
О ук&а на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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ЖйЖЖшЕй 01,010 НА СР СЪРБИЯ НИКОЛА В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА КВАРЦ

НЕОБХОДИМИ НЕПОКОЛЕБИМО
БОРЦИ 34 ПРОГРЕСА*

Реализация на 

инвестиционен проект
В развойния план на 

трудовата единица за екс
плоатация на кварц в Бо
силеград, която от начало 
то на годината работи в 
състав на ООСТ ,Фероле- 
гура" в рамжмте на „Елек- магазини, 
тробосна” От Яйце, е запи 
сано тази година да се ре
ализира инвестиционен про 
ект на стойност 200 мили
она динара. Реализацията 
на проекта започна преди 
известно време, когато 
„Електробосна" 
на трудовата си единица 
в Босилеград камион с то- 
вароопособност 10 тона, 
който ще бъде използу- увеличи 
ван най-много при почист- способност на 
ването на терена около единица.

кварцовите залежи. Освен 
това, преди няколко дни в 
село Млекоминци започна 
строеж на две сгради (на 
стойност 950 000 динара), 
в които ще се поместват

„НТА ГРАД НИШ, 14 ОКТОМВРИ, БЕШЕ ЧЕСТВУВАНА 35-ГОДИШ- 
НИНАТА И НА ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ.

Този юбилей
на родната електроника, 
беше отпразнуван с ооце 
егдна трудова победа на 
27 000 работници 
нето в действие на фабри
ка за катодни тръби, как- 
то изтъкна Любита Игич,

-■ _̂____________________________

Компетентните в трудо
вата единица ни уведоми
ха, че до края на годината 
ще бъде реализирана и ос 
таналата част от проекта. 
Както е известно, инвес
тиционните средства ще ' 
се изразходват преди вси-

от никаква сила. Нито зве 
Рствата в Бойник и Бубан, 
ни концлагерите, накто то 
зи на Дървени кръсх, не 
можаха да поколебаят мо
рала и готовността на на
селението да се бори до 

освобожде-

на гиганта дължен със същия ентуси
азъм през изграждането и 
възобновяването на стра
ната-
ДА СЕ ДЕЙСТВУВА С 
ЛИЧНИЯ ПРИМЕР

Подчертавайки, че в по
нататъшното си развитие 

'

с пуска-
достави

чко за купуване на миньор 
ски съоържения, с ноито 
до голяма степен ще се 

производствената 
трудовата 

М. Я.

оконч ателно

4Ш?
.

ДИМИТРОВГРАД

КРЬГЛА МАСА НА В. „БРАТСТВО"
Осъществявайки прог

рамната си концепция в-к 
братство" на 13 октом
ври т-г- организира в Ди
митровград кръгла маса. 
За успешното й провежда
не ценно съдействие оказа 
Председателството на 
щинската конференция на 
Социалистическия съю3 и

ва с бързи темпове- Прие 
тата стабилизационна про 
грама следва да ускори то 
•ва развитие и търси от ор 
ганизираните сили, преди 
всичко от Съюза на кому 
нистите, многостранна, на- 

Об временна и ефикасна дей 
ност- В досегашния ..ход, 
на стабилизационните прсм 

по-специално председател- цеои се откроява голямо- 
ят на Председателството то ангажиране на Общин- 
Младен Димов. Ииициати- ския комитет на СК и рс- 
вата на вестника срещна таналите обществено-поли 
силна подкрепа и <>г стра- тически организации и 
на на останалите общест- общинената скупщина на
веи о-л0Л1итическ!И органи- пълно да се осъществят 
зации и стопански дейци- целите на стабилизацията.

В разговорите пролича,
че Стабилизацията е. нале Разговорите на кръглата 
жаща, но едновременно и маса обширно предаваме 
трайна задача, за чието из на 6 и 7 стр. с необходи- 
пълнение са ангажирани мата уговорка, че изказва 
всички субективни сили. нията на участниците са 
Димитровградска община, със съкращения, поради 
като недостатъчно разви- ограниченото простраяст- 
та, занапред ще се разви- во във вестника.
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митинга в Електронна индустрияН. Любичич говори на

трябва "да се облягаме вър
ху собствени сили .и въз
можности, Любичич заяви, 
че досега никой нищо не 
№1 е подарил —■ това не 
сме търсили, нито 
търсим. Според него, бит
ката за (икономическа ста
билизация, която раздви
жи Съюзът на комунисти
те не ще бъде нито къса, 
нито лесна. Но, накто под 
черта Любичич, ще я -- 
дим докрай- Борейки се с 
трудностите, нашите тру 
дещи се и днес постигат 
нови успехи, обезпечават 
непрекъснат вървеж на на 
шата революция напред. 
Разбира се, подчерта по- 
нататък Любичич, т°ва не 
значи,, че всичките тези 
Резултати са такива, 
к/вито бихме желаели да 
бъдат- Но, не можем да 
допуснем ни тези резулта 
хи да се отричат* Има 
много така наречени нри- 
тици, ноито не 

(Нх 3-та стр*)

ние — изтъкна в началото 
Никола Лю- 

Южна
председател на деловия °т 
бор, откривайки митинга 
на работниците на този ко 
лектив, на който реч про
изнесе Никола Любичич.
ВДЪХНОВЕНИЕ НА 
БРАТСТВОТО 
И ЕДИНСТВОТО

на речта си 
бичич. Боевете в 
Сърбия бяха от огромно 

за развитието 
на Народ оосвободител на-

Косово и Бъл-

значение днес

та борба в 
гария* На тези терени са 
създадени Първа и Вхора 
софийска бригада и брига- 

„Георги Димитров' - 
За свободата и независи- 

мнозина дадоха жи

■♦Н«НН»НМНФЖ»МНтИММНФ>Н«>Ж»ЖМЖНК4»0<

В този брой:
• ТАКА СЕ РОДИ РЕПУБЛИКАТА СТР. 2—3

НишнияНаселението в 
край, накто 
на Сърбия, даде голям при 

окончателния (Р33

и на цяла Юж дата
во-

мостта 
вотите си, а спомена зц, 

пазим с достойно
НОС КЪМ
•фом На фашистките 
воеватели, както и на чет- 
ническите, иедичевените 
и други куизлинговски 
кей. Въстзническият пла- 
мън не можеше да се уга-

за-
тях ще 
развитие и тачене на ре- 

братството 
и единството. национално- 
то равноправие, система
та на социалистическо са- 

а това е

СТР. 51• СТИМУЛАЦИЯ ЗА БЕЗДЕЛИЕ
волюцнятала-

сИ в южната част 
Сърбия ни под ударите на 
сдружените германски 
български фашистки он™1> 

тази стратвгнчес 
област ое-

• КНИГИ ИМА, ЧИТАТЕЛИ - МАЛКО СТР. 8моуправление ■
задължение на 

изтъкна ме- 
Никола Люби

еднакво 
всички нас — на-

жду другото
чич, говорейки, 
успех е 
ководство 
Тито през 
дателната борба и въоръ
жената революция и пре-

че голям 
постигнат под ръ

ка к>КЛ и ДР- 
Народоосвобо-

на които 
ни много важна

особено оилно изложе
на. Населението на Ниш, 
Топлица, Ябланица, Пу
ста река. Църка трава и 

НО Се уплаши

• ПОБРАТИМИТЕ ИВИЦА И ВОЯКАН СТР. 9
ше

виждат,
)И|||НЧ1ПТ‘"......................... .........................******............*............................

др. краища



Гпо СВЕТА НАС Iи н
МИЛКА ПЛАНИНЦ ПОСЕТИ ИРАК БЪЛГАРСКОТО „ОБЕКТИВНО" ИНФОРМИРАНЕ

Пълно разбирателство Софийско кокетиране на Тирана
лвдата**?»»-"" 5 ■ъшяжжшшхщяшяшшв>тявяат1ттт< ц шхг

• ОРГАНЪТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА 
НА ИР БЪЛГАРИЯ БЕЗ КАКВОТО И ДА Е ДИСТАНЦИРАНЕ ПОМЕСТИ КО
МЕНТАР НА АГЕНЦИЯ АГА ЗА ЮГОСЛАВСКОТО УЧЕНИЕ „ЕДИНСТВО 83" 
ОЗАГЛАВЕН С „АЛБАНИЯ ПРОТЕСТИРА" • ПРЕМЪЛЧАНО ПРИСЪСТВИЕ. 
ГО НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНЕРАЛ МИТЕВ

Милка Планинц и Таха Ясни Рамадан изтъкна
ха, не съществуват трудности в Стопанските отноше
ние между двете страни, но укрепването на стопан- 
сною сътрудничество остава дългосрочна

От 16 до 18

ОТБРАНА
насока

октомври 
тз'. председателката на 
Съюзния изпълнителен съ 
вет Милка Планинц на
прави официално приятел 

посещение в Ирак, 
по време на което води ра
зговори с члена на Съвета 
на революцията и пръв 
подпредседател на иракс
кото правителство Таха 
Ясин Рамадан. Дългосроч
ното сътрудничество е съ 
щина на политическите 
стремежи на двете стра
ни в изграждането на ме
ждудържавните отноше
ния — изтъкнаха Планинц 
и Рамадан. В откровения

диалог не бяха пренебрег
нати ри
икономическото 
чество, настанали 
поради обременеността на 
Ирак от тригодишната из 
гощителна война Ь залива. 
При това е нонстантирано, 
че проблемите във връзка 
с изплащането на ангажн 
раните в Ирак югославс!ш 
предприятия трябва да 
се разрешават с взаим
ни усилия, при пълно раз
бирателство за стопански
те трудности, пред кои-го 
са изправени двете

трудностите в 
сътрудни 

главно Софийският 
ник „Народна армия", ор
ган на министерството на 
народната отбрана на ИР 
България, информира чита
телите ои за учението на 
единиците на Югославска
та нцродна армия и тери
ториална отбрана „Един
ство 83” според — албан
ски източници?! Без нак- 
вото и да е дистанциране 
„Народна 
ликува 
АТА,
то вече е известно на на
шата общественост 
маневрите в СР Македо
ния се казва, „че 
ват напрежение и 
ставдяват опасност за съ
седните страни”, че „не 
са в унисон с югославски
те изявления за добросъ- 
седство и мир на Балка
ните". Озаглавявайки ин
формацията за тези 
ш антщогославски напад
ки от Тирана с „Албания 
протестира”, органът на 
българоката армия преда
ва и твърдението «а АТА, 
че в маневрите са участву 
вали 50 000 войници и офи
цери, а не 22 000, както 
„официално съобщи 
славската страна".

Албанските инсинуации 
бяха предадени в софий
ския вестник осем дни 
след завръшването на ма
неврите в Югославия- Ре
дакцията на внк „Народна 
армия”, след направени до 
питвания, безспорно е пре 
ценила, че албанският из
точник е „най-сигурен" за 
даване оценка за обема и 
характера на югоедавеното 
военно учение, а не онова,

което беше казано в Юго че софийският вестнин се 
сладня. Обаче пито един съгласява с него или пън му 
софийски вестник, ни вое- харесват албанските изми 
нният, не намериха про- шльогини и антиюгослав-

еки претенции. Не значи 
ли това, че и българската 
страна счита, канто Тира
на открито съобщи, че в 
Югославия, а особено в 
нейни области, каквато е 

не могат 
да се провеждат военни 
маневри без тяхно съгла
сие?

Ако е така, беше 
мално България сама да 
го каже това, а не да го 
съобщава с помощта на 
трет, при това «е най-уда
чно избран партньор. Как
то и да е, софийска „На
родна армия” всъщност От
крива много въпроси. Как
ви интереси се крият зад 
това, чии сметки, мотиви 
и цели? Най-меко казано, 
всичко това заслужава да 
бъде изследвано. Такова

ежедпев-
ско

странство да предадат от
говора на Югославия на 
нападките От Тирана но 
лодод маневрите.

За „Народна армия" ие 
бяха интересни нито впе
чатленията на българския СР Македония, 
генерал Митев, който в 
качеството на наблюдател 
от София дрисъст-вува на 
маневрите. Този фаит твър 
де много говори.

армия" пуб-
комептар 

в който —
на

стра- как- нор-ни.
за Впрочем в България не 

беше ни съобщено, че не
он генерал е пристигнал в 
Югославия, а българската 
общественост не беше ин
формирана, че Югославия, 
спазвайки документите от 
Хелзинки, покани европей
ските страни да изпратят 
на маневрите свои наблю
датели, макар че не беше

САМОРА МАШЕЛ ОТПЪТУВА ОТ НАШАТА СТРАНА
съдда-
пред-Снлата на коренните принципи

Мина Шпиляк и Самора 
циаггно приятелско посеще- Машел подчертаха необ- 
ние в нашата страна, цре- ходимостта от предприема 
зидентьт на Народна ре- не на неотложни мерки за 
публика Мозъмбик Самора възобновяване на детанта 
Машел замина на посеще- Зг и значението на принципи- 
кие във Франция. Накрая |Йте за мирно съвместно съ 
на посещението на МашелйЗдцествуване. Също така е 
в Югославия беше издаде-Е} подчертана ролята на 
но съвместно съобщение.Щ^ООН, Организацията на 
в което се изразява затри африканското 
женост от сериозното вло 
шаване на международни
те отношения.

След няколкодневно офи

и дру-
длъжна да направи това с 
оглед обема на маневрите. поведение, между друго- 
Известно е, че освен Ал- г0- може да се включи в 
бания, всички европейски 
страни, включително и Бъл

контекста на 
вели к обългарски 
ции така, както и албан
ското становище не изла
за от контекста на ве-ти- 
коалбанските 
към Ююслааия.

известните
единство и 

движението на необвърза 
ните страни в борбата за 
мир и сигурност в света.

претен-
гария, приеха поканата.

Премълчавайки тези фа 
кти, софийският печат без 
спорно иска да скрие от 
собствената си обществе
ност, че България досега 
не е повиквала чуждестра 
нни наблюдатели на мане
врите на собствената или 
съюзническите армии (на
страните от Варшавския 
договор), проведени на 
нейна територия, какъвто 
беше случаят например с 
„Щит 82”. ■

Начинът, по който беше 
предаден коментарът на 
АТА, единствено означава,

юго- аспирации
ПО ВРЕМЕ НА „АКЦИО ИНАТА СЕДМИЦА” ПРО 
ТИВ ЯДРЕНОТО ВЪОРЪ ЖАВАНЕ В ГФР Постъпката на централ

ния орган на българските 
въоръжени сили, 
представител по

3 милиона хора в 100 хиляди акции чи&го
покана

Над 100 000 западни гер 
манци миналата съ/бота 1' 
неделя участвуваха в пър
вите манифестации на 
„анционната седмица” на
движението за мир в Гер- ди акции, които ще се ор- 
манската федерална -ре- ганизират до края «а „ан- 
публика. Организаторите ционната седмица”.
40 ГОДИНИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВН01С

на югославските въоръже
ни сили 
.маневрите „Единство 83”, 
има за цел да припомни 
на Тирана и света за фор
мално валидния

на протеста против ядре
ното въоръжаване и разпо 
лагането на американски 
ракети очакват участие на 
3 милиона хора в сто хиля

присьствува на

,договор 
за приятелство м сътРУдни 
чество между Бъдгария и 
Албания”. Танюг

ТАКА СЕ РОДН ж 

РЕПУБЛИКАТА (1)
ПЪРВИ ОРГАНИ НА НАРОДНА ВЛАСТ бодителни и революционни съвети. Тези ор

гани уреждаха живота на освободените те
ритории и подсигуряваха потребите на воен
ните поделения.

Още в началото на окупацията старите 
местни органи на властта председателите на 
общините и общинските отбори, околийските 
началници, финанси и полицейски 
жандармериите влязоха в слулеба на врага. 
По този начин

В областите, в които въоръжената борба 
се развиваше постепенно, наред с унищожа
ването на апарата на окупаторската и куиз- 
линговската власт, органите «а борбата — 
отоорите и организациите на Народоосвобо- 
дителния фронт, поемаха и изпълнението на 
отделни функции на властта, които преди 
всичко, произтичаха от необходимостта да Се 
води въоръжена борба против окупаторите и 
куизлинговците, а след това и от необходи
мостта да се регулира живота в тила. Така в 
Сърбия през лятото на 1941 година се съз
даваха народросвободителни комитети и от- 
оори, а в Словения с разрастването на въоръ
жените действия Оовободилната фронта 
степенно поемаше 
стта.

органи и

станаха съставна част на 
механизма на окупацията, поради което пар
тизанските отряди разпускаха старите общи
ни, опожаряваха данъчните и мобилизатор- 
ските ведомства и разми други документи, 
които -окупаторът би р .могъл да използува, 
разоръжаваха жандармерийските станции и 
забраняваха всяка дейност в служба на оку
патора.

• СЪЗДАВАНЕ НА НАРОДООСВОБО 
ДИТЕЛНИТЕ ОТБОРИ

Наред с воденето на въоръжената борба 
и изграждането «а въоръжените сили, Кому
нистическата партия на Югославия творчес
ки следеше поуката от предишните проле
тарски ревошюции за необходимостта От раз- 
громяване на стария апарат иа властта. Ней
ната борба против окупаторите затуй носе
ше в себе си и зародиши на нова власт, За- 
щото ЦК иа ЮКП ои постави за цел на 
рушевините на старата да се създаде нова 
държава, нови органи на власт, които по ха
рактера и състава юи да отговарят на жела
нията ма народите, а тяхното създаване да 
бъде подтик за по-енертична борба против 
окупаторите и неговите слуги. Тази и такава 
нова Югославия трябваше да бъде социали
стическа.

;

На мястото на старите органи на властта, 
във всички краища на страната, в които дей
ствията на партизанските отряди придобиваха 
харакер на въстание и в които ее създаваха 
свободни територии, се явяваха органи на 
власт на въоръжения народ. В юлското въс
тание в Черна тора, например, като органи 
на властта бяха създадени местни отбори на 
народното освобождение- В първите освобо
дени територии в Босна и Херцеговина и Хър 
ватско още в началото на август, като ор
гани на 'властта бяха създадени народоосво-

по-
отделии функции на вла-

Въстаническите маси в 
нови органи на властта виждаха 
скъоването с всичко

създаването на 
началото на 

онова, което в стара 
Югославия беше недемократично, «енародно. 
Обективно, създаването на нова народна 
власт означаваше революционна насока на 
освободителната борба. Чрез тях от самото
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НЕОБХОДИМИ НЕПОКОЛЕБИМИ БОРЦИ ЗА ПРОГРЕСА ЕСЕННАТА СЕИТБА В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИ01Т

Все по-близо до 

необходимите количества
(От 1-ва стР-) циа/ж етическа република 

Сърбия Никола Любичич 
и другите републикански 
дейци със

та от по-ускорено разви
тие на изостаналите общи 
ни, кито От година в го
дина, да напускат кръга 
на изостаналите.

или не исках да видят те
зи резултати... които на 
всичко вър-гя-у с глава, съм 
няват се у всекиго и във 
всично. За тях не са съще 
отвени резултатите и вси 
чно, което ни тегли нап- 
Ред, което прокарва пъти
ща и открива перспекти
ви. На тях повече би им 
отговаряло да се изморим, 
трудностите да се мно
жат. Само това задоволст 
во няма да им направим. 
На нас ни са необходими 
хора, готови да положат 
всички сили, да работят, 
да допринесат към общи
те усилия. Ако няной 
чи недостатъците — нека 
тогава с личния си при
мер покаже как трябва да 
се разрешават!

