило на гостуващия отбор, 
поради което оправдателно 
бяха отстранени от терена. 
Две-три минути, докато да 
се примирят 
чът бе прекъснат. Изпълни 
тел на дузпата бе В. Чипев, 
но улучи страничната греда. 
Обстановката след това се 

обаче после

засади, които домаш 
съумяха, да избяг

нат. Голмайстори за „Мла 
дост” във втората част 
играта бяха Цветков, В. Чи 
пев и И. Арсов.

„Младост” игра в състав:
М. Чипев, 3. Тасев, в. Ив- 

кович, В. Таоев. Г. Георги 
ев, С. Крумов, Р.
Б. Тасев, В. Захариев и М. 
Цветков.

Играха още и Б. Иванов 
(вместо Крумов) и И. Арсов 
вместо Захариев).

ните не

на

духовете, ма

Венков.
нормализира,
Дици се чувствуваха до края 
на мача: футболистите 
двата отбора нервничеха, ми 
наваха границата на спорт 
ната борба. Резултат

от

Рибар край Нишава К. Георгиевна то
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На една интересна тема I

Кой е най-силният човек 

на света?
нашата планета билтоящем живеят над зТТш 

лиарда хора, все 
индивиди, различни

и останал своеобразен 
феномен и най-силният чо 
век

ж дават номерата, 
„Железният Самсон”, както 
са го наричали, е изпълня 
вал по циркуските арени 
навред по света: на гърба 
си носи кон, на специален 
поднос носи пиано заедно с 
пианиста и една танцьорка, 
с ръце хваща гюле от 90 
кг, изстреляно от топ, от
далечен 8 метра, през не.

минава автомобил, в 
който се возят 7 души, в зъ 
бите си държи желязна пръ 
чка, на чиито краища са 
окачени тежести от по 130 
кг, на гърдите си държи 
стена, тежка 500 кг.

които
различни на всички времена

'-'ше като малчуган, Зае 
постъпва на работа в един 
цирк като физически рабо 

Случайно му попада 
в Ръце книга за оформява 
не на

по сво 
характери, по ръста си 

психическите
ите
по и умстве 

ои способности. Разби 
ра се, различни 
ческите г 

А все пак 
и половина 
тел ни живи
най-силно. Но

ните
и по физи 

си ВЪЗМОЖНОСТИ, 
едно от тези три 
милиарди съзна 

същества е 
кое?

ти ик.

тялото. Започва със 
упражнения, 

наскоро са нали 
Въпреки че има само 

66 кг. Зае с една ръка пов 
дига 80 кг Наскоро цял свЯт 
узнава за новия световен ас, 
изпълнител

систематични
Резултатите гоце.

Кадър от филма ,,Орка — кит убиец”
Отговорът на този въпрос, 

разбира се, 
намери в някое всеобщо съ 
стезание, 
премерване на физическите 
сили едва 
проведе. Досега за най-ои. 
леи човек 
официално 
ният рекордьор във вди
гане на тежести. Според то 
зи крлтерий, най-силен чо 
век на днешното време е 
съветският щангист Султан 
Ракхманов, победител в ка 
тегория над 100 кг на XXII 
летни олимпийски три в 
Москва, който повдигна .440 
килограма (официален олим 
пийски рекорд). Наистина 
световен рекордьор е Васи 
лий Алексеев (съшо от 
СССР) с 445 кг, но титлата 
„най-силен човек па време 
то” принадлежи на Ракхма 
нов, понеже на състезание 
то в Москва, Алексеев се 
намери всред елиминира
ните още след първи я кръг.

Още по-трудно може да 
се отговори на въпроса: кой 
е най-силният човек в по- 
новата история на човечесг 
вото? Все пак един човек 
благодарение на ненадмина 
тите му подвизи и ден-дне 
шен е понятие за човешка 
сила. Това е Александър 
Иванович Зае, роден през 
1888 година в съветския град 
Вклнус. Никога не е бил 
спортен

не може да се

Филми през седмицата на най-атракти 
вни циркуски номера. В зе
нита па силата си, Алексаи 
ДЪР Иванович Зае е 'бил 
Ьисок 166 см и тежък 75 кг 
и безспорно най-силният чо 
век на света. Това потвър

понеже такова

ли може да се
Александър Иванович Зае 

е починал през 1962 година 
а в интернационалните цир 
кове прекарва 40 години!

на света (не)
30 СЕПТЕМВРИ,

НАТА СРЕЩА”, 
ски авштористически филм; 
2 ОКТОМВРИ, „моят МИЛ 
И НЕЖЕН ЗВЯР”, ФИЛМ 
заснет по романа на Чехов, 
„Нещасуие
лов”, фроизводство на СССР 
филм, който не бива да бъ-

се счита светоп„ЗЛАТ де пропуснат.
4 ОКТОМВРИ, „ОРКА—КИТ 
УБИЕЦ", американски спек. 
такуларен филм, който 
правен в стила на извест
ния филм „Акулата”, визу
ално извънреден и възбу
ждащ-

американ.

