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ОТ ДВАНАДЕСЕТОТО заседание на ЦК НА СКС ОТ СЕДМАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

за повече и по-качествен труд
оеше подчертано на последното Дванадесето
^СЛаНн"п^пЦК На СКС' на «^о се разис- 
1сва за непосредствените задачи на Съюзя ня
Дългосрочна я Съ,рби'я в осъществяването на 
дългосрочната програма по икономическа 
стаоилизация. За -нашето общество провеж- 
д-а-нето на програмата практично е единстве- 

1ТеРНа1Ша' 1ова едновременно е и наи-голяма подкрепа на Заключенията на Де
сетото заседание на ЦК на СЮК, които 
представляват за СК мощно оръжие в прове
ждането >на програмата по икономическа ста
билизация. Интересите на работническата кла 
са трябва да бъдат основа на идейно-полити
ческата платформа в борбата.

Да се използуват 

собствените ресурси
идейни и политически задачи, както изтък
на Душан Чкребич. председател на ЦК на 
СКС на Сърбия на Дванадесетото заседание- 
Отношението към програмата, относно осъ
ществяването на дългосрочните задачи и по
стигнатите резултати са истински мерила за

Електрификацията на селата, изгражда
нето на селските и махленски пътища, свър
зването на местните общности с телефонни 
линии са въпроси, които търсят отговори.

Делегатите на трите съвета на общин
ската скупщина в Босилеград, на проведе
ната «а 7 ноември т*г* съвместна сесия, об
съдиха и приеха редица решения, отнасящи 
Се до по-нататъшното по-ускореио разви
тие на общината. Преди всичко, в центъра 
на вниманието бе проекторешението за из
менение и допълнение на обществения раз 
воен план на общината в периода от 1981 
до 1985 година и развитието й в 1984 година; 
информацията във връзка с Аиционната про
грама по сеитба и информацията за досега
шното реализиране на акцията по електри
фикация.

която «и
предстои за по-нататъшно развитие на социа
листическото самоуправление и укрепването 
на неговата материална оонова. Това съще
временно значи 
от ония сили. които изход виждат в укрепва
нето на държавната регулатива на всички 
сектори на обществено-политичеоката оис-

яоно да се разграничим
С не по-малко внимание делегатите 

обсъдиха и информацията за развитието и 
внедряването на делегатската система и за 
състоянието и проблемите в основното обрат 
зование и възпитание в общината.

тема.
Работническата класа и трудещите се са 

уверени, че дългосрочните им интереси са в 
промените, които със себе си носи икономи
ческата стабилизация и че всяко отклонява
не или отлагане би представлявало само още 
по-толямо натрупване на проблеми и избяг
ване да се изправим пред истината. Проце
сът на дългосрочната икономическа стабилиза 
ция, по своите ефекти и същина, е в правия 
смисъл на думата процес на големи промени.

всеки аспект на обще-

ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВОДушан Чкребич изнася доклад пред ЦК на 

СКС Изхождайки от Целите и задачите на 
Дългосрочната програма по икономическа 
стабилизация, а въз основа на реализираните 
досега задачи от средноорочния план на Бо
сите граден а община, занапред по-голямо 
внимание ще се обърне на използуването на 
собствените ресурси, преди воично на сел
ското стопанство и минното дело.

При това предимство ще получат онези 
производствени организации които могат 
успешно да се включат в производството 
суровини, не само за домашния, но и за ме
ждународния пазар. От особено значение е 
и намаляването на всички видове потребле
ния, особено на средствата за общо и съвме
стно потребление и пр.

В областта на селското стопанство, ос
вен интензивното 
тор, в идната година е запланувано откри
ване на ферма в обществения сектор с око 
ло 4000 овце. За целта са необходими над 
167 520 000 динара.
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НЕ ВЪРВИ С ЖЕ
ЛАНИЯ ТЕМП

оценяване на идейната подготвеност и акции 
на членовете, организациите и органите 
СК на всички равнища.

на

борба каза 
предстоящия

Идейната и политическата 
между другото Чкребич — в 
пери од и те се водят н а линията на разгра
ничаване измежду решителното 
не е живота на определенията от Дългоороч- 

подразбиращи опазване 
закономерности и отговор-

отнасящи се почти до 
ствения или политическия живот.

иконо-Провеждането на програмата по 
мическа стабилизация търси широка, органи-

активност.

претворява-

засилена политическа назирана и
Затуй дълг на комунистите е максимално да 
действуват върху мобилизирането на всички 
трудещи се в самоуправителното изнамиране 
и изграждане на решения и пътища за прео
доляване на конкретни стопански и други 
проблеми в основните организации на сло
жения труд. общините и другите самоупраеи- 
ЖеНМ ЛДности. това >нешосПодраз= Ръ-

съвместно със 
съюз, да

ната програма
икопомзичеокит е 
ност за дохода, от една страна, и политиче- 

волунтаризъм. който при такива обсто,- 
най-често се прикрива зад мнима-

окия
ятелства
та грижа за социалните' >и политическите Ре_ 
перкусии от програмата по стабилизация от 
друга страна, което не е нищо ‘ДРУГО освен 
отлагане на необходимите ходове и мерки. 
Ние не смеем — подчерта Чкребич — да 
подценим социалните и политическите проо- 
леми, които Ще произлезнат от програмата 
по стабилизация, но това в никакъв случаи не 

отклони от главната насока и да 
въпрос осъществяването на про- 

ноято и да било негова същеетве-

телни
новодните органи и тела на 
отговорни и ло-еФикасни и 
синдикатите и Социалистическия и.
раздвижват насърчават и „^конкрет-

потреби

за преодолява- 
и проблеми.

Съюза

развитие в частния сек-

бива да ми 
доведе подни
грамата, в
на част*

Чкребич също изтъкна, че Обсъждайки информацията отнасяща 
електрификацията «а 1Неелактрифици-

положението 
момент се намира ка

приза на

реси и
те делегациите 
трябва да изполадат като 
вита и насоки в решаването 

- актуални'Ге противоречия
Идейно-политическата акцИя

„а комуниститев-в воичкм ОРеди^

има за цел производствения «
труда, стимулиране на Р ^ въпроса с
творческия тРУИ. и ките по болести

™***» отсъетвуааке от Р

се до
раните села в общината, делегатите конста
тираха че тя «е върви с желания темп. 15 
ход .е реализирането на програмата от 
и 1982 година. Поради това, а с цел да се 
ускори акцията, делегатите приеха заключе 
ние, особено на средствата за общо и съвме- 
ната Републиканската скупщина и „Електро- 
Р аз пр е делител ното'' от Лесков ад.

В продължение, делегатите
Акционата програма за сеитба, спо 

ред която тази есен и през идната пролет в 
Бооилеградона община ще бодат изорани и 
засети над 1700 ха площи, «акто и информа
цията въ,в връзка с развитието на делеЩ}- 
оката оистема в общината. Обща констата
ция, е в прилагането на делегатската сис- 

общината вее още има слабости И че 
отношение трябва много повече Да

което в настоящия
общество сочи на акутна

или по-добре казано,- на кри-

в
Вшето

1981не на производство 
за на тРУда. Вярно е. че потреблението дъл- 

беше по-голямо от производството.
на потреблението, —

на
трябва Да

го време 
че в различни сектори 
от общото и съвместното

задоволяване >на апетитите/ за 
реално покритие с осъществения 

доход. Съюзът на комунистите с ОДлата си 
сила -и целия ои авторитет трябва да се бо
ри за реализиране и приемствено провежда
не на нашата крайна насока: за повече и по- 
качествен тРВД - по-голямо възнаграж^ае,

Е --
принцип «е бива да се доведе под ь

— до личното, се
стремяхме къДО 
,които нямахме _

обсъдиха
и цриеха

лро- 
е възмож-

ъацествувашитена с

Дългоорбчната протрам . с 
Д начин, сътшаоно нашата^

основните насоки
СИЛИ И СЪг

И об-

ОСЪЩВСТ- 
коятоно с

вяване на 
по демократичен

^-Талистичодките^

осъшеотвя1ввне- 
развойната 

са най-важни

тема в 
в това 
се действува.

стема. са

ществено-го задачи инепосРСДСтноните

оки
прос.на М. Я.. Затова Борис Костадинов

то на 
политика за



Н А С I| ПО СВЕТА аи
МИКА ШПИЛЯК ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В РУМЬ 
НИЯ ОЗНАМЕНУВАНА 66-ГОДИШИИНАТА ОТ ВЕ 

ЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ

За по-дебри
икономически отношения

Традиционен парад 

на Червения площад
• ОТСЪСТВИЕ НА ЮРИЙ АНДРОПОВ 
ф В КРЕМЪЛ РЕЧ ПРОИЗНЕСЕ ПРЕДСЕДА 
ТЕЛЯТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА СССР 
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

„Във връзка с балкансното сътрудничество се 
съгласихме да подкрепим всички инициативи, кои
то са реални и въз основа на които можем да раз
виваме истинско сътрудничество”.