ПО-ГОЛЯМ0 ПРОИЗВОД 
СТВО — ГЛАВНА ЗАДАЧА

Говорейки за • икономи
ческата стабилизация, Лю-
бмчич изтъкна, че програ 
мата не бива само на ду
ми да се приема, желаей
ки и очаквайки да се за
пазят и разширят позици
ите, но трябва да се запа
зи онова, което е необхо
димо на трудещите се- 
За всичко това, подчерта 
Любичич, трябва да бъ
дат питани непосредстве
но трудещите се,, които с 
решимост осъществяват 
програмата по |Икономичес 
ка стабилизация: Любичич 
подчерта, че пред 
през идните две 
стоят твърде сложни за 
дачи и задължения, кога- 
то трябва общото произ
водство да се увеличи и 
да обезпечим достатъчно 
средства за връщане на дъл 
говете— като по такъв на
чин създадем солидна ос
нова за бъдещето ни раз
витие- Той подчерта, че те 
жестта на проблемите и 
уоложнеността на задачи
те изискват безпощадни, 
решителни борци «а все
ки пост-

По време па раз гово ри- 
-ге на председателя па 
Председателството на Со-

стопан ско-по- 
литическия актив на Ни
шки .регион, Десимир Ио- 
вич, председател на Скуп
щината на 
ската

ТАЗИ ЕСЕН С ПШЕНИЦА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАСЕ 
ЯТ 40 204 ХА, ОТ КОИТО ПРИ НОРМАЛНИ КЛИ
МАТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА СЕ СЪБЕРАТ 
125 000 ТОНА ЗЪРНО ОТНОСНО 11 000 ТОНА ПО- 
МАЛКО ОТ НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИС
ТИТЕ НОСИ НАЙ-ГОЛЯ- 
МА ОТГОВОРНОСТ ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЯТА

Между общин - 
Регионална скуп

щина изчерпателно 
формира за всеобщото по 
литическо положение и де 
йност в региона, както и 
за проблемите и труднос
тите, с които се срещат и 
къде то е необходима по
мощ на по-широката об
ществено-политическа об 
хцност, надвито са обезпеча 
ване на валута за сурови
ни за „Тигър" в Пирот, от
криване на Алекоинашки-

ин-
И през 1984 година Юж- ред изчисленията на Ре

публиканския комитет по 
селско стопанство, Юж- 
номоравски регион тРяб

номоравоки регион не ще 
може да произведе 136 000 
тона пшеница, колкото е
необходимо за прехрана на ва да изкупи 37 316 тона 
населението. Но ако се Ре разликата от 7316 тона Ще 
ализира докрай акционна- се надомести от количест- 

се вото, произведено в общес 
твения сектор.

Инак, тази есен тРяб- 
гтщината на. Междуобщинс- ва да бъдат изорани и. за- 
ката регионална общност 
в Леоковац, и ако не се 
повторят неблагоприятни-

Изтъквайки че Съюзът 
на комунистите носи най- 
гол ям а отговорност на по 
ложението в обществото 
и неговото по-нататъшно 
самоуправително разви

тие, Никола Любичич под
черта, че СК трябва по- 
здраво да задължи своите 
членове във всички среди 
по-решително да се борят 
за реализиране на полити
ката и становищата 
СК.

та програма по есенна 
итба, която в началото на 
месеца беше приета в Скусо-

сети. общо 51 056 ха обра
ботваеми площи. С ечемик 
ще се засеят . 913, с овес 
774, с Ръж 3331, със 
ленчуци 237 ,и с фуражни 
култури 4882 ха.

За акционната програма 
по есенна сеитба в Южно 

.регион безспрр

те мини и изграждането 
на пътя Суково — Звон-
ци. на те климатически усло

вия От тази година, раз
ликата между необходи
мите и произведените ко
личества пшеница ще бъ 
де намалена на само 11 000 
тона. Именно, по време на

зе-
Взимайки думата в разй 

сдаванията, Никола Люби 
чич подчерта, че не съще 
егвува по-отговорна зада 
ча от повишението на про 
изводството, п.ри което е 
необходимо по-пълно из
ползуване на М'Ощностите- 
ло-отговорно отношение 
към труда, по-добро изпол 
зване на домашни суров.и- 
ни и материали и да се 
оказва помощ на ония, ко- 
ито имат условия да уве
личат износа. Говорейки 
за големите потенциали 
на Нишки регион, той под 
черта необходимостта от 
пълното им активизиране, 
за което трябва да се из
ползват .всички налични 
възможности, кадри и до-

Отделно задължение — 
подчерта той — е пред ко
мунистите в институциите 
на делегатската система., 
в компетентните общест
вени органи, още по-реши 
телно да се борят против 
носителите на всички из
вращения и злопотреби на 
постове .и под. Той подчер 
та ^необходимостта от 
по-голямо доверие на хо.ра 
та в лица на отговорни по 
стове, за да могат взиска
телно да изпълня®ат свои
те задачи. При такова по 
ложение Съюзът на кому
нистите се намира в нас
тоящата изборна дейност, 
което е една крупна зада

моравски 
но може да се наже, че

На селскостопанските производители се 
препоръча да не ползуват семе от тазгодишните 
добиви поради ниско качество. За договореното 
производство организациите на сдружения труд 
ще дават на земеделците пшеница за семе, ка
то я разменят за меркантилна пшеница (1 кг 
пшеница за семе срещу 1,350 кг мернантилна 
пшеница).

е осъществима. Това оба
че не означава, че ще бъ
де осъществена. Единствен 
залог за пълната й Реали
зация може да бъде са 
мо пълната мобилизация 
на субективния фактор. 
Значението на този факт 
обаче не се схваща еднак 
ВО ВЪ;В всички 13 общини 
в региона. Даже, случват 
се недопустими опущения, 
така че председателят на 
МРО Бранно Цакич беше 
принуден да предупреди 
сериозно председателите 
на общинските скупщини 
и председателите на из
пълнителните им съвети, 
че от тях ще бъде търсе
на най-строга отговорност, 
доколкото не се реализи
ра програмата.

есенната сеитба в Южно- 
моравохш регион трябва 
да се засеят с пшеница 
40 204- ха, от които при 
нормални климатически 
условия могат да се събе
рат 125 000 тона зърно. В 
обществения сектор ТРяб 
ва да се изорат и засеят 
1643 ха, а в частния 
38 561 ха. Носителите на 
реали зашият3 са длъжни 
да кредитират производст
во на 50 на сто от изора
ните площи в собственост 
на самостоятелните селс
костопански производите 

и да договорят още 
га изкупуване на 25.% от 
целокупното производство 
в индивидуалния сектор 
относно около 30 000 
на пшеница. Тъй като, спо-

нас 
години ча.

Всегашните стопански мощ
ности. Необходимо е, да ваха и 
се обработва всяка педя 
земя и да се води борба за 
по-големи добиви и то осо
бено в по-плодородните 
предели. Говорейки за при 
емането на работа, пред-

разговорите участву- 
Светозар Рикано-

вич, подпредседател .на Ре
публиканския .изпълните
лен съвет, Боголюб Джор- 
джевич, републикански се 
иретар на народна отбра
на, Никола Станич, предсе 

седателят на Председател дател на' Републиканския 
ството на СР Сърбия Лю- комитет по селско стопан 
бичцч изтъкна, че ггредим ство, Душан йованович, 
ство трябва да се дава председател на Републи- 
на лица, които нямат дру- канския комитет за проми 
ги източници на доходи и шл©ност и енергетика, Бо
да се Даде шанс на квал.и- жин Йованович, председа- 
фицираните и образовани тел «на Стопанската кама- 
кадри.- Той отделно се ра в Югославия- 
спря върху необходимост-

ли

ТО-
Б. Костадинов К. Г.

но беше, че понеже са избрани от самия на
род, отборите тРбва да действуват облягайки 
се върху народните маси, да се ползуват с 
тяхната подкрепа и доверие. Като основни 
задачи на отборите бяха изтъкнати: подсигу
ряване на всички потреби .на партизанските 
части, обезпечаване на ред в тила, организи
ране на стопанския живот на освободената 
територия и укрепване на връзката и един
ството на фронта с тила.

ховжият пленум се учреди в Словенски на
род ©освободителен отбор, който между- дру
гото прие решение за Заем за свободата, на
роден данък и за наказване на предателите-

Изпълняването на задачите, които произ
тичаха от необходимостта от водене на въо
ръжената борба народорсвободителните отбо
ри значително внимание посвещаваха на бое
вите възможности на въоръжените сили на 
въстанието. По въпроса на мобилизирането на 
нови бойци, снабдяването на военните поде
ления и други въпроси, обединяваха .и спло
тяваха около себе си широките народни маси 
в освободените градове и села.

Така гражданите, войниците, жените и 
младежта, населението и в най-затънтените 
места се обединяваха около новите органи на 
властта, влизайки в политическия живот, да
вайки печат на обществ ено политически т е 
процеси в страната. Революционно-демокра
тичната практика на народооСвободателните 
отбори влияеше върху издигането на поли
тическото съзнание на народа и готовността 
му за въоръжена борба и промяна на обще
ственото устройство в Югославия.

Драгиша РАДОВАНОВИЧ 
В следващия брой: ФОЧАНСКИТЕ И КРА- 
ИШКИТЕ ПРЕДПИСАНИЯ

начало започнаха да се .изявяват демократич
на ши-социалшг и национални стремежи 

■роките народни маси.
ни,

НАРОДООСВОБОДИТЕЛНИТЕ ОТБОРИ СЕ 
ГРИЖАТ ЗА ФРОНТА

Обобщавайки опита от практиката (осо
бено опита 10гг Сърбия), ЦК на ЮКП зае ста
новище на всички освободени територии да 
се създават народоосвобдителните отоори, 
чиято основна задача да бъде да мооилизи- 
рат воич1ки народни сили на борба против 
окупаторите и неговите слуги. Така Партия
та с авторитета и съдържанието на работата 
си определи народния' и освободителния ха
рактер <на властта, която, се създаваше в про
цеса на развитието на въстанието. 1ова ста- 

като едно от най-важ-

Народ'00свободител1Н'ите отбори, като „за
родиши «а новата държава", която народът °т 
сърце прие навсякъде, от начала придобиха 
характер на народна власт. Процесът на съз
даването им през есента на 1941 година до
стигна ,найнвиюо1ка степен на освободената те
ритория в Западна Сърбил. Освободеното 
Ужице, в исоето през октомври м ноември 
беше седалище на ЦК .на юкЦ и Върховния 
щаб, стана важен център. След създаването 
на местни, общински, околийски и окръжни 
отбори, на 16 ноември в Ужице беше образу- 

Главен народооотободителен отбор на

новите беше прието 
н-ите решения <на Съвещанието на представи- 

‘националните и поасрайнин,ските 
Главниятелите на 

ръасаводители на 
щаб на 26 септември 
край Крупаи.

В пъриия брой иа .в. 
мври 1941 година като орган 
ван в Ужице, бяха изложени първите 
принципи за изборите, характера и задачите 
на иародоосвободителните отбори. Подчерта-

въстанието при
1941 година в Столице

ван
Сърбия.„Борба" от I9 окто' 

.на ЮКП, осно- 
писани

По това време мрежата на народооовобо- 
дителнит© отбори беше изградена и на -осво
бодените територии в Черна гора, Босна и 
Херцеговина и Хърватско. В Словения Вър-
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ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗБОРИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГА
НИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЩЕ 
ПРИКЛЮЧАТ ДО 20 ДЕКЕМВРИ Т. Г.

ОК НА СК

Образование—па, а възпитание? Момент за мобилизиране 

на трудещите се• ВСЕ ПО-ЧЕСТИ СА ПРОЯВИТЕ ОБРАЗОВАНИЕТО ДА СЕ ОТДЕЛЯ 
ОТ ВЪЗПИТАНИЕТО • ДВЕ КОМПОНЕНТИ НА ЕДИН И СЪЩ ПРОЦЕС 
• ЯСНАТА ИДЕЙНА ОПРЕДЕЛЕНОСТ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ 
Е ТРАЕН ПРОЦЕС

да? формално задължение 
и обикновена смяна на ръ
ководствата. Те са момент 
всеки да преизучи поведе
нието си, изпълняването 
на трудовите си задачи.За 
нвдто, само по този начин 
всеки отделно и 
на синдикатите като цяло 
ще завоюва правото си да 
критикува другиго.

На заседанието, на кое
то присъствува и Велимир 
Джорджевич, секретар на 
Междуобщинсиия 
нален съвет в Ниш бяха 
уточнени и сроковете за 
провеждане на изборната 
дейност в Димитров град
ска община. До 20 ноем
ври ще се проведат предиз 
бориите, а до 20 декември 
изборните събрания- Бяха 
уточнени и изборни мате
риали и критерии за изби- 
арне на нови ръководства.

А. Т.

Тазгодишните избори 
първичните синдикални ор 
ганизации се съвпадат е 
изборите в първичните ор
ганизации на СК и тъй ка
то се провеждат след при 
емането иа Дългосрочната 
програма по икономическа 
стабилизация,очаква се за 
дачите от тааи програма да 
се превърнат в определе
ния на трудещите се. Из
борите в Съюза на синди
катите е възможност да 
се създаде мобилизираща 
атмосфера сред трудещи
те се, атмосфера за нон- 
кретни дела.

Иа проведеното съвмест
но заседание на Предсе
дателството на общинския 
синдикален съвет в Дими
тровград, на което присъс' 
твуваха и председателите 
на изпълнителните орцдии 
бе изтъкнато, че изборите 
в първичните синдикални 
организации не бива да бъ-

в

Реализирайки своята
програма за работа, Об
щинския нолштет на СКС 
в Димитровград «еотдаяна 
обсъди някои вдейно-пюли 
тически въпроси в обра
зованието и възпитанието 
в общината и подчерта, че 
много по-добри резултати 
се постигат в образова
нието, докато възпитание
то се изоставя- Все по-че
сти са проявите образова
нието да се отделя от въз 
питанието. Становищата цр 
някои просветни работни
ци, че тяхно е само да 
преподават уроците и ни
що повече, «е могат да

семейството е един от гла 
виитс фактори .във възпи
таването на подрастващо
то тю кол емне.

Основно заключение -на 
заседанието на Общинския 
комитет е, -че камунисти- 
те в основното училище и 
в образовтаелно-оъагшта- 
телната организация тряб
ва -М1НОПО повече да се ан
гажират, защото образова
нието и възпитанието е 
твърде важен и чувствитс 
дои процес, преди всичко 
защото се касае за рабо
тата с -най-младите. Работ
ната трупа, която с рабо
тела върху подготвянето 
на материала -за заседание 
то е задължена да приеме 
конкретни заключ-ния, -ко- 
ито да задължават първич
ните партийни организа
ции в тези орели да на
правят по-конкретна оцен
ка -на воич-ки прояви. Кому 
кистите в областта на об-

давателмте, частично и -по
ради дефицитартостта -на 
тези -кадри. А върху ясна
та -идейна определеност 
на тези -лица трябва да се 
работи, като -върху трай
на задача. Защото чрез ре 
ализацията на учебната 
програма трябва да се ре
ализират -и идейните опре
деления на Съюза на ко
мунистите, изтъкна Иван 
Денчев, секретар на Пред 
седателството на ОК на 
СК. Дали това е тъкмо та
ка оценка трябва да дадат 
комунистите -в образовани 
ето, .а те са почти 95 на 
сто от заетите тук.

Посочени са и нянои 
други проблеми -в област
та на образованието. В ос
новното училище напри
мер, около 600 родители 
на учениците са без пъл
но основно образование, от 
това число 365 са заети. 
На осемдесет -на сто -от 
тях са заети и двамата 
родители. Как техните Де
ца -използуват -времето ,ко 
гато не са в училище, а 
родителите им са -на .рабо 
та? се запита директорът 
на основното училище Ва
сил Николов. При това 
трябва да се зачита фак
та, че освен училището и

Съюзът

синди-

се толерилират, -изтъкна 
Хенрих Селич, секретар на 
Председателството 
МОК на СКС -в Ниш, кой 
то присъствува «а заседа
нието на Общинския -коми 
тет «а СКС в Димитров
град. Недопустимо е, про
дължи той, да има задъл
жени просветни -работни
ци само за образование, 
или само за възпитание. 
Това са две съставки на 
един и същ процес- Про
цес, за цял живот — °т 
образование до извнучили- 
щ-но възпитание-

Сравнително е изоставен 
моралния образ на препо-

на

БОСИЛЕГРАД: ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОСС ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В СИНДИ
КАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИразованието -и възпитание

то трябва да започнат щ>о 
нес на диференциация за 
правилна идейна -насоче
ност, защото в тази об
ласт не могат да работят 
хора, чиято идейна опре
деленост не се -съвпада с 
политиката -на СюК.

В новите ръководства 

— най-денните
Предизборните заседания ще се проведат до 

края на ноември, а изборните до нрая на деке
мври. Изборната дейност удобен момент за все
странно анализиране на досегашните резултати.

А. Т.

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦОТ СЪВЕЩАНИЕТО СъС СЕКРЕТАРИТЕ НА 
ИИ НА СК В БОСИЛЕГРАД

Председателството 
общи-нокия синдикален съ
вет в Босилеград -на 12 ок 
том-ври т.г. обсъди и прие 
изборните -материали -и оп
редели орокове за предсто 
ящите избори в синдикал
ните организации в общи
ната. Според приетото ре
шение -на -Председателство 
то, до края

риалите, трябва да .минат 
под знак -на всестранен 
критически анализ на по
стигнатите резултати в об 
ластта на стопанисването, 
овладяването 
борбата за по-голяма про
изводителност, 
на трудовата дисциплина 
и пр. Същевременно «а 
тях трябва да се анализи
рат и проблемите, които 
са се явявали в досегаш
ната дейност -и дейността, 
на всеки работник отдел
но — кой нолко се застъп
ва -и допринася за реализи
ране на Дългосрочната про 
грама -по
стабилизация. Освен 
«а предизборните 
ния откровено и критичес 
к-и трябва да се 
кадровата политика в ор
ганизациите, защото в ръ
ководствата трябва да се 
предлагат и избират най- 
дейиите -и на практика до
казали се работници.

На изборните заседания 
освен, че ще бъдат избра
ни нови -ръководства ще 
бъдат обсъдени и приети 
акцион-ни програми за ра
бота през следващите две 
години, от чието реализи
ране ще загаиои не 
почн-ататъшното 
и укрепване, иа своята ор 
ган|изация1, но -и обществе
но-икономическото разви
тие на общината, въобще.

М. Я.

наИзборите са всеобща проверка
се схванат и като твърде трябва да се проведат под 
важяа политическа -и акци 
онна задача. Още повече 
ако се има предвид, че те 
с-е провеждат в изострени 
икономически условия. За

По инициатива на об
щинския комитет на СК, 
на 17 тм. -в Босилеград ‘се 
проведе съвещание със 
секретарите на първичните 
партийни организации и 
членовете на политичес
кия актив -на ОК на СКС св 
Босилеград. На него те 
обстойно се запознаха със 
задачите, -които ги очак- 
гат в настоящата -изборна СК. 
дейност в първичните ор
ганизации -на СК, което бе 
и цел на съвещанието.

на дохода,готвител-н-и, а до 20 ноем
ври предизборни 
ния. Изборите ще приклю 
чат до 20 денември и, -как 
то бе подчертано и на съ
вещанието, -в секрстариа-

събра- укрепване

на ноември 
във всички първични орга
низации трябва да се про
ведат предизборни заседа
ния, а изборните ще при
ключат до края на декем
ври тази година.