е
ТЪЖЕН ПОМЕН

по време на
На 30-ти септември 1980 година се навършват 

40 тъжни дни без нашия иай-мил и непрежалим 
съпруг, баща чичо, лелин, вуйчо и дядо

Т. Петров

БОЯХ ДОЙЧИНОВ 

6ТАИБЯЛИ1ТА
БОСИЛЕГРАД: СЛАБ ОТЗИВ НА КЪРВОДАРИТЕЛИ

ТЕ

Учениците 

най-хуманни
(1927 — 1980):

от с. Долна Любата

Съобщаваме на всички роднини и приятели, 
че този ден в 11 часа ще посетим неговия гроб 
на селските гробища в Д. Любата ще закитим с 
цветя и залеем със сълзи.

общественаТазгодишната акция за до 
броволно даване на кръв з 
Босилеградска община за_ 
върши. Но кърводарителите 
не оправдаха очакванията.

Такова е мнението на 
от Завода

щите се в тази 
полезна акция не се отзова
ха. Отзоваха се само П ду-

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ:ши.
!Както и предишните годи 

ди и тази година най-много 
са виновни ръководителите 
в трудовите организации и 
Ръководителите на 
твено-политическите органи 
зации. които на са раздви
жили акцията сред населени 

местните общности п

съпруга Славка, дъщеря Фиданка и син 
Радепредставителите 

за тРансфузиа на кръв от 
Белград които проведоха ак 
цията през миналата седми 
на в Босилеград за населе
нието от общината.

Имайки пред вид ролята, 
нуждите за 

която обществото

Ш
общес

състезател, но е

В събота на 20 септември внезапно 
Раднвое Рогаиович полковнъик в ЮНА, с чиято ^ 
смърт Нишката армейска област и ЮНА загуби. | 
ха извънреден старшина, а Съюзът на комунисти
те на Югославия предан член.

починаето в
трудещите се в организаци- 

не са ги запознали ст,с 
от кърводаря

значението и 
крт>в, за 
днес все по-вече се нуждае, 
с малочислените кърводари- 
тели в тази хуманна акция- 
не можем да бъдем довол-

5
ите,
значението 
ьането. Ако се беше развила 
по широка акция сред тру- 

се в организациите 
местните об

Другарят Рогаиович е роден през 1926 годн. 
Кралицл, общи//а Сърбнца, САП Ко

сово. Още като гимназист в Титово Ужице, 
над лежеше към //апредннчавото младежко движе. Щ 
//не, н задачите на Партията в началото на 1944 Щ 
годн//а с група свои другари се приключва към Щ 
Шсстата источно-босненско пролетарска бригада, р 
През поември същата година става член на ЮКП щ 
н офицер на ЮНА. Щ

дещите 
и населението вяи.

Според плана в Боилсград 
община е трябвало ла 

- 180 души,
обезпечи нужното

на в село при.щеше дашности, акцията 
бъде успешна.ска

дадат кръв над 
за да се 
количество кръ0, но тРУДе

М. Янев

Възобновете си 

абонамента
Като старшина през войната и мирновре 

мо////ого изграждане //а нашите въоръжени
Рога нов//ч е завършил най-внешите во- 

училища, бил е на много отговорни коман- 
иолнтическо-партнйни длъжности и е дол

сили.
полковник 
ОН//И 
ДНИ И
голям принос в укрепване на нашите въоръжени 
сили и па реализиране концепцията па всенарод
ната отбрана и обществената самозащита. За згу 
слугите н НОБ и в следвоенното изграждане 
ЮНА е отлнче/* с повече военни и повоенни отли. Щ 
чид. Покрай изпълняването на отговорните военни Щ 
'задачи, особено на охраняване на държавната гра- *~ 
инца, другарят Рога//овнч беше много активен об
ществено-политически работник в Ниш и окол. 
ността му. Беше авторитетен старшина, активен 
член на СЮК, добър другар и приятел.

Почина
полковник

Родивоа
Рогаиович

на

за в.
%„Братство”

Починалият Рогаиович бе погребан па 22 
септември на Новите гробища в Ниш.

СТРАНИЦА И
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дете-го 
за да пусне 

Но се сеща к»ь

Бащата изпраща 
си ша пощата 
ещио писмо, 
сио, че
адреса па шика. 
тото се 
с надежда.

Мроцм мъдрост
забравил да напише 

Когато Де За волт я силатацръща той со пита

— Нади забеляза, че 110 
и ИС си то иу планината бие адресирано

в кутията? Ако би имало тв-ьРДа 110:1 я и 
в поле.спал

се превърнала КИТАЙСКА
— Забсля-тах, по асе пак 

го пуснах.