парад на Червс-С традиционен военен 
ния площад в Москва и тържествен прием в 1о 
леммя конгресен дворец в Кремъл, на 7 ноем
ври, беше ознаменувана 66-годишнината , от Ве-

На грибу-

Слад (като се завърна 
от тридневното си офици
ално приятел око посеще
ние в Румъния, председа
телят на Председателство 
то на СФРЮ Мина Шпил 
яка между другото заяви:

„Отделно

тения. Това беше същест 
вена тема на разговорите. 
Обсъдихме причините на 
«изоставането и търсихме 
отговор ата въпроса: в коя 
посока да тръпнем ? При 
това се съгласихме, че 
съществуват условия да 
задвижил! и увеличаваме 
сътрудничеството си, *за да 
не бъде на ниско равнище 
накто сега”.

Във връзка с балканско 
то сътрудничество Шпил 
як каза: „На тези план

Мика Шпиляк ликата октомврийска революция- 
пата на Лениновия мавзолей и в Конгресния 
дворец в Кремъл не се появи шефът на съвет
ската партия и държава Юрий Андропов. Андро- 
пов не прис'ьству,ва и на състоялото се минала
та събота в Москва тържествено събрание, 
посветено на Великия октомври. Тогава беше 
съобщено, че Атгдролов е болен, но се очаква
ше той да заеме мястото си на тържествената 
трибуна на Червения площад.

имаме няколко инициати 
ви. Съществува гръцка, 
след това наша и румън
ска. Съгласихме се Да 
подкрепим тези инициати
ви, понеже са Реални и 
въз основа на тях можем 
да развиваме истинско съ
тРудн ичество' ’.

обсъдихме 
югославско-румънското съ
трудничество . 
оценихме, 
кият климат и политичес
ките
де добри, но 
икономическите ни отно

Съвместно
че политичес-

отношения са гвър 
изостават У

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ООН ЗА ГРЕНАДАПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В ТУРЦИЯ

Победи Отечествената партия Да се оттеглят 
инвазионките войскидостатъчни да се открие то спечели 219 депутате- 

името на победителя- То ки места) като по този на 
ва е Отечествената пар- чин обезпечи абсолютно 
тия на Тургут Озал, коя- мнозинство.

В понеделник се прове
доха избори за нов пар 
ламент на Република Тур 
ция- Парламентът Ще бъ
де еднодомен с 400 депу 
татски места, 33 които 
кандидатствуваха 1200 кан 
дидата от три партии — 
Демократична национали 
етическа, Народняшка и 
Отечествена. В списъците 
на избирателите бяха за- 

19 673 734 турци.

Със Ю8 гласове „за", 
9 „против” и 27 въздържа 
ли се. Общото събрание

на Организацията на обе
динените нации прие ре
золюция, с която се тър
си спешно оттегляне от 
Гренада на чуждестран
ните инвазионни войски.

Изразявайки неприми
римост с военната интер 
венция, Общото събра
ние гтризва всички стра 
ни да спазват стриктно 
суверенитета, независимо
стта и териториалната ця 
лост на Гренада. Военна- 
на като флагрантно нару- 
та интервенция е осъде- 
шение на международци- 
те закони за независимост 
и интегритет на всички 
страни.

КРИТИЧНА ТОЧКА НА ПАЛЕСТИНСКИЯ РАЗДОР

Предстои ли трагедия на„Ал Фатах“?
В началото на 

цата палестинските ди- 
риденти, подпомогнати от 
сирийоко-лмбийски войс
ки, започнаха жестока 
офанзива срещу бежанс
кия лагер Вада ви, лослед 
ната крепост на „Ал Фа
тах”, намиращ се на де
сетина километра северно 
от ливанокото пристани

ще Триполи. Наблюдате
лите вярват, че става ду
ма за решаващо нападе
ние на лагера, в който с3 
обкържени около 
Арафатови бойци и 45 000 
бежанци — жени, деца и 
старци.

„Ал Фатах” има само 
една възможност да пре 
живее: да отбрани лагер

Вада ви. За изтегляне не 
може да става дума, по
неже сирийските войски 
затвориха всички пътища 
към север, възможното из 
теглят към юг ще осу 
етят либийските войски 
и християкската мили
ция, а морските пътища 
контролират израелски во 
еннп «кораби.

седми-

гшса-ни 
а гласуването стана на 
84 000 избирателни пунк 
тове.

Пълните резултати на 
изборите ще бъдат извее 
таи през средата на след
ващата седмица, но и не 
пълните резултати бяха

7000

лп ГПЛНИН ПТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ДВНВЮ
войската и най-бедните. Заработиха отново 
училищата. Проведоха се и младежки кон
греси, конгреси на жените и лекарите. Вся
ка неделя се организираха културни и про
пагандни манифестации. Увеличи се броят на 
вестниците, които излизаха без цензура за- 
щото излизаха в „Битова държава”.

ТРУДНА, НО СЛАВНА 1943 ГОДИНА

През втората половина на януари 1943 го 
дина започна 'Силна неприятелска офанзива 
в Босна и Херцеговина против частите на 
Първи хърватски и Първи бооненокм 
пус, в непосредствена близост не Върховния 
щаб на НОБ и 1ТОЮ. Нашите части зодеха 
жестоки отбранителни сражения с непри
ятеля, вършещ небивал терор и репресии 
над голоръкото 'население. С група от пет 
дивизии, е зона с широчина от 80 км, Вър
ховният щаб мина в противофанзива по по
сока към Херцеговина, Черна гора, Санджак 
и Южна Сърбия- В каньона на Неретва и Про 
зароката котловина .по тежко проходими и 
покрити :с дебел еняг планини, чмято над
морска височина надминава 2 000 динара. В 
тези терени се разви едномесечна борба по 
време на която беше фО|роирана Неретва, 
бяха опасени 4 000 ранени и нанесени голе
ми загуби на неприятеля.

През пролетта на 1943 година герман 
ците започнаха нова офанзива, известна на-

то Битката на Сутйеска. В тази офанзива, 
в която участвуваха 120 000 гер.мано-итали- 
ано-българекм и 'куизлинговски войници сре 
щу 20 000 бойци от Оперативната група на 
НОВЮ, в която трябваше да се охраняват 
няколко хиляди ранени, и в която беше ра
нен и Върховния комендант, другаря Тито, на 
шите части цели два Л1есеца водеха тежки 
денонощни боеве при Биоч и Колашин, в ра
йона на Фоча, Шавтгк и Дурмнтор, в доли
ната на Сутйеска и на Зеленгора, а през 
средата на юни, .минавайки в офанзива към 
Източна Босна, победоносно завършиха с 
най-драматичната битка през Народоосвобо- 
дителната война.

По 'време на тези действия и непосред 
ствено след тях, силите. на НОД във всички 
краища на Югославия много укрепнаха. В 
Босна и Хърватско бяха създадени оше. по
галел» свободни територии, в Словения беше 
образуван Първи славонони корпус, свикано 
беше Учредително събрание на Националния 
съвет на народното освобождение на Хър
ватско и образувано Национално антифаши 
стко (вече на народното освобождение на 
Босна и Херцеговина. В Словения силите на 
движението разширяваха своите действия 
върху цялата територия като създадоха Сла 
венени нарадоосвобойителен отбор като 
найчвисш орган на власт— Южна Сърбия

ТДИА СЕ реди
РЕПУБЛИКАТА

Трънлив нът 

до Яйце

(4)
I

кор-

Периодът от една година между Първо
то и Второто заседание на АВНОЮ беше из 
■пълнен с крупни събития на 
и световните бойни полета, 
ховният щаб взеха мерки колкото се може 
по-уопешно да. се провеждат приетите реше
ния на Първото заседание. На освободените 
територии кипеше живот и покрай общата 
оскъдица. Народната власт съживяваше сто 
панството,
на стоки, осуетяваше спекулите не позволява 
ше да се изнасят жито и други стоки от 
освободените краища, отнри работилница за 
изработка на облекло и други потреби за

югославското 
АВНОЮ и Вър-

контролираше разпределението

СТРАНИЦА 2 Братство * 11 ноември 1983



В СТОКООБПО-БЪРЗО от пр?дВИТждания?аСЕ намалява ЕСЕННАТА СЕИТБА ОТ ДРУГ АСПЕКТ

ТОР ЗА СЛИВИА ДОГОДИНА-СУФИЦИТ?
«■Г'

не Драган

щат торовете не с пари, 
а със съответно количес
тво зърно. Досега станови 
щето се спазваше, 
ки че имаше 
но тази есен 
производителите не са с*

• ЗА рАЗЛИКЛ от ДРУГИ СРЕДИ, В БАБУШ 
НИШКА ОБЩИНА СА ОБЕЗПЕЧЕНИ ДОСТА 
ТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ИЗКУСТВЕН ТОР СЕЛ 
СКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБА 
ЧЕ НЕ ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС ДА ГО КУПЯТ

при про-
_ помощ, да

доМ^шлниеиосгга си ~ заяви 3во- вьпре 
трудност*,
изглежда

пред 
листи на Бриони. чуждестранни журна-

Очаква се 
ят дефицит 
вия към

тазгодишни 
Югосла-

конвертнруемия
на 300

М'Илиона долара, с 
се създала въз 

можност догодина да бъ
де осъществен и суфи- 
цит! Тази

върне на чужбина 
ки свои дългове 
Звоне Драган.