Предизборните

то-ва е нужно, подчерта 
той, те да бъдат всеоб^А. , тите трябва да се изберат 
проверка за всекиго — да онези членове на СК, кои- 
се оцени поведението и го с работата си могат 
работата «а всеки член на наистина да тласкат -на

пред развитието на своята 
среда.първичните организации 

На съвещанието бе из
тъкнато, че всяка първич
на партийна организация 
трябва да спазва изборни
те срокове, уточнени от 
страна на общинския ко
митет на ОК. Да добавим, 
че до края на месеца в

заседа
ния, посочва се -в ма-ге-М. Я. ■икономическа

това
ДИМИТРОВГРАД

В „Металац" — първична 
оргавнзацня на СК

заседа-
Изборите, -както подчер 

га председателят на ОК на 
СК ЦОНЕ ТОДОРОВ, въп
реки че са редовна задача, 
във всяка среда трябва да

обсъди

По решение -на общинс 
ния комитет на СКС в Ди 
митровград прието -на засе 
данието от 12 т-м. в т-ру-до 
вата организация „Мета
лац" в Димитровград по 
време на -изборите -в Съю
за на комунистите, ще бъ
де формирана първична 
партийна организация.

Понеже в тази трудова 
организация има доста за
ети, -които са членове на 
Съюза -на комунистите, а 
живеят и разни селища 
в -общината, -налага се да

се формира първична 
ганизация в този 
колектив. Ако се 
предвид че в този колек
тив -са -нарушени само-упра 
витеините отношения, фо 
рмирането -на първична 
организация -на комунисти 
те е още ио-олравдателно. 
За очакване

орБАБУШНИЦА тр-удов 
имаПрнетн изборни документи

Общинският съвет на Съюза на синдикатите 
в Бабушница на заседанието си от 12 октомври 
тази година прие документи за избори в пър
вичните организации на синдикатите в община-

25 онтом-та, които ще бъдат обсъдени в тях до
Предизборните събрания трябва да се е че ко-муни 

стите ще намерят сили да 
започнат най-отговорно да 
се справят с ваични н-ере 
дности и неправил-ности в 
своята среда.

само 
развитиеври т-г-

проведат 20 ноември, а изборите ще приключат 
до 20 денември настоящата година.

Освен това беше прието и решение за съ
здаване иа политически актив към Съвета на 
синдикатите-

А. Т.

СТРАНИЦА * БРАТСТВО • 21 ОКТОМВРИ 1983



от ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В СУРДУЛИЦА

Утвърден календар 

изборната
КРЕАТИВНИТЕ ДОБАВЪЧНИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПОД ВЪПРОС

СТИМУЛАЦИЯ ЗА БЕЗДЕЛИЕна
дейност ВЪПРЕКИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КРЕАТИВНИ ДОБАВЪЧНИ В ОБЩИНАТА ЗАСЕГА Е 
ДИПЛОМАТА, ПОД ЧИЯТО СЯНКА „РАБОТЯТ” 28 ДУШИ, КОИТО МЕСЕ
ЧНО ПОЛУЧАВАТ ПО 5200, т.е. 6000 ДИНАРА

-Изборите в_ първичните
партиини организации кп 
ито Ще 
края на

по-подробно ще бъде нап
равен договор във връзка 
с изборите. От 25 до 30 ок 
томври ще бъдат проведе
ни заседания на секрета
риатите «а първичните ор 
ганизации, на които ще се 
формират работни групи 
за изготвяне на отчети за 
досегашната двегодишна 
Дейност, програми за ра
бота и реферати за предс
тоящите задачи.

Предизборните събра
ния трябва да се проведат 
до 25 ноември и

се проведат 
годината, за техни 

те членове наистина 
да бъдат момент 

мокритичесн а 
ка оценка на
път и за уточняване 
тивности за

до
Неотдавна Координаци

онното тяло за кадрови въ 
проси към ОК ка ССТН в 
Босилеград, 
за оправдаемостта на по
лучаването на тези оред- 
ства подчерта, че до в ече
те от тези кадри в' боси- 
леградското стопанство не 
изпълняват основните си 
трудови задачи. Същевре
менно от самоуправителни 
те органи в стопанските 
организации това тяло е 
потърсило да обсъдят ра
ботата на тези кадри, те- 
да преизучи (не)олравдае- 
мостта за получаване на 
добавъчните. От Републи
канския фонд за насърча
ване развитието на иконо
мически изостаналите кра 
ища е потърсено да спре 
изплащането на -стимула- 
тивните средства, докато 
трудещите се в организа
циите не нажат думата

лештето в известно число изгласуваха средствата-По 
организации не е на за- този начин изпита не из

държаха и партийните ор- 
не реализират ганизации, и трудовите съ

вети. първите/ защото се 
застъпваха за лица, които 
не дават очаквания принос 
в развитието на стопански 
те им организации, а вто-

трябва за са- 
и критичес- 

извървяния

доволяващо равнище, не 
спазват и 
решения, които взимат са- 
моуправителните органи, с 
укрепването на роднински 
връзки са приватизирали 
приемането на работници, 
небрежно, дори и неприем 
чиво се отнасят към изго
твянето и осъществяване
то на дългосрочните си 
програми по икономическа 
стабйлизация... —
това има и такива, които 
са отговаряли за углавни 
дела ..."

разисквайки

на ак 
предстоящия 

период, изхождайки 
ДИ воичко от Програмата 
на ОЮК и

пре-

останалите об
ществени и партийни 
кументи, бе изтъкнато 
заседанието на Общинския 
комитет на СК в Сурдули- 
ца, проведено на 12 октом

рите, защото не спазваха 
мнението на трудовите хо-* 
ра в колективите си.

На едно заседание на 
общинския комитет на СК 

Покрай -в Босилеград бе подчерта-

до-
на

на тях 
критически ще се преце
ни досегашната дейност.

но, че ръководителите на 
общинските обществено- 
политически организации и 
общинската скупщина са 
,дюмощувапи" на тези ка
дри. Сигурно са считали, 
че стимулациите ще „на
карат" кадрите^ да поло
жат максимални усилия и 
знания за развитието на
стопанството в общината. 
Сега когато стопанските 
резултати показват, че сто 
панството не отчита успе 
хи и когато лошите проя
ви са налице, общинска
та обществено-политичес
ка структура признава гре 
шката си, признава че е 
повярвала на хубаво изго
твените слаткодумни отче 
ти и планове за работа на 
кадрите.

Дали тази структура ще 
поправи грешката си, раз
бира се и всички онези, 
които са кумували на про 
явата „с малко работа да 
се получават високи лич- 

и ни доходи" зависи от по- 
вечето неща, едно от ко
ито: да ли ще се разбе
ре, че дипломата не е на-

Председателят на ОК 
на ССТН 
Иван Лазаров казва: —
Средствата, които получа
ват тези надри стимулира
що действуват само за 
тях, а тъй като т© не ги 
оправдават с резултат, ос
таналите работници в ор
ганизациите

в Бооилеград

да. негодуват. 
Считам, че занапред сти
мулация трябва да получа 
ват само онези, които на-

МНОГО ПРОПУСКИ 
В РАБОТАТА

КОИТО
получават
средства,

истина се отнасят като ка 
дрй, които с умението и 
работата

От 28-те 
понастоящем 
стимулатиените 
само двама са с полувис- 
ше образование 
налите с виеше (месечно 
получават по 6 хкиляди ди 
нара) и повечето от тях 
оа на ръководни места в

души.
ври т-Г- На него бе утвър
ден и календар на изборна 
та дейност.

— Тъкмо поради това, 
че тРябва докрай да бъ
дат откровени, без опорт 
кжизъм и лични интереси, 
което е дълг на всеки ко 
мунист, членовете на Съ
юза на омунистите са 
пред голямо предизвика
телство, — подчерта Сла- 
волюб Маринкович, пред 

ОК на СК в 
— Защото,

ще се евиддатнрат канди
дати за членове на секре
тариати, ансционни конфе
ренции и за актив на ко
мунистите, непосредстве
ни производители.

Изборите в първичните 
организации «а СК в общи. 
ната ще се проведат от 
25 ноември до 25 декем
ври т-г. На тях ще бъдат 
приети реферати за пред
стоящите задачи, програ
ми за работа през предс
тоящите две години и ще 
се изберат секретариати. 
На изборните събрания па» 
ртнйиите организации ще 
изберат 'И делегати за Ак 
тив на комунистите, 'Непос 
редствени производители.

си тласкат на
пред развитието на сто
панството в общината.оста-
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВО
ДИТЕЛИ ПРИЗНАВАТ 
ГРЕШКАТА СИ

В началото на годината 
трудещите се в известно 
число организации на съб
ранията ои бяха казали, че 
техните ръководители 
„<кадри е диплома" не тря
бва занапред да получа
ват добавъчни, защото с 
работата ои не ги заслу
жават- . Но първичните ор
ганизации на СК (да ли 
само те?) натиснаха само борбата 
управителните органи и стабилизация- 
трудовите съвети и те им

стопанските организации. 
В отправената информа- 

Реиубликанскияция до 
фонд между другото се 
казва: „Всред кадрите, ко
ито получават добавъчни 
има и такива, които пиян- 
ствуват на работните ои 
места, които не спазват 
обществените договори, 
самоуправителните спора
зумения, дори и законо-

седател на 
Сурдулица. 
факт е, добави той, че из 
вестно число първични па 
ртийни организации в об
щината са пасивни.

От 20 до 25 т.м. ще се 
проведат заседания със Се 
кретарите на първичните 

на СК, «огато

дър и че кадровете стават 
и се потвърждават когато 
се „хвърлят в огъня”, в 

за икономическа

Васко Божиловпредписанията, самоуправ

С. М. ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД ЗА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ДЕЛЕГАТСКАТА 
СИСТЕМА

организации
I

БАБУШНИЦА

Да се спазват критериите и сроковете Секциите лост на системата
по^развити. И рбратно.В досегашното внедрява 

не на делегатската систе
ма, а Боаилегредака общи 
на, ‘поН)рай успехите, кои
то се дължат на усилията 
на обществено-политичес
ките сили, праши 
на Съюза на комунистите, 
все още се чувствуват и 
слабости. Затова, занапред 
връзка между делегаци
ите, делегатите, окугтщи- 
ните и делегатската база, 
— подчертаха делегатите 
е необходима по-силна 
на ОК на ССТН в Бооилег 
рад на • проведеното неот
давна заседание и а този

но да се изнамират но- 
Покрай необходимата ви методи- и форми на 

занапрод съвместна бор- действуване. Сенционният 
ба на организираните. об- начин на работа трябва на- 
ществено-политичеоки си- истина да стане лост на 
лй за укрепването на деле делегатската оистема. 
гатоката система, е нуж-

Общинокият комитет |На 
СКС в Бабушница прие ре 
шение за провеждане на 
изборите в СК, утвърди 
сроковете за провеждане 
на същите, «анто и изход, 
ни критерии на кадровата 
политФока в Съюза на ко
мунистите за избори в ггьр 
вичните организации.

Общинският комитет на 
з асе дан и е избра чле 
на Съвета на Поли- 

школа на СКС в

На 13 октомври тази го 
дина в Бабушница се про 

общинведе заседание на
комитет на СК, насмия

което се разисква за зада
чите в предстоящите избо 
ри в първичните организа 
ции на Съюза на комунис- 

общината. В увод- 
изложение, направе- 
Ноеица Любич, пре 

ОК на СКС, и 
31 декем- 
беше нз-

М. Я.ВСИЧКО

В ЦЕХА ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД

Еднодневна заработка за 
пострадалите на Копаоник

тите в 
нот° 
но от това 

нове
тмчеоката 
Бабушница от 6 души, на 
то определи и листата °т 
42 лектори в Политическа
та школа и др. видове “а
идейно-политичеоюо изди
гане и марксичесио образо 
ва!няе. Общинският 
тет взе решение да се е-ьз 
даде първична организация 
на СК в новооткрития цех 
на ,Първи май” в Бабушни

доедател ма 
тъ-кнато, че до 
в разискванията 
ври първичните 

СК в
Трудещите се в цеха за производство на чо

рапи в Босилеград, който работи в рамките на 
текстилната промишленост „Зеле Велкович” от 
Лесковац, единодушно приеха раздвижената от 
Съюза на синдикатите инициатива за събиране 
на доброволна парична помощ за саниране пос
ледиците От земетресението на Копаонин и 
околността му. Миналата събота те сговорно ре- 
шиха да отделят за пострадалото население по 
една еднодневна заработка от личния си доход 
за месец ноември. М. я.

организа
общинат3 

еднации на
трябва да изпълнят 
сериозна задача. Това е 

изборни събрания 
на предизбор-

форум.
делегатс-Досегашната 

на практина понаава, 
подчертано на заоедание- 
то, че там, кьдето делета- 
циите и делегатите 
Организирани и делегатс
ките и самоупраиитеини От 
ношения в тези среди са

ни и
бепровежда!не 

на СК, на които да се от- 
резултатите от Д°- 

двегояишна Дей 
за рабо

коми-

четат им сасегашната 
ност приеме план 
та в (предстоящия

изберат нави ръковод
пери-

ца. Б. К.од и 
ства-
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Кръгла маса на в. „Братство" развойните възможности на Димитровградскапо

Мобилизиране на всички сили за
■553

СРЕТЕН РАНГЕЛОВ: ДО СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ 
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИЗНОСА11а 13 октомври т.г. в Димитровград се състоя нрьгла маса на в. 

„Братство по развойните възможности на Димитровградска община в 
условията на дългосрочната шсномическа стабилизация- Едновременно со 
разговаря и върху сегашната стопанска дейност на трудовите организации, 
относно техните усилия да сс Реализират целите па икономическата стаби
лизация и надделеят условията на изострена стопансна дейност. Произ
водството, износът, кадровото положение, обединяване със стопански ор
ганизации от развитите райони възнаграждаваното според резултатите 
труда, спазването на законността и социалистическия морал, ангажирането 
на субективните сили в трудовите организации н общината като цяло бяха 
централни въпроси на участниците в разискванията 
на икономическата стабилизация.

Ь

ки се поддържат с Гер
манската федерална репу
блика, Великобритания, 

Италия и Австрия.

Износът на ООСТ „Ти
гър—Димитровград” през 
първите девет месеца на 
текущата година 
на сума от 
нара, от която сума 
лиона динара на «онвертиу 
емия, а над 60 милиона 
па клиринговите пазари. 
Изхождайки от обстоя
телството, че разиолага- 

. ме само е 54,3 на сто от 
осъществената валута, та 
зи сума е .недостатъчна 
да покрие вноса на мате
риали! и суровини, необхо 
дими за редовно произвол 
егво. Досега на базата па 
солидарност' и доходно 
свързване ценна помощ 
в тази насона ни оказва
ха ООСТ „Сарлах” и Въц, 
щна автогума о-г Пирот. ‘ 
Тази година на клиринго
вия пазар изнесохме към 

становища 120—130 хиляди чифта обу

достиг- 
116 милиона ди 

54 ми Стабилизационните про
цеси в нашата трудова ор 
ганизация виждаме преди 
всичко в изменение на 
асортимента за пласмент 
на чуждестранните • паза
ри. Доколкото се касае за 
кожни обувки, които досе 
га произвеждахме само за 
домашния пазар, налице 
са някои възможности за 
сътрудничество с „Пума", 
„А.гадас”, или „КонЕерс”. 
На западните пазари тряб 
ва да се съобразяваме и 
със силната конкуренция на 
чуждестранни фирми. За
сега единствено с произ
водството на профили за 
строителството може на 
западните пазари да се 
осъществява валута.

па

ио реализации целите

о ТЛСЕП: И ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ И 
РЕШАВАНЕ НА ТЕКУЩИТЕ ПРОБЛЕМИ

обезпечени
строеж на още една в 
Желюша. Обезпечени са 
средства за реконструк
ция на здравния дом и 
строеж на амбулатории в 
Невля и Погапово. За по
следните трябва да се пре 
разгледа момента, в който 
се строят и да се съобра 
зи тази инвестиция със 
сегашния момент. Завър- 
шава се строежъх и на 
старчеокия дом.

за самоудравителното ус
тройство па стопанството. 
Всички наши стопански 
организации се намират в 
системи: „Балкан — Ком
пас”, „Сточар — Инекс” 
„Братство — 
„Димитровград 
и др. Комисията по иконо
мическа стабилизация тря 
бва да заеме 
по самоупрзвителната тра
нсформация, защото нелрп 
емливо е те да станат тре 
•дови единици и доходът 
да се отлива от общината, 
защото изпълняват усло
вия да бъдат трудови ор
ганизации.

■ искам да кажа дума- 
две за реализацията на 
среди ©Срочната програма 
по развитие, ая е реализп 
рана с оо та сто, но ще 
тРяова да се направи из
менение, понеже е напра
вена отделна програма за 
развитие па нашата общи
на. прието е решение хо- 

. ва допълнение да влезе в 
резолюцията по стопанско 
и обществено развитие за 
1У84/8з родина. 11о отноше 
ние по-нахатъшното разви
тие за предстоящите две 
години е изработена ком
плексна програма, чиято 
обща стойност възлиза на 
около У50 .милиона, от ко
ито 530 милиона динара в 
селското стопанство, а ос
танала часх в другите об
ласти. Трябва да се изтък
не, че пространствената 
съставка намери пълен из
раз: -в пет местни общно
сти ще се построят малки 
мощности. Вече има шест

средства за

Котекс
Тигър

вки, главно производство 
от миналата година. Сега 
и на тези пазари се явяват 
определени трудности. На 
западните пък пазари из
насяме предимно гумено- 
технически стоки. Засега 
определени делови връз*

Искам да се спра и вър 
ху сегашния стопански мо
мент. На шестомесечието 
общият доход бе за 4 ин
дексни точки пред ръста 
на инфлацията. Според да 
нни за деветмесечното се
гашното положение е вло
шено. Само мебелната 
ф-ка „Циле” ще отчете за
губи. Но тази фабрика осъ 
ществи двойно повече про 
изводство. При някои сто
пански организации, освен 
при „Тигър — Димитров
град”, физическият обем 
на производството е на съ
щото равнище от лани. В 
„Тигър — Димитровград” 
той е намален със 7 до 8 
на сто.. В тази на-

Следва да отбележим, че 
за износ са необходими 
много документи (според 
наша евидендия над 30 
такива документи), което 
съшо създава трудности. 
Предстои ни задълбочено 
проучване на тези паза
ри, което напоследък пра 
зим, така че износът зана 
пред трябва постоянно да 
увеличаваме, което ни га 
рантира добри делови ре
зултати.

т I
: Щ

У

- : к?8-
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програми, четири се нами
рат във фазаха на реали
зация, а за две са обезпе
чени средства. Трябва да 
спомена „Нитекс” (най-го- 
ляма програма на стой
ност от 420 милиона ди
нара), в чийто тъкачен цех 
ще работят около 320 ра
ботници, предимно женска 
работна ръка. Останалите 

по 15^—20

Участници в разговорите

МЛАДЕН ДИМОВ: НА КАДРИТЕ — ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ
Когато говорим за сто- чение производителността 

ланското развитие на об 
хцината, за амбициозни 
програми и проекти, за 
приоритетите в развитието
и че тези програми и тях- в процеса в свързване, 
пата реализация са необхо 
догмост и нужност за по-на 
татъшното
витие на общината, наред 
с това трябва да говорим 
и за кадровата основа, 
твърде важен фактор за 
ускореното и по-бързо Съв 
купно развитие. Този въп 
рос е доста актуален. Още 
повече, че липсва едно 
число професионални 
творчески кадри при небла 
гоприятна квалификацион
на структура на заетите.
Днес това състояние е съ 
щесгаено 4 изменено, благо 
дарение на правилните

сока комисията по иконо
мическа стабилизация Ще 
обсъди -възможностите за 
надделяване проблема за 
оборотни средства. В стро- 
ителството, въпреки осигу
рената работа, ефикасност 
та е ва твърде ниско рав
нище, така че и тук тряб
ва да се предприемат съот 
ветн-и мерки. Твърде е по
ложително, че континуите- 
тът на производството об- 

изключенмя 
в „Тигър - Димитровград”, 
е запазен.