— Защо? всичко го боли, 
ПОЛСКАРабота му • локат Който пяма воля»

— Помислих, че не си ис 
па кого то изкал 1да зная 

пращаш. всичкбългарскаЛЯ'п Стаиия по-V петак вечер джавну кучето 
търча иакуде пеиджерат. ..

— Може да йе нскоце оди диит-.
— Море айде туре вечеру. Да арьл-пмо 

залка па че'си легауйечо - »Р«*; 1 я 
Колко петока Ьц чокамо а оан Ьи пема, 

нспечемо раИнюту и да закол.емо овпн.с.

Който има воля,

ПО
ни Разговорят две желп. Волята и през скала «“нсклдва-тра 

бабуту. 
чекаю да

едната.— Чух — казва
успяла да се подредиш 

казала как
че си 
чудесно. Би ли 
успя?

те. и сте ти гоПобвде малку вратата се отвори 
старият, син, Стаиия потръча и ш '1РИ ъ ш , ст.

поздравнмо се, ама шшат нещо “«ОкР 
— аройле ми на акъл. Попрьтс

сила по-силен еВт двама дутии с еднаква 
онези, който е правяу и я,

йе кико та корим 
посука па та праша.

' — Нейе затова — промръмня он и
преглътейем, бабата се узврк...

........ КИКО

ПИТАГОР

се уЬута.
Я почна да _
— Снаата.. и... децата., арно. арно лц <л,; мо. освен умението Да яНад силата няма нищо

су? владеем. РИХТЕР— Здраво — живо су.
— Сине... да нс се снречкастс... със спауту_.
_ АГпе Станнйо, кво оратнш, рьзну вой я.

СГ он йе директор на нело предузече, та йедна жена 
| || че та изкараУ айдо тУРе вечеру детето йе уморпо

треое ^|г“'1де™л|а я 1Шкако да заспим, гледам и 
синатогд свитка цигара

:! I
!Р

—Много просто.
познанство с бога 

Те имаха нари,

Винаги и справедливостта,Ако се съединят силата 
какво може да бъде почмлно> от този съюз.

ЕСХ.ИЛ
търсех 
ти мъже.

— опит- А сега?бабата из ко колил а очи, на 
между прети.

— Дойдо да ме ветар 
! аш се запли оди седнице 
; ши синат Целу неде.ъу заседавамо, а не могамо 

да найдемо кой йе крив дека сега не може да 
укръпимо деветомесечйет°. А пролетоска оемо ар.

I ни Я сам делегат на млрго места, стадно сам на 
* коференщтйе и не знам кво може да йс стаиуло. 

Сега йедни викаю сами. не можемо да решимо 
проблемите, друБи викаю да Ьи реше тия що су 
Би на правили. Просто се чудим кико че найдемо 
лек за нашуту бол»ку.

— Е- синко, я ие оьм ни 
доктУР, ама знам и кой йе крив и ще йе лекат. 
Крив* си ти що жмийеш по конференцийе и кига 
требе и клга не требе, криви су и тия ЩО се пра. 
ве големи шефове кига те тебе нема, и тия си 
беру дрва и йемиш. а не иду на работу.

А лекат йе синко — работата.
И вийе ако се не уловите за работу, а се но

сите с недел>е по разне седнице нема ни годинуту 
укръпите- После и да ви „лекую". неколко годин 
че си будете ,,инвалиди”.

а аз
малко издува, глава 

— по йедно време отпи-
— Сега те са опитни, а 

аз имам пари.
Който храни лъв, трябва да му се подчинява. 

ДЖОНСЪН

'»
Вярна жена е онази, ко 

ято причинява тРУДности са 
мо на един мъ>к.

За да узнаеш силата си, трябва да я изпол. 
П. СИР

зуваш.

*
политичар! ни

Не е достатъчно да имаш 
добра памет. Тоябва да имаш 
и хубави спомени.

Силата е търпение и време.
БАЛЗАК

* Можем да се опираме само на това, което 
оказва съпротива.

СТЕНДАЛМоже да изпиташ удовол 
ствие от ложата си, но при 
условие., че ти повярват.

Страшни са слабостите на силата.
С. И. ЛЕД

Разговор между атристи:

— Миличка, ти днес изгле 
ждаш тъй добре, че аз до 
ри не те познах.

Силата всичко завоюва, но нейните победи 
са краткотрайни.

ЛИНКОЛН

Синът: — Татко, минавам 
от тук и се отбих (да те виВ бижутериен магазин вли 

за мъж на средна Възраст* Със сила и от ленено семе масло ще изва
диш.дя-

АЗЪРБЕЙДЖАНСКА— Моля, покажете ми нс 
що подходящо за подарък. Бащата: — Закъснял си, 

сине, майка ти вече мина 
— За съпругата ли — пи и аз й дадох всичките пари. 

или жела
Където волята настъпва, трудността отстъпва. 

ПОЛСКА
ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ

Нализа всеки петъ* 
Урежда

та продавачът 
ете нещо по-хубаво.
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