гласни с такава търговия 
— обяснява председателят 
на Председателството на 

тук е така: мине ли сила ок на ССТН Славолюб 
та «на кърската работа, ба 
бушничаии тръгват на пе
чалба и с® завърщат в на 
чадото «а ноември да изо 
рат земята си. В други * ду 
среди се страхуват за до 
бивите, защото не им дос 
титат изкуствени торове- 
В Бабушиица също се 
страхуват за добивите, ма 
кар че имат достатъчни

Есенната сеитба в Бабу 
община закъсн 

ява според плановете, но

всич-
каза

на не закъснява опоред тра
дицията. Дълги годинишмищна

пазар да възлезне
400 Миладинович.

В какво е същността 
на проблема?

— В диспаритета меж 
цените на пшеницата 

и торовете —казва Мнлади 
нович. По мнението на з* 
меделците, пшеницата а 
евтина, а торовете са 
скъпи. Може би пробле
мът щеше да бъде по-ш» 

земедед 
ци бяха стонови произво 
дители на пшеница. Въз
можностите им обаче са

което би КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Партийна делегация 
от Годеч в Димитровград

година дефици 
тът се намалява по-бързо 
от предвижданията, 
кар че миналата 
■ъзлмзаше «на 1,430 
арда долара.

ма-
година

моили- В рамките на договорената програма за 
сътрудничество между общинския комитет 
На гг В ДИМИтР°вгРаД и окръжния комитет 
на БКП от Годеч — НР България, в Димит
ровград тези дни пребивава партийна делегация 
от Годеч. По време на пребиваването си гости 
те от Годеч водиха разговори за по-натагьш- 
ното сътрудничество на това поле, а също та
ка посетиха ООСТ „Тигър—Димитровград”,
„Първи май” в Пирот и Електронната проми
шленост в Ниш. В МОК на СКС в Ниш също 
са водени разговори за сътрудничество в тази 
област. д# т.

В количества изкуствени т° Лък, ано нашите 
рове. Причината изглежда

разговор с домашни 
и чуждестранни 
листи, който се 
тези дн«и на Бриони, под
председателят на Съюзния 
изпълнителен съ,вет Зво- 
«е Драган 
вари
програма по 
ка стабилизация и отдел 
но подчерта, че до края 
на онтомири нашият из
нос в развитите страни 
.на Запада се увеличи с 
28 на сто в сравнение със 
същия период на минала 
т» година, а на целия кон 
«вертируем пазар с 15 на 
сто. Валутният доход от 
■износа на стоки и услупи, 
по «всичко личи, тази го
дина ще възлезне на над 
10 милиарда долара. Иду
щата година, когато тряб 
та да се върнат 5,3 милиар 
да долара краткосрочни и 
дългосрочни дългове, ще 
бъде настоявано износът 
да расте още повече. Не 
стществува никаква боя 
зливост Югославия да не

жу,рна- селскостонанс-проста
ките производители не ис 
кат да купят тора. Обаче 
проблемът изобщо не е 
дребен.

— С оглед на труднос
тите при обезпечаването 
на изкуствени тороье и 
належащата задача да се 
изкупят възможно по-голе „вързаната'' 
ми количества пшеница, 
обществено-политичесни- 
те организации в община
та преди няколно години 
застанаха на становище 
торовете да се дават 
чрез таканаречена „вър 
зана" търговия. С други 
думи, селскостопанските ладииович. 
производители да запла-

проведе
скромни, така че по-голя 
■ма част от зърнопроизвод 
ството остава за домаш
ни потреби.

Къде виждате изхода от
пол ожението?

— В модификации на 
търговия- За 

напред торовете ще се 
„заплащат” и с други сел 
скостоиански произведе
ния- Известно «и е, че 
с това се откриват и въз
можности за злоупотреби, 
но ще засилим контрола 
, — сподели накрая М№

по-натапж го 
за дъл гоорочн ата

икономичес

БАБУШНИДА: СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ 
В ДЕЙСТВИЕ

Евидентиране на площите
Членовете «на политическия актив при 

общинската конференция на Социалистическия 
съюз в Бабушница тези дни са се наели да по
могнат в една твърде важна задача. Те ще уча 
ствуват в евидентирането на обработваемите 
площи в селата. Както е «известно, в общината 
не са уточнени площите, които могат и се за
сяват с пшеница и други зърнени култури.

В акцията участвуват и 13 селскостопан 
ски специалисти, които «ведно ще евидешмрат 
потребите на село за изкуствени торове, семе
на и пр. Тази акция «ще се използува и за за
познаване на населението на село за условията 
при които ще става сключването на договори 
за най-важните селскостопански култури. *

М. А.

К. Георгиев

Югоолавските ПТТ-съобщения
66В състава «на деловата съществуват общо 

общност «на югославски- пощенски центрове и 17 
те ПТТ съобщения работ транзитни и 3 междунаро 

дни централи (Белград, За 
греб и Любляна), а на ска 
ро ще бъдат завършени

ят 3690 пощи е 6500 ги
шета и над 15 000 пощен 
ски разносвачи и електро
инженери. В Югославия Скопие и Сараево.

международни централи в.

Другарят Тито на 5 ноември изпраща 
на Изпълнителния отбор на АВНОЮ теле.-, 
грама, в «която изтъква, че е необходимо 
спешно да бъде свикан Пленум на АВНОЮ 
с цел да се приемат решения във връзка със 
зйачението на събитията в света и Югосла
вия, като подчертава, че крал Петър Кара- 
джорджевич и емигрантското правителства 
на Кралство, Югославия нямат намерение да 

върнат в страната. Бива решено в края 
«на ноември 1943 година да бъде свикано ВтР 
ро заседание на АВНОЮ-

която значително допринесе към общата бо. 
рба против фашистките оили. Поради това 
изпращат м«иоии при Върховния щаб, които 
организират препращане на военни материа
ли на нашите части и работят върху съгла- 

действията на съюзническите 
сти в Италия с операциите на НОВЮ.

ЗАСЕДАТЕЛИТЕ ИЗБРА НАРОДЪТ

стана най-силното въстаническо огнище, ук
репваха позициите на НОД в Шумадия. -В 
партизанските бригади «на Косово и Метохия 
все по-масово влизаха и числящи се от албан 
ската народност- В Македония, по решение 
на ЦК на ЮКП, беше образуван ЦК на ки 
т Македония, формирани бяха седем нови 

създадени първите бригади и органи 
В Черна гора, Херцегови- 

нов гю-

суването на

отрлеги.
на народна «власт-

Източна Босна се почувствува
бяха освободените терито-

Црез това «време укрепваше народната 
«власт- Покрай развитието 
на НОО па всички свободни територии бя- 

«нови отбори, а «в близост на 
местата под окупация, действу-

па и се
и обогатяванеторазширени

Колашим беше основано Национално 
освобож

дем: 
рии, а в
антифашистко вече 
де-ние за Черна гора и 
нето на Италия през септември 
на биват освободени Далмация с адриатиче 
окото крайбрежие и островите, Словенското 
примирие и Истрия- В редовете на НОБЮ 
влизат към 80 000 нови бойци...

на народното ха създадени Съветниците за Второто заседание и» 
АВНОЮ избрали властите, които народното 
въстание създало на освободената и неосвобо

Бока. След капитулира 
«а 1943 годи градовете и

ваха не само политически институции , 
НОВ, но ,и голям брой нелегални Народоосво

на

територия. На заседанието тРяОм.дената
ло да присъствуват 250 делегати, от цоито по 
вечето трябвало да пътуват при трудни ус- 

докато стигнат до Яйце- Делегатите

бодителни отбо,ри.
От 25 август 1943 година седалище 

ЦК на Ю'КП и на Върховния щаб на НОВ 
и ПОЮ и АВНОЮ става Яйце.

на

лония
от Словения и Черна гора например

400 киломерта, при пълна комстф»

НародоосвободителнатаИстината за измин*наизвън границите
обшесборба си прокарва път и

Световната демократична Централният комитет на ЮКП и Върхо 
впият щаб на НОВ и ПОЮ оценяват, че са 

необходими условия пок 
форми и политическите 

законодателна форма на 
новата държава да се издигнат

ли и по 
тивност.Югославия. 