Искам да изтъкна, че 
всички: Общинският коми 
хех на СК, ССТН, Синди
катът и Общинската скуп

чи а листи и квалифицира
на труда и икономичност- ни работници. Само трудо- 
та, подобряване на качест вата организация „Свобо 
вохо, за по-доори ефекти да” по тоя начин за про 
на труда, в износа и за пзводството/ обезпечи 300 

нови работници. Същото 
правят и другите стопанс
ки организации.

са С обществен договор за 
кадровата политика в об 
щинаха, а съгласно консти 
туинонпите начала, ще се 
осигури единно поведение 
и организирано сътрудни
чество на всички общес 
твено-полптически органи
зации, обществен о-полити 
черки общности, 
зации на сдружения тРуд» 
сагмоуправителните
дови
реоите в осъществяването 
професионални качества в 
избора на кадрите и съг
ласуване
издигане на кадрите с про 
г,рамите на стопанско и об

мощности са с 
работника, т-Н- ядра, ком
плектуващи се съвместно 
със селското стопанство.

През идущата година ще 
получим телефонни връз
ки с всички местни общ
ности. Електрификацията 
практически приключваме 
тази година, остават не- що, с малки 
електрифицирани две сели 
ща:^Прача и Било. Но и 
за тях се търси съответно 
решение. Решен е и въ
просът за информираност 
тъй като ще се строят 
два ретранслатора на Баса-, щина, твърде често разгле

ждах тези въпроси. Те са 
съблюдавани, оказвана е

сдружаване и разделение 
по-интензивно развитие 

ускорено раз- на социалистическите
моуправлтелни • обществе-
н о никои олги чеоки отн оше- 
ния и делегатската систе
ма.

За разрешаването на то
зи въпрос от 1978 година 
доста помогна и общност
та с отделни средства за 

и насърчаване на професио
налните и креативните кад
ри с добавки към личните 
доходи, както и разрешава 
не, на жилищните пробле
ми.

органи-.

тру-
и общности на инте

ра и Видлич през идуща
та година. Остава все още 
нерешен проблемът за път 
наха мрежа, за което са 
необходими 600 милиона, билизация ще изтъкне на 
а се разполага е около 95 преден план стопанските

проблеми, не подценявай
ки при това и останалите 

С помощта на Републи- проблеми от областта цд 
ката и региона започва икономическата стабили- 
строежът на ново учили- зация. Но това ще бъде 
ще, за което е положен ос ключов въпрос, с който
новният камък. Детската ще се позанимаваме. 
градина е завършена, а са Накрая искам да нажа

Считам, че тук трябва
схващания в стопанството, да изтъкнем, че самите 
че само професионални и трудови организации 
креитиени работници мо сха направиха съществено
гат да подобрят съществу да подобрят своята ква- ществено развитие с цел 
ващите и да създават по- лификационига структура, работническата класа и 
добри условия за стопани Самостоятелно или съвмес останалите трудови хора 
оване. Заедно с изменение тно с общността по заето- и гражданите да станат 
и подобрение на квалифи Стта обучиха голямо чис- пълни истински творци и 
кационната структура на ло работници и подобриха ноомтеши на обществените 
заетите като цяло те тряб квалификационната струж- решения и акции в област 
ва да допринасят за увели- тура с прием на нови опе- та на кадровата политика.

помощ, но занапред коми^ 
сията за икономическа сха програмите надо-

милиона динара.
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Пролетарии от всички- . страни, съединявайте се _ .
■Ч» М1 ГОДГ хь

Белград, 21 октомври 1983Щ>1 тунист
Време за потвърждаван® на дело

Е^“™те тн °хк^ нов сезон «а обще-
вои^Г дрГнадГщГ^Г1801' КОЙГО
сим*я, ,, ще 0ъДе твърде оживен и 
шТи Г п„ еЖМУ “«^РОйвите теми, 
вСГи „ ™ РаН° °а на дневен Ред, почти
нататън пя№СЪСТВу,Ва1Ц И въРРосът: как по- нататък да укреива единството ,на Оюъза на
югославските «комунисти. Вее по-зачестилите 
разговори, разисквания и размяна «а мнения 
по този въпрос изхождат от стратегическите 
цели та Съюза на комунистите 
най-новите му конгресни 

Като мото 
не може да

г—
----\

Настоящият стопански 1И политически щения в организациите и ръководствата на 
момент, затова че не изоставя нито един чо- Съюза на комунистите в духа на принципите 
век, а същевременно апелира към отговорно на демократическия централизъм винаги ояха 
поведение на всички, иглежда 'изключително и остават съществено условие >на революци- 
тежък, а същевременно по-възвишен и по- онкото единство, акционната спосоОност и 
човешки от всички досегашни, защото се ефикасност. Ьез постоянна !И организирана 
стреми към това всички да бъдем отговорни акция по изнамиране на нови инициативи и 
за онова, което :ни е общо и за всекиго от- познания в целия Съюз на комунистите не 
делно. С право се очаква, че във времето може да 
което е пред нас, когат през лятото приетите СК, нито успешна обществена активност на 
програми по икономическа стабилизация ще организациите и ръководствата, 
се намерят на проверка в практическото им

има и революционно единство на
утвърдени в

документи.
на разговорите по тази тема 

се пренебрегне известното Ти- 
тово становище за ролята >на Съюза на ко
мунистите в развитието на социалистическо
то самоуправление. Тито често не без при
чина подчертаваше, че на „нашата работни
ческа класа, на нашите народи, на 
революция, преди всичко, е необходим еди
нен и мощен СъЮз на комунистите, партия 
на революционната акция.” Партия силна 
обществената база, в основната организация 
на сдружения труд, партия силна в сърцето 
на обществените процеси.

101 ттам и потребата Съюзът на комунисти
те — ако иска идейно и политическоосъществяване, всеки да покаже колко стои 

зад думите, казани, на партийните и другите единство и сила в акцията, което търси ра- 
срещи, .кой колко е готов за нови начинания ботническата класа, —да бъде постоянно 
и напрягане на собствените сили и възмож- бдителен и решителен в противопоставянето 
ноети, пън и на необходими себеотрицания- срещу всички негативни явления, особено сре- 
Р ъдбовните и преломните моменти на на- щу технсжратичеоката, националистическата, 

шата днешна икономическа и политичес- либералистическата и бюрократическата сти
ка обстановка търси и решителни мерки:

нашата
ко- хия, която се опира (със застрашителна уло- 
на ритост, стремейки се идеята на самоуправле-ренни завои, по-значително съкращавне 

сроковете за провеждане на ключовите начи- иието да разнищи и угаси по страничните пъ- 
нани>я в осъществяването на стабилизационни- тища на неонационализма и националист и че
те пр01грами. За да можем пошоследовате-пно ския сепаратизъм. Съюзът на комунистите 
да осъществяваме всичко онова, което в ле- трябва и занапред да 'насърчава хората, кои- 
тошните документи е точно записано, трябва то ,0т‘ позициите на социалистическото само- 
действително да бъдем единни и решителни, управление критикуват онова, с което не се 
защо няма друга приемлива алтернатива за съгласяват и поставят на дневен ред онова 
нашето по-нататъшно развитие. което считат за потребно. Впрочем, от опита

Становището, че на нашата работничес- знаем, че борбата срещу чуждите схващания 
ка класа и общество е потребен мощен и и постъпки бе най-успешна когато в същата 
единен Съюз на югославските комунисти, по- върху най-широка демократическа основа се 
лучи пълно потвърждение и на разширеното включваха самите трудови хора. Защото, най- 
заседание на Председателството на ЦК на добрата отбрана на демокрацията е самата 
ОЮК и на Председателството на СФРЮ демокрация, широкото участие на масите в 
през средата на миналия месец. В разисква- решаването по всички обществени работи.

на това заседание бе посочено на фак- В широката акция, която в предстоящия 
та, че идейното и политическото единство период ще води Съюзът на комунистите заед- 
на Съюза на комунистите и неговите Ръ.ко- но е всички 'организирани социалистически 
водства по всички по-важни идейно-политиче- сили, от основната организация и местната 

въпроси има съдбовно значение. Ето за- общност до федерацията, по-успешно ще се 
що трябва постоянно да се борим, да пред- осъществява програмата по икономическата 
приемаме конкретни мерки по укрепването стабилизация, ще се 'намират най-добри ре- 
му. Потребно е по-смело откриване на про- тения за сегашните стопански проблеми, ще 
цеоите по идейно-лолитическата дифереициа- се развиват социалистическите самоуправи- 
ция в СЮК, да се освобождаваме о*г онези телни отношения, ще се намират най-добри- 
членове, които стават пречка на развитието- те възможни исторически решения за корен- 
и обществения прогрес. Защото, в Съюза на на промяна на съвкупната жизнена позиция 
комунистите 'не може да 'Съществуват мие- на работническата класа, да се укрепва ак-

стано'Вищата ционното единство на СЮК.

в

Има повече причини, поради които трябва 
да се върнем към тези Титови думи,. казани 
на Десетия конгрес на СЮК. Те не само 
пр!Ипом'Нят, но и предупреждават за това, че 
на всеки етап в общественото развитие, във 
всички преломни моменти на нашата револю
ция, единството на Съюза на комунистите и 
на работническата класа бе решаващо. Пар
тията бе толкова по-силна, доколкото по-ус
пешно осъществяваше своята водеща роля, 
доколкото бе идейно и- политически единна 
и изградена върху основите на демократиче
ския централизъм. Досегашният опит недво- 
сммслено посочва на факта, че 
винаги се създава в акцията, в борбата, 
която думите се потвърждават с дела.

От не така далечното минало добре е 
познато, че със силата на единството на на
шите народи, в което решаващо бе единство
то на Съюза на комунистите, с «епомътено- 
то доверие на трудовите хора, 'можахме да 
се противопоставим срещу всички натисци и 
да запазим своята независимост, решително 
да се противопоставим срещу опасностите, 
ноито отслабваха Съюза на комунистите и 
подремваха нашата общност-

нията

единството
в ски

н!ия и отношения, противни надемокр атич еския 
отно-

наму и на принципите 
централизъм. Обаче, демократическите Борислав Вучетич

>в Лесковац биват осведомени общинският иск
митет и Межщуоо!динената конференция на 
СК. Заключението било ясно — Благое Г. 
Стоянович няма никаква отговорност. тъй ка- 
кто сведенията в удостоверението, което из
дал, са точни. На Верица Баторевич -— Божо- 
вич, обаче, всичко това не било достатъчно, 
лък неоснователно се опитала да нанесе оби
да на Благое Г. Стоянович.

Членовете на Общинския комитет най- 
енерпично осъдили постигната на Верица Ба- 
торавич — Божович, дистанцирали се ог не
йните разисквания, а от Председателството 
на ОК «а ССТЮ в Лесковац, чийто е член, 
от редакцията на „Наша реч” и от първична
та' партийна организация потърсили да се ут
върди нейната отговорност.

— Редакцията на „Наша реч" — по-дъл
го време се противопоставя на акциите на 
Централния комитет на СК на Сърбия и «а 
общинския комитет. Дали в тази сложна по- 
литическа ситуация може да се има дове-> 
рие в такова информативно средство — 
та Радисав Станоевич, председател на 
на СК в Южноморавски репион.

В общинския комитет, следователно са 
решили възможно по-бърао да 
слабостите и голелите трудности.

ЛЕСКОВАШКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДНЕВНИК

Критика без покритие
Верица Баторевич — Божович, директор и 
главен и отговорен редактор на местния ве
стник „Наша реч”.

В поредицата събития, които записват 
хроникьорите на живота в Лесковац, през по
следните дни особено внимание привлече за-
ЛескоедтГ (Гокт^ри^на коетоб? утвържда- 

единствената листа на кандидатите за
на общинския комитет-

Макар че ;не е член на Общинския 
Божояичева в самото начало на разис-

К01МЯ-

«ванията — когато й бе дадена думата се 
' на Благое Г.

бил и гене-
вана 
нов председател опита да опетни моралния лик 

Стоянович, който дълго време е 
рален директор на Информативната органи- 

,Наша реч". В какво именно се състои 
Благое Г. Стоянович, поради ко-

Четирима еввдентирани кандидати за 
пштаюедател на ОК — Д-Р Миодраг Джорд- 
жевич Д Александър Дикич, Петко Димитрие- 

НБожа Стоянович — раздвижиха инициа 
Председателството и общинският к°-

митет ВДи3НОДУ“^даСаете^;аСбъде Б^”.
ЗТоЛбщДеас^Дно—тичес-

айггиг атакя.таггя-« ■>*
Лесковац.

зация
,.грехът ка 
ето Верица Баторевич — Божович се, закани, 
че _ ако ОК на СК в Лесковац не предари- 

осведоми ЦК на СДС в Сър
на Божавичева, Благое

вич и 
пива, а

еме нищо — ще 
бия? Според думите
Г. Стоянович, като генерален директор 
Наша реч” уж издал лъжливо удостоверение 

на Лиляна Чанкович. До прокуратурата дос- 
заявлеиие за углавно дело паради то

на

по-
МСКокия

принос нъм стабилизацията 
та политическа обстановка в

Заседанието на общинския ^“итет ,оба" 
помни и по опита за „миниране на 

Централния комитет на ОК на ьър 
комитет от страна

тавила
ва обаче прокуратурата, след като провери
ла’фактите, отхвърлила заявлението като 
неоснователно.

В тази „акция” по време на аведентиране 
на кандидатите за председател на ОК на ск

преодолеят

че, ще се 
акцията на 
бия и на общинския

Д. Коцич
на



Комунист
КОПАОНИК ТЕЗИ ДНИ — Ех, не е сънло за нашитещс уМояп' я използуват. Защото, 

хем етоатаниоват без загуби, хем деца тук и доле, в града — оша- 
редят успехи и ония налективи, нва се Югослаи Милоевич (31) от 
които тук настанаха с помощта йа Крита река. Го-ва е по-различна 
големите организации — „Първа среда. Няма да е лесно и на учи- 
итетлеггка", „14 юктобар", а „Зая- телите. Приветствувам всички по- 
ча" що направи воичко за поштор- кани от другите градове нашите 
ното откриване «а мина „Раичева. депа да се учат там, извън Брус, 
гора”. Сега и „Бруеднка" настоява това е хубаво, но ние все пак не
на помогне развитието на зтънте- искаме толкова рано да ги отделя
ните села: до края на годината те 
бъде завършен нейният трикота
жен цех в Блажово, нъдето ще по
лучат работно място 120 работни- то село още няма учеиин, но го

измъчва друго нещо. Работеше ка
то прислужник в училището и по
лучаваше само 45 000 стари дина
ра. Защо, Радоване?

Пред .прага иа зимата
ЗА МЕСЕЦ ДЕНА СА ПРИСТИГНАЛИ 161 ВНОСКИ НА ТЕ- 

КУЩА СМЕТКА НА СТОЙНОСТ ОТ ДВА МИЛИАРДА И ПОЛОВИ
НА ДИНАРА. ПОКРАЙ ЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ ПОВРЕДЕНИ И ВО
ДОПРОВОДИ. В КРИВА РЕКА УЧИЛИЩЕТО ЗАКРИТО ПОРАДИ 
ДЕФЕКТИ НА СГРАДАТА, а в ООРЕЦИ ПОРАДИ ЛИПСА НА 
ВОДА

ме от машите хълмове.

Радован Пръшич (35) от Сро

чни.

Следователно, не чакат всич-
_ ко отстрани, но ,/малко ръце, мал-

векове Копаоник оказваше ня- те домакинства под Копаоник при- кв сила”,
каква онгурност на Брус. стигат всекидневно. За един месец

Ьеше му сигурен „защитнансна- на текуща с-метка пристигна 161
опяваше го .с дърво за през зае парична вносна на стойност от
мата, картофи, здраво планинско около два милиарда и половина ди-
месо и пи-гемна вода. Вече не е нара. Истина, това няма да бъде жим и Руното им място, където
така. Бега отгоре идва страх, тече достатъчно, но не е и единствени. и те искат да останат. Който ни
мътна вода. Разсърдила се плаки- ят вид ПОмощ Леоковац наггои- помогне в това, направил е голямо „ „„
ната и иска да изгони планинците мер^едасС от ^юд«евнитТсй Д°«Р° ~ казва Радойно Ко„ич, зувал поне малко но
от своите си падинни, руши им до- заработим на заетите да построи председател на ОК на СКС. — Са- га ми къща, която „кърпих се
мовете, но не — убива. Ниго пре- 500 квадратни метра ползваема м0 '“яма да е на добро, ако някой срути почти до основи, а неДОВър-
ди три години, нито преди месец площ, жилищна ,или делова. Подо- ни предложи програма, с реализа- цената нова яащрана. и с^е 
дена, когато най-силно тресеше, бна помощ предложиха Бор и «йята на КОято Ще се замърси жиз «е зиая какво да правя сега. пто,
за щастие, нямаше мъртви. Спе- Ниш а Белград ,вечс изпрати 29 «ената среда. Намираме се над чух, че помощ идва от всички

камиона пясък. езеро, водите на което Крушевац страни, а в наше село пристигна-
използува за пиене, а имаме и ту- ха само два колета от „Мерима .

Нищо друго.

к
— Теглих кредит За премах- 

— Настояваме да /изгюлзуьаме /ване последиците от предишното
земетресение, така че ратата мие 
доста големшка. Освен това, бях 
на отпуск по болест, така че и без 
това тънкия плик още повече се 
изтъни. Ето защо. А да бях изпол-

всички възможности,, за да помог
нем на тези хора и да ги задър-

циапистите казват: само за това, 
че местата не са гъсто населени и
затова че обектите не са високи. На тххвн списък има още ня- 
Все пак трудности има много. Об- колко общини и трудови колекти- търсим в

ви — Бачка паланка, Шабац, Кру- .шанс за изход от
след това например възнамеряваме да влага- 

14 октом- ме средства в развитието на ово- 
никой щарството, и то тъкмо

планински села, които малко жив- 
наха, но това не им е достатъчно.

— Ще пристигне помощ, ние С години не им се обърщаше ниха- 
знаем това, казва Лиляна Лазаре- кво внимание.