ТВвНОСт
подкрепа на ос-есе повече даваше всичкисъздадени 

рай политическите 
органи на борба и 
власт и, 
по-висша степен.

«ободителното движение на югославски, е 
народи изразявайки задоволство аарад неи 
3 успехи. Разбира се, западните съюзни- 

г у останат равнодушни
НОВЮ,

Драгиша Радованович 
(В следващия брой:

ОСНОВИТЕ НА НОВА ЮГОСЛАВИЯ)
на

не можеха дацит«
СПРЯМО силата, успехите и ролята на
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„НИЩО НЕ БИВА ДА МИ ИЗНЕНАДА" 
ДИМИТРОВГРАД:

ДИМИТРОВГРАД

ЛИПСВА 0РГАННЗНРДН0С1 Оживена дейностНай-къс отчет, който мо 
же да се даде за работа 
та ага първичната органи 
зация на Съюза на кому
нистите в ООСТ „Ниша
ва" в Димитровград за из 
миналия период от две го 
дини би бил: неактив- 
ност, действуване на пе
риферията на събитията- 
С тези оценка, дадена 
в отчетното изложение 
на предизборното събра 
ние, се съгласиха присъс- 
твувалците 14 от 22 кому 
нксти в тази организа
ция- Работата на първич 
ната организация главно 
е била ориентирана към 
обсъждане на материали, 
от общинския комитет- 
Ако се знае, че ООСТ „Ни 
шава” е носител на сел 
ското стопанство в об
ществения сектор, тога
ва въпроси свързали с 
агроксмплекса обезател
но е трябвало яа се намер 
ят много по-често на дне 
вен -ред на партийната ор 
гакизация. И това, което

нация в рабощта между 
ООСТ. Още,

е договорено «ай-често е 
оставало на па рч-ияро. Не 
заинтересоваността срод 
комунистите с налице, не 
дисциплината също. За 
това говорят и дае нани
зания , ирадулр еждцни е ",
които са приложени, по
ради изоставане от събра 
нпя. Че това е така, го 
пори и отсъствието на зна 
чителен брой комунисти, 
и *от предизборното събра 
ние, въпреки че им би
ло съобщено. Както бе из 
хъкнато в отчета, за две 
години не само, че нито 
един нов член не е постъ 
пил в редовете на тази 
първична организация; но 
дори не е евидентиран. 
А дейни хора е имало, осо 
бено сред непосредствени 
те производители.

Свое пряко влияние на 
слабата активност на ко 
мунистите сигурно е ока 
зал н факта, че, накто из 
тмена Никола Димитров 
директор на ООСТ „Ниша 
ва", не съществува коорди

На 4 и 5 този месец в Димитровград со про
акцията „Ни

отделните 
по-малко, между първич
ните организации. Анцион- 
ната (конференция 
координатор също е про
явила определена

аитивности виедоха заключителните 
що не била да ни изненада”. За разлика от минала 

активностите сс проведоха вън всич 
организации, според предварително под 

област. Във всички организации

като та, тази година 
ни |рудови 
готвена програма и 
бе направен анализ на акцията през годината.

пеакти
Имаонсст, п'ь|преН'И, че

безброй ВШР001Г, иоито 
са от общ интерес за 
пялата трудова органша 
цпя.

на способ!юстите в 
Условия- За

трудо- верка
и'зл7у,н редни 
трудещите се бяха 
.жек тирани 
мм по всенародна 
на и обществена

В на й-гол ямата 
ва организация п община 
та, ООСТ „Димитровград" 
по време на заилючигел- 

един

про
фил ми на тс- 

отбра
Факт е» че условия за 

работа има, въпреки че 
са трудни. Но за да има 
уопех нужна е по-добра 
организация на работата, 
изтъкна Георги Алекеов, 
член на политическия ак
тив при общинския ко
митет, който лрисьствува 
на предизборното събра
ние. В последно време в 
а г,ро комплекса се влагат 
големи средства, канъвто 
е случаят с „Нишава". За 
това пък е нужно всеки 
зает да бъде напълно ин 
формиран за състоянието 
в организацията.

активности 
(<по.точно 4 този мс

1ип е 
ДС», самозз

А. Г.

ДИМИТРОВГРАД: В ХОД СА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В ПЪРВИЧ 
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СК

Във възпитанието е необходима 

по-голяма бдителност
Думите на войниците се слушат внидгателно

сец) бе провъзгласен 
ударен ден. Ако се 
предвид, че главно ударе 
ние в цялата акция 
що е дадено на Дългосроч

ИКО-
стабидкзация, 

това решение
е съвсем в 

акци-

щита, образа и делото 
на Тихо.

Заключителните ' актив- 
•ности и този път показа 
ха добра подготвеност и 
знание на трудещите се 
да действуват в извънред 
ни условия — най-напред 
в собствените среди, а и 
по-широко. Забележени- 
те пропуски и недостатъ
ци Ще бъдат анализирани

за
има

изобВ повече първични пар- събрания са усилията, ко- 
тийни организации в Ди- ито комунистите полагат 

община за осъществяване на ико- 
стабилиза-

партийните организации, 
по момент за критически 
анализ на досегашната ра
бота.

ната програма 
н оптическа 
тогава
„гумзрците" 
унисон с целите на 
ята и общата политика.

помитровградска 
приключиха 
те събрания. 
те, предизборната дейност 
ще трае до 15 т-М- Общо
то на досега проведените

предизборни номическата
В останали- ция- Всъщност, те не са . На предизборното ръб- 

мемент само за предлага- рание в първичната пар
не на секретари и за дру- тикна организация в сред 
ги Отговорни ДЛЪЖНОСТИ в НОШКОЛСНИЯ Центъ.0 „До-

сип Броз Тихо” освен чле 
иовете на СК присъству- 
ваха•и десетина ученици, 
възможни кандидати за 
приемане в СЮК. Анализи 
райки работата си през 
изтеклите две години, но- 
мунистите в тази органи
зация бяха единодушни, 
че занапред трябва да про 
явяват по-толяма бдител
ност с дел да не се случ
ват нежелани последици. 
Защото, званието на прос
ветния работник не е га
ранция, че тук не могат 
да се случат отклонения и 
пропусни. Случаят на пре 
подавател ката Зора Нацко 
ва, свидетелствува за това. 

и Но, въпреки че комунис-

на

В редица трудови орга 
тиизацин е проведена про

за да не се повтарят и за
А. Т.БОСИЛЕГРАД напред.

Започна политическата 

школа на
УТРЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ОК на СКС Очаква се висока степен 

на подготвеностди селскостопански 
зводители. Те ще изуча
ват теми из областта на 

и а марксизма,

проиСъгласно плана и програ 
ЦК на СКС замата на 

идейно-политическо и мар
ксичесно издигане на чле 
новете на Съюза на кому-

основаха
обществено-шономичеоки -
те отношения, в систвма- 

с ам оуп р ав л енмето,

В основните и трудови организации и 
колективи, в местните и самоуправителни общ 
ности, дружества и сдружения в Босилеградс- 
ка община утре и в неделя ще се проведат за 
ключ-итслиите тазгодишни упражнения в тра- 

> дицнонната акция „Нищо не бива да ни из
ненада". Както ни уведоми Иван Лазаров, пред 
седател на общинската конференция на Соци
алистическия съюз в Босилеград, подготвителна 
та тазгодишна дейност върви според приети
те планове. Трудещите се и гражданите и об- 
'ЩеСтвенолюлштичеоките сили със СК начело се 
риозно са разбрали тази важна и твърде отго
ворна задача. В това отношение в подготовки- 

. те цепна помощ им оказаха командирите от 
запаса, поделенията на териториалната и граж
данска защита и войниците и командирите от 
граничното поделение.

тези дни в ор
на общинския 

на Съюза на ко-

нистите, 
ганизация 
комитет 
мунистите в Босилеград 
запечена с работа Полити 
ческата школа. Това е чет

та на
политическата система на

социа 
областта на об- 

науката

са моуправителния 
лизъм, ИЗ ' 
разованието, 
културата,. както и тема 
из областта на междуна-

върю поколение курсисти 
на този вид школуване, 
където в продължение на 
четири месеца ще бъдат 
обработени около 80 те
ми, разпределени в шест 
тематични цикъла. Обу
чението ще се провежда 
два пъти (по два часа) се
дмично и след всяка тема 
се предвижда разисквания 
върху материала, а след 

обстойна

тите.са имали сили да се 
оправят с проблема, този 
случай са открили учени
ците, а не комунистите. 
Всъщност това показва, че 
бдителността трябва да се 
издигне на по-висоно рав-

родните отношения- 
Няма съм'н©ние, че след 

на школа-завършването 
та, младите комунисти — 
курсисти, успешно ще се 
включат в 
са м оуп раните л нит е 
ни и тела в трудовите си 
организации и Местни об-

работата на 
орга- нище.