, — В неволята първа ни помо- вич, председател на ОК на ССТН, 
гна побратимената община Върбо- но имаме други -неволи. Хората че- Докато в Брус, и по-далече 
вед — казва Драгица Планиничич, тат -вестници, слушат радио, осве- от ,него, се правят планове и дого- 
председател на общинския оинди- дамени са че повечето общини и вари, комисиите работят своята 
кален съает в Брус. — А в тези трудови организации също така са работа. И времето -работи. Запла 
моменти е достатъчно само някой взели решения за оказване на по- шва! А проблем не са само разва
ла ви се обади, да не сте сами, до- мощ, а ние когато отидем при тях личите, с които ое борят хората, 
като -не намерите решения- Органи- горе, с недоверие питат какво е с Мнозина останаха без вода, особе-
зирахме се, струва се и бързо и тези пари и със строителния ма- но Джерекаре и С-гройинци. Изво- не знае смее ли да посрещне
добре, разбира се с -онова което териал. Утре ще завали сняг. Не рИте просто изчезнаха, а почти ви- мата в къщата си, -макар че мина
имахме. И ,нашетО идване в подко- можем всякъде да стигнем и да об- наш, когато се затресе земята, ко- комисията,
паонишките села за хората значе- ясним, че за всичко веднага се пра ето никого не може да изненада, 
ше много. Инак, в Брус се дого- ви -разпределение когато стигне, водата се замъци и там, нъдето я
ворихме и сами да се откажем от Повече няма. има. Или пък изворът се „изме-
едаодневна заработка за помощ на Това „повече няма" ,наистина сти”. 
пострадалите от земетресението, трудно се изговаря- Тези скромни

хора в Брус просто не искат тях- 
Село Джерекаре, това вече е ната дума да повреди някого. И 

известно, пострада най-много. Там топлото стиокане на ръка е важ- 
и изворите пресъхнаха. Но, малко но, но все пак то не може да 
по-добре минаха съседните 
Блажево, Кнежево, Левйчи, Равни
ще, Радманово, след това Батоте,
Жарево, Крива рена, Осреци ... ДВА БУЛДОЗЕРА И ЕДИН 
Тридесет и едно селс с над седем КОМПРЕСОР 
хиляди жители. 1

ристически амбиции. Инак, и ние 
селското стопанство В това село със 60 домакин

ства, няма къща, ноято да не е по
вредена, а във всяка втора не 
може да се живее. Ще трябва го
лямо количество строителен мате
риал. Тук, пред селската ггродав- 
ница и някогашния Дом на мла
дежта, както наричат една срутена 
сграда, се намира куп керемиди, 
желязо и тухли, но търговската 
трудова организация ги продава по 
същата цена: керемида по 30 ди
нара, тухла по 43, желязо по 48 
динара за килограм... В това се
ло все още не се знае кому какво 
и колко трябва. Милан Мансич (62)

щмна Брус, чиею стопанство сто
панисва без загуби, което не е без шевац, Херцег-Ноки, 
значение, не може сама да изцеди „Мерима", „Гърмеч", 
всичките си рани. ври". Тук е и краят.

положението;

Но в онези
тук няма да се оплаче.

ГОЛЯМА ЩЕТА

зи

— Мога тук да иззнмя, ако 
намеря .материал да попълня дуп
ките, но все още никой -не ми ка
зва какво да правя. Не проведох- 

колко ме събрание на гражданите, на ко- 
а ето да ни се обяснят някои неща.

По-рано не се знаеше 
водопровода има в общината, 
сега казват, че ги има 580. Във да ни попита някой може ли нещо

и сами да предприемем. А имавсяко село по десет, а само град
ският водопровод в Брус е в из- какво да кажем. Ето, аз мисля, че

села: спре зимата.

правно състояние. За щастие няма не е наложително всичко да ни да- 
епидемтш, но това не значи, че ня- де държавата, да ни заборчва, а 
ма други проблеми. Ако до 15 ок- сетне да работим за дълговете и 

— Принудени сме санацията томври не се намери нов извор, данъка. А чух — тук изгоряла фа-
да проведем е две фази — каза в инспекторът ще извърши вече на- брина, там квартири, на трето мя-

а продължение Лазарешич. — Така 
ни препоръчаха и специалистите.
Най-напред да се погрижим за 
ония, които останаха без покрив
над главата си. Вече е договорено лиана динара. Пари няма, а няма картофи, па .нека ни изпратят ня-
да се построят спешно 31 жмлищ- ни отговор на въпроса: какво Ще к°й търговец да ти изкупи, и ето

чиито къщи

Щетата /наистина е голяма. — 
покрай усилията на комисиите, 
имаше около петнадесетина, да 
уточнят всички последици от земе 
тресението, онончателни данни все 
Още няма — добавя Драдаца Пла
ниничич. Броят иа обектите за
срутване от ДОН на ден се увели- ни сгради за ония, 
чана а ново потреперване на поч- бяха /напълно срутени. Това няма 
вата'и занапред предупреждава; да бъде последното, което ще из- 
Затова и данните, че вече хиляда /градим, ,но без пари -не може мно- 

обекти не го Да планираме и обещаваме.

писаното решение за закриване^ на сто наводнения — трябва на всич- 
училището /в Осреци. Проектът е ки да се помогне. Кой да намери 
гого/в, но са необходими и 150 ми- толкова? А ние имаме достатъчно

. стане с учениците, ано инспек- ни помощ. Тази година качеството 
торът /излезне ,строг”? А налага се на картофите е наистина високо, а 
да бъде строг, защото и оградата имаме ги поне десет вагона.
е повредена до голяма степен.и петстотин жилищни

са за иолзуване, не са око.нчател- Вт0ри етап е _ обез-печаоане-
^'«ТК^вшге^итеОНо^кти (2750). то /на трайна /стабилност, преди работи също поради повреда на но няма пари,

^22.'1и’^ГЗ.та.'<„”.рдае‘ от“т У-“™ и~е„г. И».

~ - ?—- ~ ~о—. „ _дани, а развалени,т е „ иа строителен материал. Засега ра- от белградската общ/ина Врачар. А 
ценените щети е частния сектор “ булдозера и един
възлизат /на над м/ил/и-ард и 300 ми- а » нЬееяМ! не са
лиона динара. На обществе те достатъЧНИ за прокарване на пъти- 
обекти засега щетите /възлизат на в дъгажяна 200 ™.

Има картофи и в други копао- 
В Крива река училището /не нишки села. Има и ябълки, фасул,

пясък, керемиди, 
ни млада работна 

ще минат в Бруо, /в сградата, коя- ръка, отиде да търси по-мек хляб.

роката общност да се сетят, че и 
в този край трябва нещо да се 
направ/и. Тези хора сега искат да 
останат на огнището ои. Не е до
бре, ако в това им се помогне със 
закъснение. Особено сега.

тава не е лесно за селските дома
кинства. Там децата нямат време 
за игра: внимават /на добитъка,

над два милиарда. отиват в продавницата, която не е
„ И това жителите /на Брус не близо, донасят вода, отнасят обед

ра /^^адН<вдТаизедтана. ^Вести могат да направят сами. Трябва на полето... Родителите негоду- 
за'оказаната'помощ «а пострадали- да .им се дава трайна помощ. Те ват. Радован Типсаревнч



Комунист 3
СТОЛЕТИЕ И ПОЛОВИНА НА КРАГУЕВАШКАТА ГИМНАЗИЯ сичана и прекъсвана от мнотоброй съл не разбирахме..Обаче, ща- 

ните войни и бунтове е имала и стие е, че в теша училище никога 
своя постоянна вътрешна борба на 1 не са съществували само офици- 
назадничавато и консервативното, ални програми и „официални" пре 
възникнало от официалната прина- подаватели, но онези които са би- 
длежност на държавата и нЗДрев- ли в спойка с живота, който ги 
«ичавото и свободолюбивото, като обкръжава, така че в нея винаги 
корен на самониклата принадлеж- се е и мислило, 
ност на народа. Времето пресъди 
в палза на онези, които открива- отвела много поколения препода-

От скамейките 

в христоматиите Принадлежността къ,м народа

|-|а Централното
ззнаменуване на 150-годишнина

ха нови страници в историята, в ватели и ученици от училищните 
полза на онези, които още в гим- скамейки право в окопите. Така 
назистки дни прелистваха бъдеще- бива от сръбско-турските, през 
то. Никога 1не разкъсаната пропи- балканските до Първата и Втора- 
тост на гимназията и града, обяс- та световна война, 
нява и значението и влиянието от 
формирането на Топблеярната в в историята на крагуевачката гим- 
Крагуевац върху развитието и по- • назия, в историята на града и на- 
литичеоката ориенти,ровка на гим- рода. 
назиалните преподаватели и учени
ците- Те са в. същото ществие с на стреляше в цвета и сърцето на 
работниците от военната фабрика сръбския народ, убедена че с това 
на 15 февруари 1876, заедно са на може да се угаси свободолюб^ето 
първомайския събор 1904, в черве- и .напредничавата мисъл негова, 
нсто коимунистическо общинско Изправено и гордо, в полите на 
управление в Крагуевац 1920, на юрагуевачни Шумарици 300 учени- 
големия антифашистки събор на ци и 18 преподаватели на крагуе- 
наредния фронт за свободата на вачка Гимназия посрещнаха карте 
25 август 1935, на големите мар- чните откоси със свободолюбива 
тевоки демонстрации 1941, на зре- 

Шумарице на 21

тържество по тези, неотминавани за историята и 
„ културата на Сърбия и сръбския

което :Г,и,мнази«- на народ, във всеки случай е ч* откри
пор1тгг-тя1в.мР ствуваха изтъкнати нането на крагуевачката Гимназия, 

рад та, ители на федерацията, СР първата в новосъздадената ертб- 
л? известни науч- ока държава, и втора (след карло- 

, у тур и ‘И оществени работ- еа,чката) в нейния народ. Поникна-
ла на спойката на инициативата

та на

1941 година е дълбоко врязана

Германската фашистка военщи

патриотична и червена комунисти
ческа песен на уста. От ученмче-шщето в

ври, в строя на Първа пролетар- ските скамейки те се преселиха в 
ока на 22 декември 1941, сред ос- христоматиите — вдъхновение на 
восодителите на Крагуевац три.го новите поколения не само на тази 
дини по->къоно... и така до днеш- крагуевачка школа. Техните дру
ми дни. На работническото движе- гари от гимназиалните учебни 
ние в този град това даваше от стаи, от които мнозина право от 
Светозар Маркович до днес инте,- зрелостния изпит отидоха в парти- 
лектуална идейност и класова чи- закския строй, честно (изпълниха

дълга си към родината и револю- 
Значението на тези пропитост ци-ята. На дългия пьт до овобода- 

на работническо-класовото И уче- та падггаха 170 ученици от 
К1пческо-!1гнтелектуал.ното може би. училище, а 18 души от тях са 
най-добре е почувствувал 
зар Маркович, ученик в крагуева- 

Гимназ

октом-

стота.

това

Свето • провъзгласели! за народни герои.
Ето, такава бе и си остана 

ия, първият социа- крагуевачката гимназия. За нея счката
лист на Балканите и идеен тво- пиетет си спомнят и нейните пре- 
рец и организатор на крагуевач- д,никни ученици, тя е вдъхновение 
кия „Червен байрак". Един от най- на мнозина, които само по името 
блестящите умове, поникнали в и мисията й я знаят, тя. е неизгас- 
тази школа, всадил в нея социалис ващ светилиик на сръбската про- 
тичеоката мисъл, та да не угасне света и култура, под нейните сво- 

джич и дъ1Ржа®ничеоката прозар- от неговото време до днес. С то- дове и «елата на нейните учени- 
ливост на княз Милош, асрагуавач- ва Светозар отвори вратите 
ката Гимназия с възникването си новия век и ,означи епохата, коя- историята на Крагуевац, Сърбия- и 
през 1833 година става, основа на то тепърва ще дойде. Един от Югославия. И на Югославия, за 
просветното и културното разви- найтдобрите ученици в крагуевач- щото -в нея е никнала и тачена 
тие на Кр^гоевац Сърбия и по-ши- ната Гимназия написа и най-остра идеята ва югославянството, в нея тие на ^.рагуев ц, риия критика за собственото учили- са учили или «рути са учили хора
Р°К ВъзнинГла Сст "ката по- Ще. Гс^яга „К^ ии възоита- от вои-чни ваши варови, в нея уто
пия на наведа и на тъкмо създа- *>аха” Светозар -Маркович, между чище намират няколко десетки ма- 

треба на наР®Д ^ хора другото казва: „ . ■ .Нашите препо- кедонци, доведени тук за да ста-
дената държава от уч Р ; ^ разбираха съвършен,но нат отдани на монархията, а прие-гимназията в Крагуевац не е мо п те Р да се ста_ братСНИ, те стават водачи и

оъде '™то ® оила. раяЛ Да развиват нашия ум, да най-изгвкнати борци за социално
побудят да МИСЛИМ и с това и национално освобождение на 
събудят V нас любознателност своя народ, 

ни караха да

училище в Сърбия — говори Ду- 
шан Чкре&ич, председател «а ЦК 
на СК на Сърбия и председател на 
комитета за ознаменуване на юби- 
лея- На училиВДето, в което за 
петнадесет десетилетия съществу
вание са учили повече от 20 хи
ляди ученици и от ноет° са из- 

видни учени, политици, 
пълководця орде-: -на братството 
и единстшото със златен венец °т 
името иа Председателството на 

Велко Маркович,

,на ци и преподаватели е изписвана

лезнали

жала да
обикновена школа.
на знанието пронесе тя през сто-; ни 

половина време и пламъ- да
овободоумие- «ъм знанието, те

От учим прамада от думи, чиито очи

СФРЮ връчи ■
на Председателството начлен

СР Сърбия- В знак на траен спо
мен за школуването на 
сетина македонци, в това училите 
бе подписана (грамота за лоорати- 

Образовател1Н1Ия център 
Гимма-

летие и
ка на родолюбието, 
хо социалистически!е идеи - • 
нейните пейки в живота закрачи- КОМЕНТАР
ха бъдещите професори, учени, р у ТАЛВЕГА
ажадемици, но и пълноводни, дър- ПО ИЛИ — СРЕЩУ 1АЛВИ1А 
жавници, политици, както и писа
тели, художници, артисти. Почвай 
юи през средата на ноември 1883 
с 34 ученици и един преподавател,
ДимитРие Йсаилович, пришелец
от Войводина, изшколува крагуе- в изправянето пред многобро йните трудности в

Гимназия преЗ изтеклите с(ьера в някои среди не са редки исканията за уравниловка в
сто и петдесет години двадесет разпределението на личните, доходи, без оглед на вложения тРУД- а 
хиляди младежи и деиоини, така таме и груби натисци да се дели неосъществен доход. — Кан-

нейните учебни стаи и * наже на трудовите хора: цялата истина, да се открият
12500 ученици и 80 трудности и проблеми, с които се срещаме, да бъдем гото-всички тРУДности^^^^ и с лишения или да сееи ИЛюзии

,Лесно да преско-

М. Стоиловичсеяемде-

мяване на
„Крагуевачка гимназии” с 
зията „йоеип Броз Тито” 
дарци. Бе представена 
Слободан Павичеиин 
звънче”.. По повод юбилея бяха ор
ганизирани повече културно-худо
жествени манифеста,ции, от които 
посочваме изложбата за Развой
ния път на крагуевачката Гимна
зия, литературната вечер «на дое- 
т-и и писатели, някогашни и сега- 
* - училище,

поезия.

от Кава- 
поемата на 
„Училищно

Лекомислен аплодисмент 
и тежки последствия

инономическа-
вачната

че днес в 
(кабинети учат
прпофесори. ви за живот и с

В столицата на сРъбскот° иня' за преходни фази в развитието, 
жеств-о, обкръжена с Княжевско- чим»?
коятоК”е печататП»Новше ОРъб- ^ъщеаремемно, с предложение- 

Трат1фа — първите такива ^то на коиешума на специалмс- 
чаведения в Сърбия — хммназията тите в трудовата организация
естествено широко -разгръща своя- „Црн бор” в Прилеп за повишение
тя поосветвожултурна мисия, тя то на личии-я доход на всички за- 
Т години да закрачи в пъЛ- ети с 20 «а сто, едно друго пред

на най- ложетите, от събранието на трудо- 
ООСТ „Тапацирано

ученици на тава 
на македонскаташни

вечерта
тематичното издание 
то .Кораци”, посветено 
на това учебно заведение. 
тояха се и редица срещи на из- 
ттжнатите революционери, ненога- 
шни ученици със сегашните уче
ници ^Ра™еВачка^™"™жеСг. 
пп ворме на централното тъРжрс!
во бе организирана сре«а

поколения ученици 
това училище-

които можемна списамие- 
на юбилея 

. Със- подкрепа и става причина за Дво- 
дневно прекъоваме на работата (че
ти: натисци за приемане на тора 
предложение!) в три основни ор
ганизации на сдружения ТРУД 
този нолентив („Тапацирано”, „Ме- 
бел" и „Столария”).

този случай в „Ц>рнубор”, 
и на юстанал|ите места

а

след пет
нолетство с оонешаването 
(висшето просветно 
Лицея, 'а с 'нег0 и

Историята иа крагуевачка 
назия като (неразделна част 
историята на -сръбския ,народ, пре- получава

миотобройните 
и преподаватели

заведение — вите хора в 
Библиотеката. за линейно повишение на личните

2000 дина-
И ,вв осиовенв историята на 

— межди, по които, 
налед-

Гим. доходи на всени зает с 
на ра, без оглед на работното място, 

аплодисмент и не малка
Съществуват 

народите дати
независимо о-г <>ФИ«»"|®ИН от 
ндари, се мери времето. Един от

(На 4-та стр.)



Л Комунист
Х^И Накто този ат «а Аеиству 

резервиран само за Ст»ю 
и а

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ които то листила в деисдоуванаго 
СК. Б учебната 1У81/В2 година 

шноли на СК 11 Сьр-
ване не е
за на комунистите, но тече

общеедаеношеиштичеени
наиаразованне за живота

ИН А «В—■■ I ч-|-тт.т1Гж*7~ Г

Председателството на Централния комитет на Съюза на ко
мунистите в Сърбия, след една година, разисква за досегашните ре
зултати и насоките в ио-натитьшното развитие на марксическото за около 
ооразование в Съюза на комунистите в Сърбия
ш този път бе констатирано, че 
' * централен проблем в анализа 
на този вид действуване ма Съю
за на комунистите представлява 
утвърждаване «а действителните 
ефекти на марксическото образо
вание, защото само такъв подход 
дава възможност за качествено 
оценяване на постигнатите Резул
тати. Наистина, достатъчно пред
поставки за танава оценка няма, 
понеже и в тази, също канто и 
в другите области на обществения 
живот, изследвания ияма доста
тъчно. Особено лиопват такива, 
които биха дали картината за
състоянието на съзнанието и на нпте, и становищата от разионка- 
идейно-политическата подготве- ннята в Маркаическия цснт-1,р и . в 
ност на първичните организации на Комисията за идейна и теоретпче- 
СК, в жоито (или поне би трябва- ска работа към ЦК «1а СК в Сьр- 
ло) да тече най-непосредствена бия.
борба за социалистическо самоуп- И в уводното изложение 
равление- заседанието (11етър Живадинович) и разискванията подчертаха, че в

Все пък, изследователската бе констатирано, че в оценните за пелия този комплекс мястото н 
картина не е така затъмнена, как- сегашното състояние в маркоичес- ™аРксичесния център, а спец 
вато бе до преди няколко години, кото образование, констатацията но на Марксягчеокягя ^център_ н л 
Изследователските начинания, реа- за разреза между количеството и пК на СК на Съроия ои тряо 
визирани преди всичко чрез ак- качеството му представлява общо Да бъде и по-забележмтелно и по- 
тивностите «а Марксическия цен- място. Все пък трябва да споме- ефикасно. Към това сочат и резул 
тър кцм ЦК на СК в Сърбия, спо- нем някои от моментите, които гагите от някои изследвания, кои- 
могнаха, че към подхода към ефе- до известна степен може да илю- то показват, че намалява интересо 
ктите на марксистко образование стрират разклконеността на систе- ванието за най-масовите оолици по 
в СК на Сърбия, много от прегле- мата по марксическо образование, марксическото образование и идеи 
дате пък и оценките и станови- а до известна степен и ефектите, цо-пол-итическото оспособяване.