Комунистите бяха само 
критически и приеха оцен
ката на общинския коми
тет на СК, отнасяща се 
до възпитанието на уче
ниците. Един От разисква 
щите 'нрасноречмгво подчер 
та, че „трябва да нр-изна-

щности, където със овоя: 
та 'пдейно^политичесна 

подготовнбет ще дадат 
значителей принос в по
нататъшното развитие и 
у съвършен ствуване на на
шата самоуправителна пра ем, че почти винаги въз

питанието тича след обра- 
Лектори ще бъдат об- зованието", което зана- 

и пред трябва да бъде под 
стопански дейци от общи общ знаменател.

М. Я.

През тези два дни всички субекти в об
щината — от пионерите до пенсионерите ще 
покажат на дело подготвеността си да дейст
вуват- в извънредни условия- Лазаров подчер
тава, че се очаква голям отзив, висока степен 
на подготвеност, пълно единодействие и 
ност на субектите да защитават придобивките 
м имуществата, което е и основната цел на ак
цията.

цикълвсеки
проверка на знанията.

Този постоянен вид на 
идейно-политическо и мар 
ксичесно издигане

според официални
те данни ще посещават 
над 30 души, 
ко млади комунисти ра 
ботници от непосредстве
ното производство и

тази
готов-година ктика.

преди всич
ще ствен одю лм ти ч е оки М. Я.

А. Т.ната.мла
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БАБУШНИЦД

Домашното ръкоделие изляза но пазара? В СЪРЕВНОВАНИЕТО ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

партньор, който ще пое 
ме оборота.

Как ще използувате 
шанса?

— На едно от следва
щите заседания на об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз 

в Бабушншда ще раздви
жим инициатива за 
новяване на нонтакти с 
организации, занимаващи 
се с производство и обо 
рот на предмети От дома 
шно ръиоДелие, по-специ 
ално на плетени, тъчени 
и бродирани изделия. Ра
збира се, целта ни е с 
тези организации да за
вържем сътрудничество, 
което ще ни създаде вьз 
можност да Се организира 
ме, да определим асорти
мента на стоките и усло
вията на изкупуването. 
Ние с оптимизъм подгот 
вяме инициативата, защо 
то сме сигурни, че мо
жем да произведем каче 
ствени стоки, които ще 
бъдат търсени на пазара 
— подчерта Любимка Ран 
чич.

ние и дей^осГнГжен^а ^тйГГВеН° положе- средства за наградище раз- 
сътруд- 

се с обо- 
°т Домашното ръкоделие Естествено е, че във всяко съревнование, 

на което се излъчват победители се връчват и 
награди. Когато се касае за парични, съревнова
нието 'между селскостопанските производители 
в Димитровградска община за получаване на 
високи добиви не може да бъде изключение. 
Изхождайки от това, а организирайки съревно
ванието за пръв път, общинската конференция 
на Социалистическия съюз, съвместно със Съве
та по съревнование изготви самоуправително 
споразумение и предложи да го подпишат всич 
ки тРУДови организации в общината.

Покрай предложеното опоразумение, с ко
ето се прави опит да се формира фонд за на
гради (според проектосметката са необходими 
около 700 хиляди динара) бе организирано и 
заседание, на което трудовите организации да 
направят договор как да се обезпечат

в Бабушнишка община 
има много незаети жени 
и това обстоятелството 
пряко „допринася" за на- 
маляването на

шанс за смекчаване на 
проблема.

Домадшното ръкоде
лие е дейност 
хубави

уста
с дълга и 

традиция в на
шия край — заяви предсе 
дателната на конферен
цията Любинна Ранчич.

Много жени в община 
та, заети и незаети, са ис 
тински майстори на пле
тенето,, тъкането, 
то <и_ други занаяти. Досе 
га обаче произвеждаха за 
собствени потреби, но не 
затова, че сред тях не съ 
ществува интерес да про 
извеждат и за пазара. На 
против. Този интерес е 
действително голям, осо 
бено

жизнено- 
населенис- 

и н он ом и ч есн и 
община. Наис 

ТИ1на и тук, с помощта на 
по-широката общност, се 
раздвижват акции за ус
корено развитие на об 
щината, следователно 
откриване на нови работ
ни сместа, но е очевидно, 
ч<> за премахване на без
работицата при 
трбява. да се

то равнище на 
то в тази 
изостанала

везенеи за

средст
вата. Но, отзоваха се само „Балкан", „Услуга", 
„Търгокоп’’, „Кооперант", „Братство" и Земедел
ската кооперация „Ввдлич". Най-големите орга
низации в общината това като че ли не инте
ресуваше, като че ли не ядат хляба и остана
лите селскостопански продукти с останалите 
трудови хора и граждани! Просто казано, не 
проявиха интересованце да подкрепят обществе 
ната акция. Все пак е взето решение, разбира 
се да го приемат и останалите организации, не 
обходимите средства да се обезпечат-

Да изтъкнем и това, че комисиите (по об
ласти — за пшеница, царевица, мляко, месо, ,, 
малини) ^ >вече сумираха резултатите. Най-доб
рите производители официално ще бъдат про
възгласени на заседание на Съвета по съревно
вание. Наградите ще бъдат връчени на разши-

жените
действува

м н огопо сочно.

Конференцията за об
ществено положение 
дейност на жената в Бабу 
шпица е на становище, че 
домашното ръкоделие

сега, когато все по~ 
и трудно се обезпечава до 

статьчен семеен бюджет- 
Проблемът е друг: дей
ността. трябва да се ор- 

е ганизира, да се намери К. Г.

Под въпрос са средствата трябва да се търси и в 
резолюцията за идуща
та година, от чието реше 
ние завиои да ли заплану
ваното изграждане на1 
тези обенти ще получи . 
зелен сигнал.

Рено заседание на същия, «а което ще присъс- 
твуват и представители на организациите, «си
то приемат самоуяравителното споразумение.

А. Т.
• За доизграждане на здравния дом в 

Димитровград и за изграждане на амбуланто- 
рии в Поганово и Долна Невля са необходими 
22,2 милиона динара • Цанко Костов, секре
тар на СОИ по здравна защита в Димитров
град: — Толкова средства нямаме и без помощ 
на по-широката общност, в ноято не се съмия 
ваме, плановете не ще можем да реализираме

В. Б.

ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА

Увеличава се съвкупният доход 

и залежалите стоки
Предприетите 

мероприятия от страна '«а 
обществено-политически

те сили в общината, общин 
оката СОИ по здравна за 
щита и ца по-широката 
общност са от огромно зна 

за подобряване «а

досега вно дело изразходва зна
чителни материални сред 
ства.

оба-Здравната защита,
че, все още недостатъчно 
е доближена до всички 
трудещи се и граждани в 
общината. Една от главни 
те трудности за това е, 

повечето села в об
щината няма здравни ста 
нци)И и амбулантории. — 

23 Тази трудност е -налице — 
със казва Костов — и един- 

1Възмож)ност за

„Ово-
„Мла-

отчита конфекция 
бода” — ООСТ 
дост" (производство) на
СТОЙНОСТ

• със ЗАГУБА СА СТОПАНИСВАЛИ ТРИ ТРУ 
ДОВИ ОРГАНИЗАЦИИч©ние

здравната защита и за до 
ближаването й до населе 
нието. Здравният дом в че в 
Димитровград, в когото по 
край

от ПО 067 ди-оост
96 .070

нара, олед това 
, Димитровград’', 
и „Циле", 19 983 ди-нара.на сто. Охрабря-ващо е, 

че общото изразходване 
показва спадане 
на сто в сравнение е Де- 
ветмесечието миналата 

година. Средните лични 
доходи са увеличени 
22,7 на сто.

Канто и на шестте месе 
ца, така и след деветте ме 
сеца в димитровградско
то стопанство се чувству
ват слабости, които не 
водят 'към напредък. Не- 
достигьт на суровини все 
още' се чувствува, което 
води до намаляване на фи 
зичеокия обем на произ
водството.