политически
борбата за реализиране иа иолици- 
бия без СК в покрайнините са за
вършили 206 души, а други ус,- 
мм на образование (курсове, семи
нари, трибуни и оказан) е имало 

ми хиляди души. С осъ
ществяване «а програмата по иде», 
нои политическо оонособяване 

с маркоичеоко образование на члено 
вете на СК в 1982 година са били 
обхванати 76,5 па сто от члено
вете. 1'ази .картина на разчленено- 
стта на системата доньл-идоа и 
сведението от одно изследване, че 
на територията на СЕ Сърбия има 

21140! активности в над 20

другите
организации, във всеки случаи се 
поставя и въпросът за „удвояване 

мощностите". Повече пъти е 
тази обяас-т нина

подчертано, че а 
в необходима рационализация- 

Във всеки случай изключител
но важно е сведението, че е Реа
лизирано едно от ключовите иска
ния с които се стартува преди 
десетина години в организирането 
на системата «а марксисткото ф- 
разование — с него преди всичко 
да бъдат обхванати работниците 
от материалното производство и 
младежта (в 1981/82 година в ре-

школи

и
щата да бъдат по-прецизни, а 
това и начинанията, които вцз 'ос
нова на определени познанш бъ
дат предприети, до бъдат по-дело- 
творнн. Благодарение на това, на- 
кто и на общото следене па мар- 
оичесното образование, в юни т.г. 
се състоя еъвоашние, на което Ос 
заключено, че о необходимо въве
ждане на известни промени в сис
темата на мароическото образова
ние. Бе съчинен и проект за на
соките в развитието на системата 
на марксическото образование па 
СК в Оцрбия, в 1КОЙЮ са вшвочи- 
ни н анализите, съчинени в регмо-

дори
носто-яции и пад 50 временни 
лици но марксическо образование. 
Може би с и разбираемо, че в ед- 

, на такава твърде разчленена сис
тема, днес се явява като един от 
основните проблеми екетензикно- 

известна неоинхронизация,

политическиоб- гионалните 
имаше 42,4 на сто квалифицирани 
работници и 36,5 на бго млади хо- 

21 до 27 години). За значе- 
на тези данни достатъчно

ра от
нието
говори фактът, изнесен на заседа
нието на Председателството, че 
според едно изследване извършено 
в Белград — тъкмо слушателите 
в политическите школи влизат 

най-дейните актьори

СТТ“,
нъ,к и недостатъчна подготвеност 
на слушателите на висшите. обли
ци па марксическото образование. 
Ьто защо на този проблем на за
седанието бе посветена особено 

на внимание. Мнозина от участниите

в
вреда на

ката на Съюза на комунистите и 
целите на самоуправлението- 
вид активност, обаче, — канто бе 
казано — често се отбива от ба
риерите на отчуждените центрове

Този

на мощта, преди всичко на по-нис- 
шите равнища на обществената и 
партийната организация, така че 
са забелязани и случаи на излиза
не от Съюза на комунистите на 
довчерашни активисти, завърнали 
различни облици и равнища на мар 
ксическото образование и идеоло
гическо издигане. Слободан Клякич

ствия- Затова, че той бързо ЦДУ- 
убеждение, една сигур

без разберем, а след това на всички, 
докъдето докосва нашата трудова 
и обществена активност, да добли
жим цялата истина за трудности
те, с които ще се стълкновяваме. 
По този начин ще бъдем и по- 
педготвени и по-организирани при 
тяхното побеждаване и преодоля
ване-

(От 3-та стр-)
мотив за линейно, и в апсолутния 
износ изразено повишение на лич
ните доходи за всичхи, без оглед 
иа резултатите на труда, отговор
ността и професионалността на 
работното мдсо и преди всичко — 
без оглед на осъществения доход 
на организацията, просто се обяс
нява: повишението на цените на 
някои стоки от първа необходи-

Понякога и понякъде 
оглед на всичко 
изправен да се отстои върху прин
ципите, върху политиката която си 
приел.

клати едно
НОСТ-

осгава се
В практиката не рядко имаме 

обичаи да се прикланяме на чув
ствата, а не на разума. Така, не 
е ли чудно как комунистите °т 
един и същ авангард на работни
ческата класа дискутират и ко
ментират все още непредложената 
данъчна система: едни са за ради
кално облагане с данъци на всеки 
вид собственост- Или както едни 
едвам чакат Да се изработи „со
циална карта” и да се види кой

Понякога и понякъде 
дащ глава и се причисляваш към 
.„мнозинството”, без оглед на то
ва, че в теб нещо се бунтува.

Понякога и понякъде леко се 
определяш, защото, ако си „с мно 
зинството”, нещо ще плучиш, а 
така цнепринципиелен” и непре
клонен можеш да загубиш от 
„авторитета” и „човечността"!

А много е потребно човек да 
не се приклони на евтин аплодис
мент, дребен интерес,

навеж-

Ням-а много полза от голи илю 
зии. Кому може да е от 
фронталното декларираме (а това 
срещаме и тези дни на различни 
равнища), че всички цени трябва 
да се намалят, когато се знае, че 
някои са диктувани от световните 
икономически процеси и, че тряб
ва да се повишат — освен губене 
на доверието, а доверието трбва 
да пазим, да го издигаме.

Без съмнение е, че решението 
на едно координационно тяло за 
премахване на боновете за снабдя
ване на определени дефицитни сто 
ки в Скопие, преди няколко месе
ца, е получило аплодисменти и 
поради убеждението, че са броени 
дните на една -рестРинтивна систе
ма и че стоки ще има достатъчно 
за пазара. Обаче, повече о-рколно- 
то очебиеяцо отана, че беше твър
де -кратък дъх на този аплодисме
нт, 1 защото полиците в магазините 
бързо го двмамтираха.

И така, има много примери ко 
гато аплодисментът евтино ид- 

а остават тежки послед-

полза
мост и снижаването на жизнения 
стандарт засяга всички и този на
чин е най-правдив за защитна ин
тервенция. И такова обяонение по 
лучаава аплодисмент и широка под 
крепа! Покрай това не е леко 
онези, които на такива предложе
ния и на такиова методи се проти
вопоставят с ДРУГИ, принципиелни 
аргументи. С припомняне, напри
мер, че по този начин се разяж
дат основните принципи на разпре 
делението на личните доходи спо
ред резултатите от труда, че т°зя 
път води към- уравниловка, према
хване на границата между този, 
който1 работи и онзи, който е лен
тяй- Такива опити твърде просто 
се неутрализират с изтъкването на 
лозуши, че всички сме хора, че 
всички имаме същи стомаси. И ка 
кво става — -след презрителния 
поглед, след грубите етикетирания, 
че на теб ти -е леко, че си дема
гог, че си ттроти-в човека,

мнозинството те изсиир-

къде е, а други това осъждат като 
непозволено задиряне в свободата 
на човека! ..

В множеството свободни, не
ангажирани разговори, в пауза-или 
по коридорите, още знаем твърде 
остро да представим кой колко и 
кйк работа, а на нашите събрания 
за резултатите на труда и произ
водителността говорим -изкуствено 
— за ,дщкаи обстоятелства, някои 
хора”. Седим един край друг, на 
работното място на партийното 
събрание, пък ни се струва някак 
си неучтиво някому да нажем, че 
е лош работник, неотговорен само 
управител -и лош функционер.

Очевидно, по-лесно е плуване
то -н-из течението на реката, низ 
мати-цата — там където тя влече- 
Обаче необходимо е понякога — 
да се заплува -и нагоре, по мати- 

П. Караянов

-на
-демагогия, 

на лъжлива солидарност- Потреб
но е — особено за комун-иста, и 
в своята организация и в работни- 

събранието начеокия съвет, на 
трудовите хора, понякога и в име
то н-а непосредствените и истори
чески цели, за които се бори, да 
се сблъска и с неприятни ,истини 

Неговатаи с непопулярни неща. 
длъжност е да обяонява -истината 
сред трудовите хора, да та мобили 
з-и-ра на съблюдаване и осъществя
ване -на по-ши-рок-ия обществен ин
терес- *

С тези потреби трябва особе
но да се орещаме в този период 
на сложни икономически обстоя
телства, изострени проблеми и про. 
тивречия- -Най-напред трябва да

когато
понякога
ка? цата!ва
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община в условията на дългосрочната икономическа стабилизация

изпълнение на развойните цели
НИКОЛА ДИМИТРОВ: РАЗВИТИЕТО 
ЖЕН ФАКТОР В СТАБИЛИЗАЦИЯТА

В разговорите на нръглата маса на в. „Брат
ство1' взеха участие: ПЕТЪР ТАСЕВ, председа
тел на общинската скупщина, МЛАДЕН ДИ
МОВ, председател на ОК на ССТН, РАЙКО 
ЗАРКОВ, председател на ОК на СК, ИВАН 
ДЕНЧЕВ, секретар на ОК на СК, САША ДИМИ
ТРОВ, председател на Общинския синдинален 
съвет, ЗОРАН ТРИЧКОВ, председател на ОК 
на ССМ, ВАСИЛ РАНЧЕВ,

НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО — ВА

Преди всичко искам да 
изтъкна, че 
условията за развитие на 
селското стопанство. Об
ществото прие насърчител 
ни мерки а отделя и зна
чително повече средства. 
Оттук възможността 
машата община в

се проект за площ от 600 
хектара със съответна п-ьт 
на мрежа и 
двор. Производството 
фураж ще даде възмож
ност за отнрисване ма кра
веферма с 500 глави доби
тък и още една ферма за 
угояване на 500 , юнци. Съ 
що тук ще се формира об 
ществен масив на площ от 
400 ха, така че общо ко
операцията ще има 800 ха

,\одим«те съоръжения, та
ка че тук ще се преработ
ва цялото мляло), което се 
произвежда на територия
та на общината.

се измениха
стопански

на

директор на кожооб- 
работващата организация „Братство", НИКОЛА 
ДИМИТРОВ, представител на земеделсната ко
операция „Сточар", СРЕТЕН АНГЕЛОВ, пред
ставител на каучуковата промишленост „Тигър” , 
ТРОЯН ТОШЕВ, и РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ, пред
ставители на Конфекция „Свобода".

Предвижда се също та
ка развитие на рибовъдст
вото и други строителст
ва в обществения сектор. 

На частния сектор се 
строителство

в
този От 

расъл да се инвестира мно 
го повече за развитието
на селското стопанство.
П/ри това едновременно 
Ще се развива и обществе обработваема 
пият, и частният сектор. •
Разбира се, като се даде

предвижда ______________________
на 30 малки кравеферми, _
10 обекта за угояване на г.„. _ 
юнци, 10 обекта за свине, ЦИЯТА СА НАЛИЦЕ 
16 обекта за овце, една 
птицеферма и 3 за зайце
въдство, 10 пчелина и на- 
бавка на селскостопанска 
механизация на стойност 
от Ю милиона динара.

ВАСИЛ РАНЧЕВ: ПРЕДИМСТВАТА ОТ ИНТЕГРАПЛОЩ.
Във район ВИСОК ще се

открие ферма за угоява- 
предимство на обществе- не на 500 юнци, а в райо

на на Бурела овце и козе- 
въдството. Най^интензив- ферма за 200 овце 
но развитие се очаква в 
района на Забърдието, къ- 
дето

Кожопреработвател- 
наха организация 
ство" от 1982 г .стопани- 
сва като ООСТ в състава 
на трудовата организация 
„Котекс” , експорт-импорт 
От Сплит. Нашата интегра
ция е пример на сътруд
ничеството между търгов
ска и производствена ор
ганизация. Това оказа по
ложително въздействие в 
раздел©вието . на труда:

■ ние произвеждаме, а те 
се занимават с пласмента 
на готови идезлия. Все 

Ние предвиждаме чрез

инвестиции да решим тех
нологическия въпрос, защо 
то досега главно произве
ждахме метражна стока, 
която се шие в други це
хове. В бъдеще ние бихме 
произвеждали изделия от 
кожа и кожна галантерия.

Очевидно е, че стабили- 
зацита налага едно такова 
закръгляване на процеса 
на производството. За две 
години работа в състава 
на „Котекс" са постигна
ти определени положител 
ни резултати и ефекти, ко 
1Ито благоприятно се отра
зиха на самите ООСТ. Съ
ществува една сигурност в 
работата, особено в днеш
ните условия, когато в ко
жарската промишленост 
цената на суровините се 
покачи твърде много. По
нататъшното доизгражда 
не на доходните отноше
ния — от набавката на су
ровини до.готови изделия 
— върху самоуправителни 
споразумения за. сдружава 
.«е, "ще доведе и до поло
жителни резултати в тази 
област.

„Вратния сектор.
и кози.

и уреждане, на площ от 
100 ха: Със средносрочна- 

най-много благопри- га програма се предвижда 
яствуват условията за рас доизграждането на започ- 
тениевъдство, относно за натия млекопреработвате- 
производство на фураж за лен ггункт в Желюша, кой 
говедовъдството. Изготвя то ще се оборуди с необ-

Всички тези капиталов
ложения безспорно зна
чително ще допринесат за 
дългосрочната стабил иза-
ция не само в общината, 
но и по-широко, защото 
производството на храна 
наистина- представлява ва
жен стабилизиращ фак
тор.

ТРОЯН ТОШЕВ: ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ НА МО 
ЩНОСТИТЕ

Конфекция „Свобода” в 
■началото на годината се 
срещна с редица труднос
ти, които засега са надде- 
лени. Ние произвеждаме 
в момента 71) наето за чу 
ждесТранни, а само 30 на 
сто за домашния пазар. В

на ръка. Отсъствията са 
доста високи. Изчислили 
сме, ако продължи съ
щия темп до края на го
дината бихме загубили 
оУМ трудодни, а това сред 
но възлиза по 17 трудодни 
на зает. Активирахме ко-

шиеш Ж';-, I 1
11ЯШ*Лц ^

мисията, която следи ох-момента строим склад за 
готови изделия, който най- съРтвията но болест, 
вероятно ще бъде завър-

но
все още не постигаме же
ланите ефекти. ' Ето защо 
в тази н.асока следва 
се търсят ло-целесъобраз-

шен до април идущата го
дина. Полагаме усилия да 
обезпечим и износ на за
падните пазари, поне две 
бригади постоянно да ра
ботят за тях, за да обез
печил! валута за възггроиз 
водствени материали. За

ла

ни решения: например са- 
моупраитвел н ата общн о ст 
по здравно осигуряване да 
поеме част от разходите 
за отсъствия по ^болест-

Участници в разговорите

РАЙКО ЗАРКОВ: ЗАПО-ГОЛЯМА 
КОННОСТТА И СОЦИА ЛИСТИЧЕСКИЯ МОРАЛ

ЕФИКАС НОСТ В ЗАЩИТА НА ЗА-ударениесега главното 
слагаме върху подобрява- 

организация на труда, 
за да подобрим качество- 

производителността.

Стабилизацията може
да се реализира чрез пъл
но натоварване на мощно
стите, качествена продук
ция за износ, по-гол яма от 

ръща на уплътяване на ра- - говорност от всички 
ботното време. Предприе- всяко работно място, ^ 
мат се конкретни мерки добро ползуваме на раоот- 
за неяисшплина, некачес- иото време. В тази насока 
тво ,и различни неооновате са всички -наши меропри- 
лни отсъствия- Известно • ятия и безспорно те ще 
е, че в „Свобода” работи дадат определени резулта- 
предимио женска работ-

отговорни лица в трудови- 
те организации се държат 
безотговорно, и са безпо
мощни защото сами са се 
отри шили о • законността, 
социал и етическия 
к очтетиту ци о н ността - Това 
'И31Исква определени кадро
ви решения. Само бързото 
действуване може да до
принесе за укрепването на 
законността и социалисти
ческия морал. Ние всички 
см.е заинтересовани винов
ниците да се 
нашите усилия ще 
занапред да се действува 
енергично, бързо и навре
ме-

не на дълго- дава привидно,ст, че ня- 
виновници- 

ОК на

Реализацията
стабилязацион- кой защитава

Усилията на
СК, ръководствата на об- 
щественочюлитичеоките ор 

и общинската 
ефикасно да

срочните 
ш процеси предпочита и 
по-гол яма ефикасност в 
опазването на законността

то и
Особено внимание се об-

ге-
на

по- морал,мо- ганизацимсоциалистическия
рал. Тази активност е скупщина, 
схватена като трайна за- се действува срещу нару- 
дача. Ние не може да бъ- шителите, проваля оавносг 
де,м доволни със сегашна- та на правосъдните и ДРУ- 
'1-а ефективност, особено гите органи, конто тряо- 
за някои констатирани на- ва да се произнасят за 
рушения на законността, провиненията. Не оива с 
Определени мерки бавно месеци да се протака да 
се предприемат, което се речем за едно съдеоно ре- 
отразява зле на междулич ше-ние срещу провинилия 
постните от,,ошения в тРУ се- 

организации. Хора
та губят доверие и се съз

т*и.

РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ: ВЪЗ НАГРАЖДАВАНЕТО 
ВАЖНО ЗВЕНО В ДЪЛГОСРОЧНАТА СТАБИЛИЗА 
ЦИЯ

накажат и 
бъдат

ра-адиминистративн ихе
ботници да търсят работа, 
а не като преди да прота- 

работите. Считам,
възнаграж- 
виачителен

Има явления да се про
така и затова, че някои

Начина на възнагражда- 
ване в ООСТ „Младост" 
при конфекция „Свобода 
е сравнително добре Ре- 
шен.

ДОВИТО

че С КЛЮЧОВИТЕкат ИВАН ДЕНЧЕВ: ОК НАСК РЕДОВНО СЕ ЗАНИ-МАВА 
ПРОБЛЕМИ НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

този начин на 
даване дава

за стабилизационни 
занап

триСъществуват 
тъй като ТУ« работ 

ят полукваллфицирани ра- 
квали-

групи, съзнава- во. Само по-голямата дей- 
ност на

принос
те процеси и той и 
ред трябва да се усъ®ьР 
шенствува. Защото матери 
алио заинтересованият ра 
ботник безспорно е 
бъ;Р производител. 
нормата се следи по 
но трябва да се следи и 

качеедао на гароизвеж- 
Тогава

СК, общинската скуп- стта си, понеже
обще- ме, че само идейно _ оспо- 

собеии може да действу
ваме ефикасно и навреме- на историческата роля ;на 

работническата класа за 
коят0 по-нататъшно развитие и 

желания да допринесе за пълно осъ
ществяване целитб на дъл
госрочната икономическа 
стабилизация.

СК може даботници, получили 
фи нация в самата тРудо- 

Всеки

хцина и останал.итр 
ствено-политичесюи 
низаци»! редовно се зани- 

нлючовите проб-

осъЩествяванетоускориорга-
организация-

труд е нормиран, така че 
всеки работник в края на 
работния ден може да из 

(на дневната работ- 
листа) колко -днес е за

работил, 
през настоящата голина и 
за т.н. режийни работни- 

е въведена норма,
сега имаме явление

ва
Това е тясно повързано с 
диференцияцията,

• не се развшва с 
темп. В ръцете на труде
щите са статутът на СК 
•и други донумеяти, ноито 
са мощно орълсие срещу 
всички посегателства вър
ху общественото имущест

до- мават с 
Засега лем!И па стабилизацията и 

обеи, осъществяването на мер
ките по дългосрочна ста
билизация. Първичните ор
ганизации на СК в края на 

утвърдили

числи
на поНешо повече

дачата продукция-
заинтересоваността на ра 
ботниците ше бъде още 
по-голяма'.

август т-г- са 
планове за укрепване на 
идейността и дееспособно-

Разговорите водиха: 
Ст- Николов, Ал. Ташковха-ци

ка че
СТРАНИЦА 7
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,| по ПОВОД „МЕСЕЦ НА КНИГАТА’’ |.

Творчески награден
КОНКУРС

на списание „МОСТ"

ВЕЧЕР М ПОЕЗИаП М МАРИН МЛАДЕНОВ
бираталство. Библиот е чм и 
пунктове в стопанските ор 
ганизации биха могли да 
се открият с 
црсдстша, защото свободни 
помещения и тях -има, а и 
материалните им 
пости позволяват 
ползата книгата да стане 
достояние па трудовите хо 
ра може да бъде само мно 
гонратна.