здрав-останалите
ни работници работят 
лекари и зъболекари
здравните си станции в ствената _
Смиловци и Трънски Одо- премахването и е изграж- 
ровци и амбуланториите в Дане ,на Здравни 
Изатовци и Поганово (по ва по селата. Запланувах
следната работа в несъот ме през идущата годи- следната н на да започне изграждане

то «а' амбулантории в По 
Долна Невля- За 

необходими 7Д 
необхо

с 31,6
Що се отнася до селоко 

то стопанство в земедел
ската трудова организа- 

0 ция „Сточар” съвкупният 
доход отчита увеличение 
от 59,3 на сто. В тази 

изразходва-

ведомст

Загуба са изказали тру
довата организация „Ва- организация 
оил Иванов Циле" в раз «ите средства са увели- 

динара чени с 5з_8 иа ^ и ^

помещения) полага 
здравеопазването 

да се издигне на по-®исо- 
ко раганище. Цанко Кос
тов, секретар ма самоуп-
равителнатге ^щ™д^МИт за реконструкция здравна защита в Д т V на здравния
ровград 1ка3ва' риал^,и , дом. Но, средствата са вложените материални 

за съвременни
здравният 

и за

ветни
усилия ганово и

от 8793целта са
л4Илиона динара, а_ 
дими са и Ю.5 милиона 

на Ста-

.черВ -индустрията съвнуп- 
ният доход е увеличен с 
32,7 на Сто в 
съО същия период на ми 
■палата 
ваните 
личзват 
купния доход и тяхното 
увеличение е 42,9 «а сто, 

естествено
намаляване на иконо 

мичността на производ 
ствегго. Доходът в индус
трията е увеличен 
ти незначително с
сто, а чистия

ва е единствената органи 
зация, където тези сред 
ства се увеличават по-

„Димитровград",ООСТ
11 324 динара и ООСТ „Ко 
мунашац”, 438 хиляди ди- 

> Съвкупната загуба

сравнение

година. Изразход бавно от съвкупния доход, 
дими Доходът в „Сточар” з уве 

личен със 70,4 на сто, чи 
стия дожад с 85,9 а сред
ствата за (резервния фонд 
със 75,5 на сто. Общото из

нара.
-в -индустрията, и в 
тровградокото стопанст
во -изобщо, -възлиза на 

20 555 динара. За
едно сьс загубата значи
телно са увеличени и за 
лежалите стоки. В срав- 

месеца

ПОД Въпрос- -средства се у-ве- 
по-бързо от съв

средства 
съоръжения,

полага усилия
професионално

на ле-

ако се 
значението 

заслу- 
Но, об- 

СОИ по здра-

Начинанието, 
има предвид

безспорно
дом
постоянно
усъвършенстяуване
ка-рите ои. От целокупно 
то число, петима лекари 
са специалисти, а понасуо 

6 души са «а опеци

1Му
-внимание. водижа-ва

-щинската 
в-на защита 
може да 
помощ на републиканска 
та това не може и -регио 

Цанков 1 
Че в тази помощ не се 
съмнява-, но че

което
разходване и тук бележи 
спадане 76,5 на сто, 
донато средствата от де-

добремето не 
понесе сама. Без

-нение с деветте 
през 1982 година те са довия фонд са увеличени 
увеличени с 84,7 на сто. за почти . 15 пъти.
Най-гол »мо

яшем
алмзация. С последното

се разреши и 
на спе

на поч- 
6,3 на 

доход 7,3
чинание ще 
въпроса с идването 
циалисти от Пирот, за кое
то димитровградското здра

казва,налната.
А. Т.залежаване

отговор
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на вестник „Братство" в Босилеград

Кан да се интензивира
Как да се интензивира селското стона нетно и Босилеградсна БРАТСТВО: А как върви с Ре ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, Вярно е,

община? Има ли условия и до каква степен се използват те? На ализираното па програмата „Мора- чс соленото стопанство някак
па И"? отиде в заден план? От три нооле

рагрш създадохме „Напредък"; а 
Л, РАНГЕЛОВ; Не върни доб- с обединяването на „Нап-

ре. Аз считам, чс и тук, пан мре редъН" ,и търговската
панство като една от стратегическите опори на Дългосрочната ци всичко поради слаба органи- , Слога” създадохме 
програма по инономичесна стабилизация. зираност на селското стопанство ( /Босилеград", към който ООСТ

Голямо съдействие на редакцията в реализирането па тази !! салщ в«°»вми^ „Напредък е задължен да се
задача оказа Председателството на Общинската конференция на фе])дш Струва ми се, че няма да нимаша сЪс селско стоп ст .
социалистическия съюз в Босилеград. успеем изцяло да 'използваме ху Вярно е, че в „Напредък" има

възможности, ноти пре- множество проблеми, редица обе 
преди кривни и субективни слабости, но

тази тема редакцията на в. „Братство” организира на 26 октом
ври в Босилеград кръгла маса, изхождайки от природните усло
вия и досегашната организираност и развитие но селското сго- организа-

комби-

за

В разговорите участвуваха: Любен Рангелов, председател бавите 
на общинската ску1гщина, Цоне Тодоров, председател па ОК на йлага „Морава > . И то 
СКС, Иван Лазаров, председател на ОК на ССТН селскостопан- и0ИЧ1К0 1ЮРад1 субективни причи- ито са добре известни и аз не мо- 
ските производители: Стефан Зарев от с. 1«есен, С^янчо Коста- Т’ “'оради Недобра .. ^аншация. га да отговарям за всичко. Не ш>

^шше[Итишп1^"Вогношепия01къ”1 ^Гб^Х^ад” ^

а ил Атанасов, селскостопански инспектор в ОС, а от редакци- при мимифермерите е цо-зпачител ДОНЕ ТОДОРОВ- Занимавате
се само с изкупуване на добитък? 

В. ЗАХАРИЕВ: Вярно е. Почти 
стопанство не е

ята на „Братство”: Матея Андонов и Манол Янев. по.
БРАТСТВО: Защо агрономите, 

ноито работят в „Напредък" не нищо селското 
.,_„„ Сс ангажират достатъчно в ось' придобило от обединяването,

личат- искам да изтъкна и това, щсствяването на задачите по сел- 
че миналата година в нашата об- окото стопанство? 
щипа е изразходвано с 30% по-мал 
ко брашно. За да се увеличава 
интересът към селскостопанско 
производство даваме и редица об Захариев, но аз мисля, че откро- общината. Считам, че трябва да
лекчения: засетите със зърнени вено моясе да се каже, че л1алко Създадем основни селокостопан-

оовобожлават са ангажирани и това е голямо ’ _ _
В пашата общинГима опущение? Котето. говорим за Сел с™ организации в Долно Тлъми-

трябва да ка- но, Д. Люоата и Долна Л-исина,

След като оорисува положение 
то в селското стопанство в общи 
ната ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ между 
другото изтъкна:

ИВАН ЛАЗАРОВ: Налага се 
неотложно да ускорихт преустрой 

селското стопанство в
Л. РАНГЕЛОВ: По този въп

рос повече може да каже Васил ството наЛипсва организираност
Основно, което ни липсва 

ганизираност- Не използваме до
ри ни законните форми за аренда 
Пия н комасацпя на площите. А 
потенциални 
Къ»м комбинат Босилеград" съ
ществува ООСТ но тя най-мал 
ко се занимава със селско сто
панство. Върши само изкупуване 
на селскостопански произведе
ния. Нямаме разграничение в коя 
част на общината кои култури 
могат Да виреят- В някои райони 
са залесявани например площи, 
които е трябвало да останат за 
пасища; пресечени са редица пъ 
тшца, които водят към пасищата 
и се е стигнало дотам, че днес при 
създаването на мини—ферми хора 
та да не могат да изкарват доби 
тъка на паша. А имаме условия

култури площи се 
от данък.
ме и хубави условия за лроизвод ск°то стопанство 
ство на кромид, лук, праз, мор
кови.

е ор

жем, че има хора, които не са нали.
отговорни и пред своята съвест, а 
после и пред обществото. Бавно се преустройватвъзможности имаме.

БРАТСТВО: Има ли сключени 
договори, защото дневно само на 
новопостроената фабрика на „Фар неотложно и енергично да меним 
мацевтика’’ са необходими към положението надобре в тази на- 
24 тона суровини?

В най-скоро време ще тРябва
В. ЗАХАРИЕВ: Бавно вървим 

с преустройството, 
рад" имаме 4 ООСТ, 4 директо
ри... а селското стопанство е на 
второстепенен коловоз. Освен това 
и междуличностните отношения 

„Босилеград" не са добри.
Трябва да правим всичко, за 

да възвърнем доверието на про 
и з водителите...

БРАТСТВО: Явно е, че тук има 
Условия за по-интензивно селско 
стопанство, само че липсва по
де йно преустройство?

В „Босилег-сока.
БРАТСТВО': Как върви с изку

пуването на мляко? Едно време 
имаше планове в Босилеград да 
се произвеждат млечни изделия?

Л. РАНГЕЛОВ: И ов тази насо-

Л. РАНГЕЛОВ: Засега още
не. В това отношение доста бав
но вървим, макар че за цеха на 
„Фармацевтика" в най-скоро
ме трябва да обезпечаваме тукгт ка не сме- отишли много напред,
една трета от суровините. Но тук Изкупуването на млякото става 
пак трябва да се намеси „Напре- 1,5—2 месеца 
дък".

вре

в годината и пренъ 
Той трябва да се обърне сва. Поради липса па пътища пък 

и поради други причини, но и 
млекопреработвателН1 гте цехове

към селското стопанство, да на
бавя механизация. Защо не се на
бавят вършачки, но и днес по пла 
ни леките села се вършее 
преди 50 години: с коне или го
веда? Трябва да се набавят тра
ктори, вършач1К1И, косачки, жътвар 
ми. Още повече, защото на село 
голяма част от населението е не
трудоспособно, това са хора на 
преклонна възраст.