• С ИЗЛОЖБА НА КНИГИ И ВЕЧЕР НА 
ПОЕЗИЯТА НА ПОЕТА МАРИН МЛАДЕНОВ БИБ
ЛИОТЕКАТА ПРИ ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА „25 
МАЙ" В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ОЗНАМЕНУВА ТРА
ДИЦИОННАТА МАНИФЕСТАЦИЯ „МЕСЕЦ НА 
КНИГАТА"

С 25 000 книги, от които 
9500 на български език, би 
блиотеката в Димитров
град представлява забеле
жително културно 
ще в града. За 9 месеца на 
годината библиотеката е 
обогатена с още 533 загла
вия- Според думите на из
пълняващия
ръководител на библиотека 
та Момчило Андреевич, би
блиотеката има около 1500 
активни членове- Общият 
брой на членовете достига 
4000 души, но мнозина От 
тях взимат книги за про
чит от време на време.

минимални

възмож- 
това. А С цел да подтиква творческата дейност 

литературното поле публицистиката и нау-
народност в

малък е броят на работни
ците от пряното материал
но производство.

От друга страна, трябва 
да се констатира, че биб
лиотеката няма нито един 
библиотечен пункт- А ус
ловия за това има, поне в 
близките селища: Желю- 
ша. Градини, Белеш, Луни 
вица н пр. Основната при
чина е — липсват оРедст- 
ва и кадри. Безспорно, про 
блемът може да се реши 
преди всичко, ако повече 
се ангажира самоуправи- 
телната общност на инте
ресите по култура.

Доксшкото пък се касае 
за откриване на библиоте
чните иуннтове в трудови
те организации причината 
е липсва съответната заин
тересованост и взаимораз

на
ката на творците от българскаа 
Югославия, списание „Мост" продължава да об-

творчески награден кон- ф
СтИХОТВО- 

статия и пуб-

явява традиционния 
курс за следните жанрове и видове: 
рсние, разназ, новела, есе, научна 
лициОгическа статия- За посочените видове и 
жанрове се предвиждат следните награди:

среди-
:Инак по повод на тазго 

др пиния „Месец па книга
та” библиотеката Ще орга
низира изложба на книги 
и ще устрои литературна 
вечер под название „Ве- 
чер на поезията върху шо
пски мотиви", па която ще 
бъдат представени стихо
вете на поета Марин Мла
денов, създадени върху шо 
поки мотиви. Гост Ще бъ
де поетът Младенов, а 
поезията му ще изпълнят 
членовете на самодейния 
театър „Христо Ботев" в 
Димитровград.

X
Xдлъжността

ЕСЕСТИХОТВОРЕНИЕ

първа награда 1000 див. първа награда 3000 дин. 
втора 
тРета

2500 „
2000 „ ф

800 „ 
700 „

втора
тРета

! ♦♦
:НАУЧНА СТАТИЯф РАЗКАЗВ читателския състав 

най-числени са учениците 
и пенсионерите. С такъв 
състав библиотеката час
тично е доволна, понеже

❖ ♦
: награда 2600 дин. първа награда 3000 дин. ♦

„ 2300 „ втора „ 2500 „ ♦
1800 „ тРета „ 2000 ,, 2

първа
втора
трета1А. Т

:♦БОСИЛЕГРАД ♦ НОВЕЛА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА Ф 
СТАТИЯV ♦КНИГИ ИМА, ЧИТАТЕЛИ - МАЛКО ♦ ♦X--------------------------------------- 1X първа награда 3000 дин. първа награда 2100 дин. ♦

втора „ 2500 „ втора ,, 1800 „ ^
тРета „ 2000 „ трета „ 1500 „зователния Център съдцест па нови книги, а има въз- Ф

вува библиотеки с по ня- можности известни сред- ^
колко хиляди книги, сво- стла за делта да се полу- X
бодно може да се каже, чат и от Републиканската ф
че общината има солиден общност по култура,
книжен фонд (на всеки Въпреки това, от броя ♦ 
жител по три и повече На прочетените книги т
книги), 1(ойто дава широка (27 378), а особено от ф
възможност книгата дабъ- броя на читателите (750) ф
де достъпна на читателя- — в градената библиотека ф
Още повече, че и през -на и библиотечните пунктове
стоящата година, както яи — не можем да бъдем до

директорът на волни. Този факт още по-
Заха-

Градската библиотека в 
Босилеград, която работи 
при Центъра за култура, 
разполага с 12 000 книги 
— 8000 на български и 4000 
на сърбохърватски език. В 
рамките на. библиотеката 
работят и четири библио
течни пункта в районните 
центрове: Бистър с около 
5500 киипи, Долна Любата 
с 3200, Горна Любата с 
3500 и Горна Лисина с 
3200 заглавия. Ако доба
вим към това, че цри ос
новните училища и обра-

:
♦
:

♦ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА ♦♦♦
1. Право на участие в традиционния тгор- ♦

чески награден конкурс на списание „Мост" Т 
имат всички граждани на СФРЮ- ^

2. Творбите, предложени за награда, гряб ф 
■ва да са написани на български език — по въз- ф 
можност на ш!шеща машина (раздел тройка) ф 
или четливо на ръка и да имат обозначение ♦ 
(шифра). Авторите трябва да доставят на Реда Т 
нцздта по три екеземпляра Ох всяка творба, а ф 
името на автора трябва да е сложено в отделен ф 
ЗАТВОРЕН ПЛИК, върху който трябва да е ф 
написано същото обозначение (шифра), което ф 
ноои предложената творба за награда.

те от основните и средно- X
то училище. Това красно- ф 3. Изборът на темата е свободен — спо- ▼
речиво говори, че книгата ф ред желанието на автора. Препоръчително е ав- 
в Босилеградска община ф торите на научни и публицистични статии да 
не намери път до работ- ф посветят съответно внимание на 40-годишнина- 
ника 1И селянина. Т та от Второто заседание на АВНОЮ, На разви-

Цекна помощ за попу- X тието на самоуправлението у нас, както и на 
ляризиране на книгата ф въпроси От Дългосрочната програма по иконо- 
сред трудещите се могат ф мисна стабилизация и пр. 
да окажат самите ТРУДОВИ ♦
организации. А Центърът ♦ 4- Обемът на научните и пуолицистичес-
за култура и самоуправи- X ките статии може да бъде най-много до 20 
телната общност на инте- X страници на пишеща машина.
реоите за нултура, съвмес- ♦ г _ _ ж
тна с училищата, трябва Т 5' Пб^ВДен '°РОк за доставяне на творои ♦х »«гггшггв-шдгк х
„С .г .г.»,ог«я»Ь»- ♦ ?0Р?МТСТ™",*1д"тв'оикс1Й?АЛгМ
рани изложби на книги, ^ ^ тъиш.
“ч^атеГГизв^ : вк 1-™- - бодат съобщени чрез 
ни наши писатели. ♦ „фс,’^ ш б1^^а “ Д

За съжаление, това си Т славия 
гешориме пред всеки „Ме- X 
сец на книгата", а поло- , ф
жвнието на книгата не оеЦф .-■■■ ,**. фь.~
подобрява. м- я»ев т ффффффффффффффффффффффффффффффф^

Ф!
уведоми 
Центъра за култура вече загрижава, ако се ф 
ри Стоянов, са обезпечени има предвид, че сред чи- ■ ф 
50 000 динара за купуване тателите 1има съвсем мал

ко работници и селскосто
пански производители (са
мо 80 през 1982 година). 
Най-ревносгни 
бяха и останаха ученнци-

БОСИЛЕГРАД (СФРЮ) — КЮСТЕНДИЛ (НРБ)

Договор за по-тясно 
културно сътрудничество

читатели
:

Съгласно договора за крайгранично сътруд
ничество между общинската скупщина ов Боси- 

обпданския народен съвет на град Кю-леград и
сгендизл за 1983 година, миналата седмица 
Босилеград сс срещнаха представители на Об
щинския съвет за култура на гр. Кюстендил и 
на Центъра за култура в Босилеград.

Представителите на двете културни ведом
ства се договориха занапред да поддържат по- 
тясно сътрудничество на културното поле. До
говорено е Общинският съвет за култура на 
гр. Кюстендил да даде *в Босилеград омесен 
концерт на народна (и забавна музика между 10 
и 20 ноември (точната дата ще бъде утвърдена 
допълнително), а Центърът за нултура от Боси
леград да върне посещението между 10 и 20 
декември т-г- със смесена програма от народ- 

забавна музмна и танци от нашите ира-

в

;

I
на и 
ища.

Центърът за култура от Босилеград и Об
щинският съвет за култура ва гр. Кюстендил 
ще организират разменни гостувания «а театри 
от Кюстендил и Лесковац, както и на Кюстен
дилския ансамбъл за народни песни и танци и 
културно-художествени дружества от Леснсшац. РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ”
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ЕДНА (НЕ)ОБИКНОВЕНА ГОДИШНИНА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН 
КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАДПобратимите Ивица и Войкан Дебри резултати на 

ученическата кооперацияИвица Алексич от Димитровград и Войкан Ча
месецТ преди° щЬи °ВаЦ Жупски “ побратимиха един 
общини официалното побратимяване

Малко по-късно Ивица 
изпраща на Войкан сним
ки и
През октомври сьацата го- 

я дина Войкан
на гости ш време на из
вестната „Жупска берит
ба”. Ивица отива

на двете първото писмо.
В образователния център „Иван Караива

нов” в Босилеград тази пролет започна да ра
боти ученическа кооперация, която се занима
ва със селскостопанско производство. За дей
ността на този нов вид ученическа организация 
в босилеградското средно училище водихме ра
зговор с подпредседателя на скупщината на 
кооперацията ВАЛЕРИ СТОИЛКОВ, ученик в 
ГУ-4 клас.

Приятелството 
ва на „Майските 
състояли се през 1973 го
дина. Ивица, сега собстве 
н'ин .на _ фото-ателие в Ди
митровград, а 
токлаоник !в димитровград
ската гимназия, някак 
тава без гости 
•вете

им започ кани Ивицавна празнота. Попълва
срещи”, с непрекъснато другарува

ме с дошлите тук момче
та и момичета от много 

на републиката. 
П,ри това неуморно изпол
зува фотографския апарат 
на баща му. Снимайки пе 
ещите и играещите младе- 
лава

а вече
същата зима те заедно пре 
карват зимната ваканция 

Димитровград. Приятел
ството между Ивица и 
Войкан наскоро прераства 
в приятелство между тех
ните семейства. Започват 
да разменят посещения по 
време на празници и тър
жествени

краища
тогава тре-

в
ос-

от редо- 
участниците с 

„Срещните". Димитровград-
иа в да се фотографира в 

шумадинска народна
чеоните условия през ля
тото не бяха благоприятни, 
добивите са добри. Това 
се дължи преди всичко на 
голямата грижа на члено
вете на кооперацията за 
градината — трудът побе
ждава >и сушата.

Ф Кои членове най-мно
го се ангажират в работа
та на кооперацията?

— Мнозинство от учени
ците в нашето училище 
членуват в ученическата 
кооперация. Все пак, най- 

• много се ангажират .наши
те другари и другарки от 
селскостопанската специ
алност, които в градината 
провеждат практическото 
си обучение.
• Прибрахте ли Рекол

тата и как върви пласме
нтът на продуктите?

— Прибирането на ре
колтата вече приключва, а 
по-голяма част от продук
тите се продават на част
ни лица за домашни по
треби.

• Как виждате дейност 
та на кооперацията в пред 
стоящия период?

— Надяваме се от идва
щата година кооперация
та да разполага с. по-голя
ма обработваема площ, с 
което ще се получи въ,змо 
жност за по-разнообразно 
релокостопанско произвол, 
ство. Също така имаме го
лямо желание да устано
вим добро сътрудничество 
с цеха на „Здравно” за 
преработка на овощия, зе 
ленчук, лековити билки и

манифестации.
| Тъй нато Войкан няма 

братя и сестри, .майка му 
предлага да се побратими 
с Ивица. Двамата при©мах 
предложението с голямо 

Ивица 
Чалич

въодушевя ение.
Алексич и Войкан 
се побратимяват 
©дан месец преди офици
алното побратимяване на 
Димитровград и Алексан- , 
д.ровац Жупски.

Двамата побратими сега 
се готвят да ознаменуват 
тържествено десетгодиш- 
нината От деня, в който 
се запознаха. Юбилея си

точно

Валери Стоилков

Ф Другарю Стоилков, с 
кои култури беше засаде
на градината на ученичес
ката кооперация и какви 
са добивите?

ще чествуват под знака 
на известния девиз на „1^1 а 
йските среши”: да укреп
ва братството и единство
то на народа и народно
стите в СР Сърбия.

— По-голяма част ох гра 
дината беше засегна с Ца
ревица, а освен това тук 
отглеждахме картофи, фа
сул, домати, тикви, кромид 
и пр. Макар че

Войкан Чалич

чани, надалече известни по 
гостоприемството си, не 
се примиряват с този фа
кт- >И третокласникът Иви 
ца чувствува голяма душе 
жм и девойки в пъстри на
родни носии. Ивица поже-

Ивица Алексич

сия- Така се запознава с 
Войкан Чалич от Алексан- 
дровац Жупски. Отиват за 
едно в ателието на баща 
му, където разменват но
сиите си и прегърнати за
стават пред фотоапарата.

и

А. Ташков климати-

СУРДУЛИЦА

Шест отделения на Политическата школа 
на „Борба"

В Политичеоката школа 
„Душат Петрович — Ша- 
не", организатори на коя
то са вестник „Борба” и 
Съюзът на социалистичес
ката младеж на Югосла
вия, на 17 октомври започ 
на XVI цикъл — „Ражда
нето на социалистическа 
Югославия”.

В Оурдулица са сформи
рани 6 отделения на Полити

ческата школа с по 10 кур
систи1. Отделенията са 
сформирани 1 във фабрика

,ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 83”I

ПЕСЕН та за машини и Стоманоле 
ярна „Мачкатица”, образо 
вателните центрове 
оип Броз Тито” и „Моша 
Пияде”, основните учили
ща „Вук Караджич” и ,До 
ван йованович Змай” и в 
дружеството „Ром”.

„йо-

Когаю за пръв път чух песен 
не знаех какво щастие улучих,

: сърцето ми заигра танц чудесен
с радостта, която получих.

| Сетне разбрах, че жетварка 
(с глас начупено звънлив) 
бърза, бърза с паламарка 
и лее за човека тРУД°л1°бив'

Тогава сърцето ме отправи 
с волни чувства напред: 
да пея песни за жетвари,

{ и за тРУДолю®ивия свет‘

| И колко леко я приема
; чувствителността
5 тъй като че ли с 1ръка
! от ВИСЯЩИЯ пред жетварката

Затова обичам песента 
и славата й разнасям.
Извор на
и сладостта й ме унася-

Дивна Тасева

горски плодове.
Разговора води: 

Александър СпасновС. М.

I лг
ЗАГРИЖАВАЩИ ПРОЯВИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

Внучета“ от съседната будка
Неотдавна на едно лакоатлетно със- совете. -Как е въВлгожто това? 

тезамие ;на учениците от основното учи- Достатъчно е да надниниете в мага- 
беше забелязано, че почти пял зина-будка отсреща училището. Отго

ворът е прост: от прозорците и рафто
вете примамливо ви гледат малки бу- 
тилчици „кимова”, , 
здова”. .. „внучета”,

: II

лище,
един .клас учечници са дъхали на а л по

кажем били пияни. Ставахол, да не
дума за тринадесетгодишни 
Подобно нещо, даже в по-големи разме-

в оо-

лрепеченица”, „гро- 
, както популярно

момчета-

пи наричат.
В училището казват, че будката е 

открита с цел да продава закусни на 
учениците. Идеята е поддържана без 
колебание. Сега обаче, на забележките 
никой не -реагира. И магазинерите, и 

в „Услуга”, чиято е

забелязано сред ученицитери, е
ра зоват елно -зъ1зпит ателн ата орга-низа-
ция-ми в захлас; Недостига на младеж
ки дом (или вещо подобно) по този на
чин надоместват „Гациното , „Пензион- 
н-ото” „Балкан” и още някои кафенета. 
Дорв -и в „Блед”, замислен някога като 

,ресторант, нерядко могат да 
- пийнали учечници. Все пак 

най-^»ного затрижйва вече поооченото 
явление че се напиват голям брой уче
ници в двете, училища по в-реме на ча-

я взема
клас-

юолшетентиит© 
будката, гледат повече финансовата 
сметка от оборота, отаодкото вредата 
във възпитанието на учениците (,Д*ие 
сме да даваме кой каквото покаж а да- 

възоитават децата”).

:
млечен
се срещнатмечти я наричам

скалите са да А. Т.: у
• иим»| СТРАНИЦА 9
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БИЛАЛИ ПРЪВ ДАДЕ ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ НА КОПАОНИКИБРАХИМКАК СЕ ИЗГРАЖДА ЗВОНСКА БАНЯ?
•..Д2П&ЗЙ

Строителни кроежн
КАТО ГЪБИ СЛЕД ДЪЖД, ПРЕЗ'ПОСЛЕДНИ- 

ТЕ ДЕСЕТИНА ГОДИНИ В ЗВОНСКА ЬАНЯ НИКНА
ХА МНОГО СТРОЕЖИ. СТАРИТЕ ВИЛИ ПОЧТИ 
НАПЪЛНО СЕ ЗАГУБИХА В БЛЯСЪКА НА НОВИ 
СГРАДИ СРЕД КОИТО ГОРДЕЛИВО ИЗПРАВЯ 
РЪСТ НОВИЯТ СЕДБМЕТАЖЕН ХОТЕЛ. НАКАЦА
ХА ТЕЗИ ВИЛИ ПОД СТРАЖАТА ПОЧТИ ЕДНА 
НА ДРУГА НА ПОКРИВА, А ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, 
КОИТО И БЕЗ ТОВА БЯХА МАЛКО, ПОЧТИ ИЗ
ЧЕЗНАХА.

Честно е па помогнеш о неволя
на ССТИ за да даде парич 
на помощ ох 1000 динара. 
На Ибрахим това не е 
първа солидарна помощ. 

Той е винаги

Във всички тРУДОви ор
ганизации 1и меспни общно 

ю Димитровградскасти
община в пълен разгар с 
акцията за събиране на 
солидарна помощ за по
страдалите от наотдавнаш 
пото :!с\1Ст'ьрсенис в окол- 
аюстта на Копаоиик. Акци
ята и Димитровград така 
да се каже, прът започна 
човек, познат на 
димигровградчани по споя 
та 'Готовност винаги да 
помогне е неволя. Тота с 
Ибрахим Билали, собстве
ник на една от първите 
сладкарници в Димитров
град.

която дава. 
най-активен във всични по 
добни акции. Давал е пари 
за Баня Лука, за. железо
пътната линия Белград — 
Бар, за Черна Гора и мио- 

Бил е

И какво се получи? Стана така, че сега, 
гаю в бавягга е застроен почти всеки ‘квадратен ме
тър площ, отговорните да се чудят какво да се пра
ви? От 26 новопостроени частни обекта, 9 са застро
ени без позволително.

На неотдавна проведената сесия на общиноната 
окуттщина в Бабушница делегатите бяха запознати с 
положението в Звоиока баня- Изнесено беше, чс спе
шно трябва да се вземе изготвеният и приет през 
1970 година градоустройствен план, като со види кои

ко-

акции.го други 
бригадир през 
1948 година, а

тешката 
днес

акциите на местната общ
ност винаги е най-активен, 
въпреки нарушеното здра
ве. И в село Враните край 
Драгош, отиъдего дядо му 

настанил

всички в

вдошъл и се 
Димитровград, е всред пър 
вите, когато става дума за 
акции с комунално значе-

— Не съм сторил нищо 
особено за да мм се при- 

значение, 
Иб-

таковадава
скромно ми посрещна 
рахим, когато разбра защо 
го търсим. —■ Случайност 
е, че аз пръв съм. дал из
вестна сума пари, която 
наистина е малка.