не работят най-добре. Подобно е
за развитие на интензивно живот
новъдство. Не се използват в пъл- 

пасищатз на Църно-

е положението с кланицата.като

Метаморфоза на 
кооперациите

В. ЗАХАРИЕВ: Как да не? Това 
лгожем да -подкрепим и с приме
ра с царевицата. В околността на 
Босилеград, в Райчиловци и Из-

на степен 
ок. Бела вода, Бобешино, Рьжана.
С малки подобрения — на тези па

БРАТСТВО: Какво стана с обесища могат да се отглеждат над 
50 000 овце, а не д(Войно по-малко. 
По такъв начин биха се създали 
условия в Босилеградока община 
да се произвеждат много по-голе 
ми количества мляко и млечни из 
Делия, месо -и др„ а хората все 
повече биха оставяли печалбарст 
вото. Ние плаии-раме в бкоро ®ре 
ме да изградим овцеферма за 4000 
овце но наред с това ще трябва 
да изграждаме и инфраструктУР 
ните обекти: пътища, ток и д-р.
В много краища на общината има 
добри условия за производство на 
различни зърнени култури: ече
мик, овес, ръж, царевица, а в по- 
високите п-редели — картофи й 
др. -полезни растения. Но в 
голяма степен ни е необходима и 
помощта на науката, 
пшеница също могат да се, уве

вор може да вирее царевица 'как-диняването на кооперациите 
един -комбинат и защо „изчезна” то -във Войводина. Аз лично пра 
селското стопанство?

в

вих опити и получихме отлични

ло-

Плсиците с
Любен Рангелов Стоянчо Костадинов Евтим Миланов Васил Атанасов
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Пролетарии 01 «синкиI-----Ш------ ~ страни, съединявайте се

_____ Белград, 11 ноември 198:

ЛОМУНИСТаа '•Съта" - А] г......... .......  ■ ■
ЩнШш Н3 ^ъюза на комунистите в Сърбия

Закштмш са сама предпоставка за акция
нашето социалистическо само-управително об
щество. Ьъщеверменно, отново предупрежда
ва, че’ идейнополитичеокото и 
единство на Съюза

|3 предстоящата акция на СК, която пред- 
® .поставя участие в борбата на всички 
членове на СК, се очаква преди всичко от- 

ната подкрепа е тези петнадесетина дни след говорно отношение към единно утвърдените 
пленума, добре се възприемат по-р епителни- заключения. Повече становища в тях, на по- 
те искания, наблягащи на по-голямо единст- следното заседание, по-решително са форму- 

акционного во в СК, отговорност в изпълняването на ут- лирани отнетото на някои от предишните 
чова поелпогтяакя -зя г» муи^стите е клю- върДената политика, потрешителното разгра- заседания, което най-широката политическа
задачи Какви гя изта^^-еС11ВЯВа1Не На Т63И ничаване. в практическата анция, в осъщест- общественост, работническата класа и тру-
слената ак,™» пя „ 2 п 6 Т Зал™‘ вява'нето на Програмата по икономическа дещите се приемат с одобрение и с мови
З пГ! «Т ДаЛИ Ще И“‘а За; стабил-изация. надежда. Такава решителност те очакваха и
стои. Дали и кашмви отпори ще се явяват? по пано1 Така кя-кт-п очакваха тпвя ста ги
Върху кои аргументи и „аргументи" ще се .Ооаче’ починалши коментари среща и на реш^^ото исмне че к^Гун-и™обоновават те? самото заседание константираният факт, че р ирява Решителното искане, че комунис-

Такива въпроси се налагат поради това, на ШеНУма «е е постигнато сьглаоие пс> вой- ^остдаят^ГтеритЗиа^ите3 ,
че от ноември 1979 година, няколко пъти е чии в™р0™'> за к‘™т° е -Разисквано. Касае 
утвърждавана насоката на акцията на Съюза се за разлики, отнасящи се и до съществени- “ТбрТва ^Гадсад^-гонГ ЦК^е Тнеоб 
на комунистите в осъществяването на зада- Зеок.ра^^0то ^с^ОД^Гдадаостаая' раз- хоиимо укрепване единството нк СЮК, за- 
чите почикономическа стаоилизация. От този ш ие . -по-малко важим въпооси ЩОт° т0ва единство ще заздравява единство-
факт (четири години СК се занимава със съ- Таки*а различи е с вява ,и в бъдеще т° на нашите народи и народности, не по
щата тема) понякога се извличат и еяност- шйнашигге заседания на ЦК^на ста-вяйки под въпросителен знак равиопра-
ранчиви заключения. Понякога би се казало, оюк а и които се т<^° им; сега ги охрабрява и силното уда-
че това е безсилие да се спрат яеблагоприя- разиокв ’ по-широко обществено зваче р0н,ие> че решенията приети в едно демокра
тите процеси. Понякога, - и че е неясна ?™ае'  ̂™ обсъждане трябва да бъдат закон за
програмата. Понякога и нещо друго. А често ако о^ъаданегоне се Доведе докрай или 
се пре^еорепва основната причина, то ест че к~ ,, лт7 , - ако в момента «е е възможно да се утвърдиса Необходими много дълбоки структурни и начда как и кога т0)Ва бв’ даРсе
други промени в стопанисването и премахва- ^ т^а бе каза|НО в ^но ^ ра.
него на застоите в самоуправителното раз яшжвеатмт% ,не е лроблвМ) че разликите в 
витие, което може да се прави само Дълг - мненията съществуват, проблемите възн-ик- 
срочно. Ох там понякога илюзията, че ^ Д ват но,гато ,разликите остават- А това тогава 
наж и лесно може да се осъществи з пречи на изграждането на идейно-политичес-
чението «а Централния комитет, кушци КОТО ©дииство — необходимо за всяна по- 
та и другите оотдествени тела. важна акция в обществото. *.

всеки комунист, за воични организации и те
хните органи, разбира се и за най^висшите- 
А последователното провеждане на тези и 
останалите становища От заключителния до
кумент на Десетото заседание на ЦК на СЮК 
може само да укреова авторитета на Съюза 
на комунистите в обществото. Осъществява
нето на заключенията, последвано с желанад 
и амбиция да раздвижат в по-силна актив
ност комунистите и организациите на Съюза 
на комунистите, предпоставя и търси щото

X одът и заключенията на Десетото засе- Резултатите се постигат само в постоя- и всички ръководни органи, на воички равни- 
даиие бяха" следени от обществеността с не нна, всекидневна и обмислена борба на ра- ща, да действуват единно, отговорно и пра- 
малко интересавание Очакванията и надеж- ботничеоката -класа, трудовите хора и СК. временно обърнати към партийната и об- 

и поели заседанието поради дошлите Разбира се, в една добре организира-на бор- ществената база, в която окончателно се 
или изтеклите срокове за утвърждава- ба с ясни изходни позиции. Десетото засе- проверява качеството на заключенията и тла- 

и на меооггоиятията в първия етап на ста- дание, приемайки овоя заключителен доку- даа състоянието към поянатагьшно развитие 
' итапмятя тхота-ма -и проекторезолю- мент, .конкретните задачи за политическата на социалистическото самоуправление и вси- 
оилизационната. ^ у а бяха значи- акция постави в определени рамки, особено чко, което този процес подразбира.

ната. Съществува договор за до- ветните машини за дробене на 
ставка на допълнителни количес- рудата и машините за пробиване, 
тва електроенергия. Предварител- които в момента стоят неизпол- 
но са обезпечени всички сурови- зувани, а за същата работа е анга- 
ни и репроматериали, необходими жцрана механизация от други тру 
за така високо предвидено про- дави организации. След това, все 
изводство, освен лигнит, чиято ди повече ги натисна проблемът със 
намина на доставяне е съ*до вече сепарацията и обезпечаването на

резервни части за ооновната меха 
низация- За илюстрация само да 

Но воичко това, както повече споменем, че 50 на сто от машни- 
бе подчертано и на Анционг те в рудника не ее употребяват-

Едно от заключенията на Ан--

Живот от собствения труд
500 тона фероникъл месечно — е ос- 

ФЕНИ — Кавадарци. То- 
хози комбинат

Как да се произведат 
новният въпрос, по който разискваха във 
зи ДЪЛГ пое и Акционната конфе-ренция на СК

ЪЙ ФЕНИ считат, че лроизвод 
сгвото на 50р тс/на никъл месечно 

неосъществимо- Обща е оц - 
че в редовете на СК, син

диката и самоуправителниге орга
ни в колектива все пове^? „е„„мУтр 
ствува обръщане към собствени е 
^лГ и възможности в изггалн^в- 
нрто на поставените задачи, 
вен Р^лта^те в произоюдството, 
внедряването на сложната т : 
на и технология, свикването -

собствен ТРУД. това е пър 
с крачна към

на обектз

за текущата рабспа и 
за връщане

договорена.дължеиия
една част !Да отдели 
на дълговете- До 20 тюември 
бъде готова <и експертизата 
производствените възможности на 
пазарните условия и финансовите 
ефекти на проекта. Това е и задъл 
жение, произтичащо от заключе- 

Собранието на СР Макс, 
500 тона

В ще
пъти
наха -конференция на СК, не бива
_ означава „прноггиване” с пости- цион-ната -конференция на СК е
гнатото- Основните -проблем-й ос- и по-голямот-о ангажиране в база
та-ват и нататък. ФЕНИ не е в та. Според думите на председате- 
състоя-ние да -плати дълговете за ля Кире Сла-вчо-в, -изход е в по- 
чуждите -и домашните нредити. Та нататъшното самоупраиитедно сф- 
— година -неплатените дългове към ганиоиране и свързването на ФЕ- 
използуваните домашн-и и чужди НИ е останалите организации «а 
к-ред-ити -възлизат -на 844 милиона сдружения труд, иреработватели- 

130 -милиона долара, те -на фероникъла и съвместното 
на част излизане -на чуждестранните паза-

по
не е

данката.