ние.
— Честно е да 

пеш на човен в неволя за 
да ти пемопнат, когато се 
намериш в неволя — съв
сем просто и логично обя
снява своята постъпка Иб
рахим. Неговите хиляда ди 
нара сигурно не са много, 
но както той казва: ,Ако 
всеки в Югославия отдели 
само по сто динара сигур
но те има достатъчно за 
всички пострадали на Ко- 
пзеник”. Съвсем оме съ
гласни с него и убедени 
сме, че неговия пример

помог-

Ибрахим е „стар” дими- 
тровградчанин. Още през 
1922 година дядо му тук 
за пръаз път отворил слад
карница (в Димитровград 
бил нато войник и му ха
ресало). Ибрахим е роден 
в Димитровград през 1933 
година и е трето коляно, 
което живее в този град, 
а сигурно и не последно. 
Надява се, че поне естно 
от петте му деца (четири

Ибрахим Билали

момичета и едно момче) 
те продължат неговия за
наят, въпреки че всичките 
са добри ученици и имат 
възможност да продължат 
школуването си. Веднага 
след първата вест за зе- 
метърсението той отива в 
общиноката конференция

ще последват и други.
А. Т.

БОСИЛЕГРАД

Плацове на публичен
търг

сгради могат, а кои «е могат да се включат в него, 
дори и при значителна преработка и ,докарване” на 
същия.

Защо с лека ръка са давани плацове за строеж 
на вили в Звонска баня и защо се е стигнало дотам, 

градоустроения комплекс на банята от около 31) 
хектара площ на няма място за търговски магазин, 
за автобусна спирка и къмпинг, за други спомага
телни обекти? Дори е направено нарушение на плана 
и при изграждането на хотела, който със 150 метра 
е „влязъл" в така наречената зелена зона?

Гостилничарско- възстановител ният център До 
голяма степен е „покрил” района на банята, а не се 
е водило ометка и за прокарване на водопроводната 
и канализационната мрежа, така че се е дошло до 
сериозни затруднения. Главният колектор е изграден 
на неподходящо място, А допуснати са още пропуски

че в

Да кажем и това, че до- 
колкото за една строителна 
площ са заинтересирани 
повече лица, предимство
то ще се утвърждава въз

Изпълнителният съвет 
на ОС в Босилеград неот- 
давно взе решение в гра
доустройствената част на 
града чрез публичен тръг 
да се продадат 48 строите 
лни парцели. Касае се за 
парцели, в местността 
„Орище” (над детската гра 
динка), с повръхнина 
квадратни метра.

основа на ранг—листа, из 
готвена от комисия на Из 
пълнителния съвет.

М. Я.

и нарушения.
Къде е изходът от положението?
Изход не посочи почти никой от компетентни

те служби при общинската скупщина. Беше казано 
само, че ,дце се търси начин да се «иди кои от без
правно застроените обекти могат, а кои не могат да

на градоустройствения

383

Цената на един квадра
тен метър, включвайки в 
нея и всични комунални 
такси за изграждане на

се включат в нова версия 
план. Никой не отговори защо е строено така, кой е 
издавал документация и пр? Второ, и застроените 
обекти, едва ли са правени според одобрените плано
ве. Всеки е гледал да построи повече етажи, да 
направи по-гол яма ограда, че да може, на частни на
чала, по време на сезона да даде подслон на по-

улици, водопровод, кана
лизация и електрифика- 

620ция, възлиза «а около 
динара. Право да участву
ват в публичния тръг имат 
всични индивидуални лица, 
а предимство ще имат бив 
шите собственици на пло
щите или пък първите им 
потомци.

вече гости.
Защо не се изнесе, че по време на сезона,, не

колцина притежатели на частни вили просто отнемат 
гости на „Църни връх" и той често остава с къси
ръкави.

Изграждането на Звонска баня наистина не е 
вървяло по канален ред и пред делегатите на общин
ската скупщина трябва да се излезе наистина с 
на информация, която да даде ясна картина на поло
жението ка-го се посочат и виновниците за допус
натите бански кроежи-

пъл-

М. А. Босилеград
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Велбъжд" — „Младост" 5:0иФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"
На 12 октомври 1983 година първият отбор 

на ФК „Младост” от Босилеград гостува в Кю
стендил (НРБ), кьдето с домашния „Велбъжд" 
игра приятелска международна футболна среща. 
Това беше вторият и последен тазгодишен мач 
между „Велбъжд” и „Младост”, съгласно про
грамата за крайгранично сътрудничество между 
Босияеградска община (СФРЮ) и Кюстендил
ски окръг (НРБ).

В интересна и оспорвана борба, изобилетву- 
ваща с вълнения и майсторства на отделни фут
болисти, домашният отбор се наложи с Резул
тат 5:0 (2:0).

Отборът на ,Младост” игра в състав: Д.
Цветкович, Б. Миркович, Б. Иванов, 3. Младе
нов, М. Попович, Д. Стоянович, Д. Младенов, 
Д. Златков, В. Чипев, С. Якимов, М. Цветков.

Незаслужено поражение
„РЪТАН” (БОЛЕВАЦ) — „А. БАЛКАНСКИ” 1:0 (1:0)

донесе две точки.
Общо играта бе на дос

та високо равнище и 
пълно задоволи зрители
те. Въпреки че борбата бе 
доста остра, може да се 
каже, че и съдията внесе 
напрежение. Той присъди 
4 жълти и един червен 
картон, и то главно пора
ди възражения срещу съ- 

ражения., Но в края на денетЬ. И хана, «олиото 
краищата футболната 
Ра е игра за голове

ЦенгъГ°1^ан”16тОКТ0МвРИ 1983' г' Сп°Ртният 
игра ' Теренът тревист и идеален за
около 20О ^?.т„ с2ънче?° и приятно. Зрители 
15 м за Г^ва«Я0Р Любиша Арсич. за ,Д*ътан . Жълти нарюни при „Рьтан”
к^Пи” ИМ3°РаН СаНДИЧ’ а при ,А. Бал-
^ен „»ГГаНсЛ1арков « Борислав Манолов, червен картон Бадевич от „Ръхан”

на-

в

М. Я.
>Д. БАЛКАНСКИ”: Мил 

ко Соколов 7, Димитър Ка 
менов 7, Стамен Пешов 7, 
Милован Тодорович 7, Зла 
тан Марков 7, Новица То
доров 7, Борислав Мано
лов 6, Оиниша Иванов 6 
(Петар Йованович —), Але 
меандър Станков 6, Кран
та Кръстев 7 и Новица Але
К С01В 6.

„А. Балкански” 
още едно поражение, но 
този път съвсем незаслу
жено. Повтаря се традици
ята на добри игри в Боле- 
вац, но и на нещастни по

ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ЛИГА — ПИРОТиг- повече първенството изми 
и те нава, все по-ясно, че и та- 

еданствено са мерило за зи година „А. Балкански" 
успеха или неуспеха на 
един отбор. А това фут- 
оолистите на „А. Балканс
ки” не използуваха, поне 
же изпуснаха 5—6 стопро
центови

Първо поражение 

на „Партизан"
ще се бори да запазим мяс 
тото си в групата.

В следващия (девети) 
кръг „А. Балкански” ще 
се срещне в Димитровград 
с отбора „Рудна глава” от 
едноименното селище на 
23 октомври. Всъщност, 
това ще бъде среща на 
два отбора, намиращи се 
в дъното на таблицата.

голови
ния (И накрая сами са ви
новни за поражението- 

Процивоиол ожно 
домакините 
реализират единствения 

подаръл—топка и да отбе
лежат един гол, който им

положе-
доживя „ПЪРЧЕВАЦ” (ПИРОТ) — „ПАРТИЗАН” (ЖЕ- 

ЛЮША) 4:2 (2:2)на тях 
успяха да.

Пирот, 16 октомври 1983 г. Помощният те
рен на „Раднички”. Зрители около 100 души. 
Голмайстори за ,Д1ърчевац”: Цонич в 6 м., Вла- 
днов в 25 м., Драгутинович в 57 и 80 м., а за 
„Партизан” Миленко Виданович в 13 м. и 36 м. 
Жълти картони: Аца Станулович от „Партизан”. 
Съдия на срещата Никола Найденов от Пирот-

д. С.
ФУТБОЛ

Висока победа на боенлеградчани
„ПАРТИЗАН”: Сима Си- пъдно заслужено от дома 

своя отбор. След този гол мов, Никола Костов, Са- шния отбор „Пърчевац”.
. мобилизацията на футболи фет Иванов, Аца Стануло- През първото полувре- 

стите от Алакинце до зна вич, Тома Марков, Кръста м@ се води равноправна
чителна степен намали. В Костов, Зоран Василев, Ран борба, па и резултатът бе

гел Тодор.ович, Миленко равен. През второто пък
Виданович, Раша Тодоров полувреме домакините бя- 
и Зоран Зарков. ха по-добри и заслужено

„МЛАДОСТ” — „АЛАКИНЦЕ” 6:0 (2:0)

Босилеград, 16 октомври 1983 г. Игрище на 
,/Младост”, времето подходящо за игра. Зрите
ли: около 300 души. Голмайстори: Стоянов в 
27, В. Чипев /в 36, 64 и 76, Рангелов в 71 и 3. 
Младенов в 79 минута. Съдия: М. Стоименович 
от Сурдулица.

Резултат на това топката 
влезе още • три пъти във 
вратата им за десетина ми 
нути. Автори на головете 
бяха Рангелов, В. Чипев и 
3. Младенов.

нанесоха поражение този 
път на доста слабия от
бор от Желюша.

Футболният отбор „Пар
тизан” от Желюша дожи
вя своето първо пораже 
ние в нъсата си, но богата 
с победи история- Те ,бя- тизан” ще ихдае на 23 ок 
ха победени като гостуващ томври в Димитровград, 
отбор в Пирот, и то на-

В следващия, десети 
кръг на есенния лолусезон 

на „Мла-
Футболната среща меж- ши първото полувреме- 

ду „Младост” и „Алакин- и през второто полувре- футболистите 
це” от с- Аланинде (Сур- ме футболистите на „Мла- дост” ще гостуват на „Ми 
дулишна община) поназа, дост” атакуваха от всич- нералац” от Бранена баня. 
че в Босилеград има мла- ни страни, а гостуващият ,МЛАДОСТ”: Д. Младе- 

талантливи футболис отбор се защищаваше, об- нов — Златков, Иванов — 
кържен в наказателното Б. Тасев (капитан), 3. Мла 
си поле- Защитата му е денов, Захариев Ранге- 
успешна само до 64-та ми лов, Стоянов, В. Чипев, 
нута, когато В. Чипев от- Якимов, Цветков, 
беляза третия

В следващия «Рът „Пар-

Д. С.

ди и
хи, КОИТО заслужават да 
имат място в първия от
бор на 
футболен клуб. Още от 
първите минути подмладе
ният отбор на „Младост ’ 
наложи такава игра, че го
стуващият отбор се опре
дели за силна защита на 
наказателното си поле. За- 

се с девиз —

ДИМИТРОВГРАД

Да се запази околността на 

езерото
босилеградския

М. я.гол за

ЗАВЪРШИ ФУТБОЛНИЯТ ТУРНИР ПО ПОВОД 
ДЕНЯ НА ОБРАЗОТАЕЛНИЯ ЦЕНТЪР в Босилеград

11-5 завоюва нулата това още не съществува 
план за околността на езе

Не измина много време 
на ми-щищаваха 

топката да бъде по-далече 
Обаче 

на „Мла-

от изграждането 
кро-акумулацията „Сават” 
в Смиловоко поле и вече

рото.
та на отборите въодушеви 
зрителите, които на всяна 
ореща се събираха в голям 
брой. Първенец е отборът 
на П-5 клас, а на второ и 
трето мяРтО се класираха 
отборите на ГУ-1 и 1У-2 
клас. С най-добра мра се 
представиха учениците, ио 
вдо играят в отборите на |На е3ерото все още «я- 
ФК „Младост". Впрочем, 
и отборът «а Н-5 клас за
воюва преходната нула на ,_
турнира понеже в неговия завършен. Има идеи (реап- 
състав ое намериха, ндкол- ни) да се направят още ня 
ко членове на юношеския колко по-малки 
отбор на „Младост”. езерца, порибени канто и

Любен Захариев съществуващото. Поради

от тяхната врата- 
футболистите 
дост" с бързи атаки лесЧР 
овладяваха терена. Все пай 

беше от“ 
бързо, ни лесно, а 

беше

За да се спре непланово 
то изграждане на какаито 
и да било обекти .покрай 
езерото, общинската скуп
щина в Димитровград прие 
Решение, според което се 

изграждането 
обекти

И тази година по повод 
Деня на 

център
започнаха да се строят 
обекти на бреговете му. 
Циментовите основи на 
една най-вероятно нъща 
за почивка вече ясно се «и

6 октомври — 
образователния 
„Мваи Караиванов” в Боси 

средношколците 
организираха турнир по 

на малка врата, 
участвуваха отбори

резултатът не 
крит ни
..виновник” за това

Д. Тасич, най-д» 
на гостува-

леград,
наближи забранява

на ваички видове 
в широчина от 500 метра 
от брега на езерото. Съ
що се опира по-нататъшно
то изграждане на вече за- 

и пелия проект още не е почнатите обекти до окон
чателно приемане на ус- 
тройствен план за околно- 

преливни стта на акумулацията.

вфутбол 
който
на всички паралелни. Ня- 

паралвпии сформира
ло два отбора, което

за големия оинтерес

ждат щом се 
езерото. Сигурно, че това 
е и очаквано. Но околност

вратарят 
брият играч 
щия отбор.

В 27-та минута, <жя ВД- кои 
но точно пфодаване от М.
Цветков, П. н^^редношколците за
пратя силей И точе уд Р ^ въпреки липса
- 1:0 38 В Чш таТа съответ* условия,
десетина минути “ • срещите се играха на иг-
пев се за?*^а “ _ 2:0. ритото в двора на образо-
париГтГИ^т з»ър- ватевния център, а игра-

окончателна форма, ама

А. Т.
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«„МЕСЕЦЪТ НА МЪЛВЕТЕ"

Мъдростта праз веюветв Не самв гуменяци и дрешляци...
Едно огледало о по-важно от ц»ла галерия 

портрети на предци. Не омо познати у светят само по Лиоичкуту и шиното „ЩкАиадо ле№ ) 
гумоняци („Хигар”) и дрешляци („Сво- и да отнара големи културни я 
бода"), нито само по Ьадсе/ю млеко и у Белград, на хшнаджур н __ '
кашкадал, мито само по дшлЬврм оди яа щади светът дока <и шие «е - 
Боцшенрвдско, нело и по толему нулту- шоока оди овцу за тея 
ру, домен ио онова што не се РУ 4 а и Благодарим на Мат?^?' ик
не «оои, ама йе убшило за око и сдрпе- стуии местото, а на ьорет Д Рв * 

Нашата литература (оди „лихрв и на рещакдиюту дена уурм У 
„лвдре стура”! йе нодиса голема: кът това научено писува<ье.

Константин ФпдоШОД (15 век), «а

МЕНЦЕЛ

По-добре гълъб днес, отколкото паун утре.
ДРЕВНОИНДИЙСКА

Който изучава миналото, знае настоящето. 
ЯПОНСКА

тура
Природата не е храм; тя е работилница, а 

човекът в нея -г- работник.
Джора Младият 

маЬистър оди филоШОПию
оди
до доктур ПЛАН ШОП (в. лексикон 
СР СРБША, Београд 1983 г.), што Ьу 
тури у деОслу нтьигу. (Хед Константин, 
дена та опомонумо, не йе роднина 
Костадин Филолог оди Лицину, дирек- 
тур ма „Братството’’!).

Санам да ви казуйем, дека шопите 
млого оУ дади на литоратуруту У светът,

казано. Хо-

ТУРГЕНЕВ

наНа това, което знаеш, научи и другите: ка
каото не знаеш, научи от другите.

ГРУЗИНСКА

Всяко образование трябва да се свежда до 
получаване на добри нрави. на и на културуту, «а куп 

ва су: ШОПоп (демек ШОП Н. — 
ной ои шоп) полски коджасвирджия, 
па ШОДонхауер (ем Н, ем хауер),. нем
ски филоШОД, па тегая големите 
отийсЬи тасател ШОП Бернард, па ,ру- 
сЬи И ЮПлохов и ДРуБи. Хребе Да се 
опомене и ШОПС1САХА салата за кою 
свити знаю, а у тарговшогу дел овет 
знайе за ФриШОП (у тия . дуйаше се 
орани ШОПСКИ; мешания оди бугар- 
сЛи, сръбсИи, турсБи, немсНи . .. ной 
не веруйе «ека си отвори ушите У 
ФриШОПъХ). И ируБе думе у светът 
су нашенсБе: шопка за воду пийен,е, 
шопка за пуцатье (после стануло пош- 
ка, па ПУШКА), па шопка — а после 
сханулю ШАПКА, летна каза; па тегая 
у музикуту ШОПРАН (оди ,дпоп дран” 
— кига пишти шопът високо се чуе!), 
па ШОПАР — еврейсна свирка за пра
зници, па ШОПрон,, град у Маджарско, 
па ФшюШОПия, па поштар (требе да 

. е било некига ШОПтар). Има йоще 
* коджа тизшетия ми ти работе койе не

ле-ФОНВИЗИН

Образованието е скъровщце — трудът ключ 
към него.

ан-

БАУСТ

Ш оез дошемцеV

Грешна
Природата само един път погреши: когато по

зволи на ТРУДА да създаде ЧОВЕКА пардон — ня
кои хора. су съглам изонодене у наукуту.

„Братството" би требало да позбере 
и Фило-

Да създадеш някого, за да те мрази — 
това не е грешка?

нима
свв што има оди литературу 
ШОПию У нас (да не забрайи Мон>у иБезработни

е въведена рестрикция на 
тока.

— Вие карахте пиян — 
казва контрольор на водач 
на моторно 
те при червен 
Изобщо ли не гледахте в 
светофара?

— Защо имам да гле
дам в него, когато всички
те са едни и ;същи 
говорил водачът.

Демоеген и Цицерон са най-велики оратори на
Стария век. возило. Минах

сигнал .. -
Ако се беше случило да живеят днес и при 

нас, щяха да бъдат безработни. Ние и без тях имаме 
премного оратори, а ни трябват орачи и тор.

— Защо хората в пусти
нята яздат камили?

— За да не им влиза 
пясък в обувките.

— Мила, толкова сте се 
променили, че едва те по
знах?

— А в коя „посока?”
— Ами,... само на доб

ре ... разхубавяла сте. Та 
вие само в дали „посока” 
вървите.

— Жена «ска да се раз 
делим.

— Причина?

Лесно им е от-

Някои политически, стопански и други (видове) 
Дейци от нашите общини много пластично говорят 
за субективните слабости в нашето общество.

Лесно им е на тях нали четат от — автобиогра-

— Получих писмо от 
момичето си__

— Е, какво пише?
— Казва-намерила си

Учен ‘осведомява своя 
шеф:

— След пет години Ус
пях да конструирам елек
тронен човек!

— Малка ще е ползата 
от това . ■. Не можем да 
видим как работи защото

фията си-е . ДРУГ!
— И защо се радваш 

толкова?
ро трябва да замине вой
ник, а аз се връщам.

— Затуй, че във 
джоб ми намерила 
ци ...

всеки
въди-
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