пия та на
Продукцията отдон-ия.фероникъл месечно ще представя 

която щ-е се
311

основата, от
изготвяването на пла-но 

година. Така
ва -и
изх-о-жда -в 
вете за следващата 
изготвения ™аь и документите «е 

и далече по-чисти 
ПО-ЯСНИ /представи за 

възможности на

динара -и
След -репрограмиран-ето 
от домашните кредити, според ду р-и. Това, поправо, е -и поръката 
мите -на Джариже Наумооски — от досегашната -работа на този ко 
финансов д-и-ректар във ФЕНИ, са- лентив. Проблемите не можа да 
м-о дълговете за лихва тази годи- се решават частично, -но само

2,6 милиарда ди- рамките на съвкупното стопанство 
в -републиката и страната.

вота От
вата по-значителна 
пълното включване

"ТХКг'се
„яят идат «* ддадапослоднат3 подготовка за 

до края на година 
затианува- 

ФЕНИ

представляват 
сметни -и 
производствените 
комбината в 1984 година.

Важна опора -в осъществява е 
то на тези задачи, опоред ДУШ?Т® 
на Боро Иванов, директор на „ме 
талп-ромет", е уговореното 
вдне на еиерти-я до нрая (

в

на възлизат на
на-ра.ход е и

производството 
та. Ако се произведат

1000 -гола фероникъл,. 
може да подмири воични за-

Остават -неразрешени и пове
че технологически проблеми. Ме

тях особено -изпъкват несъот
Й. Башески 

С. Яковлевснидоста- 
на годи- ждуните

ше
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Патриотизмът днес и тук
до иа парад да словесното ронолю е неясно защо в някои програми и т-Н- От отговорите с*ни> 1*камо 
бие”- не са влезли Иво Андрич, Миро- же да се заключи, че те приемат

Очевидно е, което потвърди и слав Кърлежа, Петър Летрович идеята на самоунравйтелния соди 
тази среда, че югославският со- Ногош, Владимир Лазер и т.и. ализъм, възможността за школува 
циалисшческн патриотизъм не Трудно с също така да се разбе- не на вссниго, демократично»,! та 
е някакъв абстрактен феномен, ре и приеме, че в програмата по и равноправието, неоовързана/а 
някаква илатоническа любов кьм литература в училищата в Слове- вздщгна политика. сзи отговори 
родината. Да се свсАе натриотиз- ния -която бе валидна все до тази сочат към това, че студентите по 
мът на любов към родината зна- година, Иво Андрич, Бранно Чо- начало са за самоуправителиата 
чи да се замъгли неговият класов IIIIч и многобройищ наши гхисате- социалистическа система, така кч- 
н национален компонент, да се Ри ли се намираха в републиката ..Ту- кто е замислена, че гази система 
дудара и да се подразбират раз- бе лепословйе" (чужда писатели), искат да усетят и по-нататък де я 
лични съдържания. Ето защо е по Фактът, че :в Словения е направе- развиват- 
требно да се говори за югослав- на нова програма, (която писате- 
яоки социалистически патриоти- л-ите на нашите народи и народ- На срещата 
зъм, който е тук и в постракство- ности не подрежда под чужди пи ботнипи недвусмислено изтъннаха, 
то, к-цдето живеят югославските сателит) охрабрява и означава кра- че съществуващите разлики в ли-

чка напред в развиването и изди- тературата и историята не се чув-
В Слове-

Югославсннят социалистически па 
триотизъм, преди всичко, е кате
гория на класовото определение 
и не може да се сведе само на 
,.любов” към родината, на просто 
родолюбив, защо-го така оеирома- 
шен би останал без съществено
то си класово-социално съдържа
ние

акво е югославски соцпали 
етически патриотизъм? Как 
с цялото оп съдържание, ко 

ето се подразбира под това поня
тие, е дошъл във фокуса на акту
алността? Откъде 
наглед от терминоложко естест
во? Откъде обръкването, четири
десет години след революцията, 
около понятието партиотизъм, со
циалистически патриотизъм, брат
ство и единство? Защо има диле 
ми около съдържанието на юго
славския социалистически патрио
тизъм?

просветните ра-
недоу.ченията,

народи и народности.
социалис- сънуват сред учениците-

ния децата не чувствуват сръоо- 
хърватския нато чужд езин, така 
като не наричат Кърлежа чужд 

Или, както каза Раеим 
Люблянкич ,,с години 
поколенията, че Иван Цанкар и

гането «1а югославския
Тези и много други въпроси, тичееки патриотизъм,

свързани с тази почти забравена 
новосъздадена дума, след широ
на подготовка, получиха свой ели мо два пъти изрично се спомена- писател,
лог на неотдавнашното съвеща- ва необходимостта от развиване
ние, състояло се в Политическата на югославския социалистически
школа на ОЮК „Йооип Броз Ги- ла,гриотизъм. В Косово, например, Отон Жупанчич са наши писатели,
то” в Кумровец. Организаторите историята се учи по две програми разбира се преди

ски, и занапред имам

И в програмите по история са-
възпитаьах

Новите .размишления за патри
отиама са потреба на общество- на съвещанието имаха намерение — една е за децата на албанците,
то, в което паралелно се развива Да анализират програмите, учебни а другата за децата на сърбите и тези писатели да тълкувам 
ше съзнанието за националната са пите и наръчниците, идейно-поли- черногорците. В другите среди пък наши, а не като чужда писатели . 
мобилност и съзнанието за прина тичесната и професионалната под се работи по една програма, 
длежността нъм съвременната со- готвеност на преподавателите за гу-к-таме тя е допълнена с допъл- 
циалистическа общност Югосла- патриотизъм, за да се покаже как нителна програма, който дава въз 
вия — както подчерта Стипе Шу училището и неговата среда дей- можност за по-обемно 
вар в уводното си изложение на ствуват върху 
неотдавна състоялото се съвеща- съзнанието 
ние в Кумровец. Тази потреба — към съвместната родина, каква е изобщо не се споменава Първото триотизъм (тук са още и обще- 
което впрочем показаха и най- активността на ССМи на СУБНОР, и Второто сръбско въстание. Бос- ствено-политическите 
новите събития в Косово — се какъв е приносът на ЮНА в раз- ненско-херцеговското 
явява и затова, че още не са из- витието на югославския социалис- денокото въстание- 
чезнали историческите корени, тичееки патриотизъм и т-н. 
но -и съвременните причини за 
развитието яа националистичес
кото съзнание. Едно такова съз
нание трябва да се превъзмогва
и за неговото превъзмогване, раз те желания на един 
бира -се, е важно възпитанието и организатори и съорганизатори съ

вещанието само частично изпъл-
на ни очакванията. Частично, защо- сочи на разединението в нашата изтъкнаха, че в значението на въз- 

социалистически па то много от въпросите, около но- работа: в страната има шест хи- питателя нищо се -не е променило, 
оставя се пространст ито в последните месеци се чу- ляди програми за полувисшите и нито може да се промени, още от 

пеха копия (например, около об- висшите учебни заведения, десет стара Гърция, когато важело гее-
лото, че ,.ако атиняни бъдат и.ма-

всичко слозен- 
намерекие 

като

а Г
ОБУЩАРИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Училишето не е единствен фа-изучаване
възпитанието на на историята на отделни народи ктор в развиването и издигането на 

за принадлежността и народности. В някои програми югославския социалистически ла-

организа-' 
пии, сдруженият труд, обществе
ната среда, семейството и т.н.) 
обаче нейното влияние е решаза- 
що. Или както каза един френски

’иили лин-

Но и ако занемарим тази и 
такава пъстрота, остава въпросът
защо за югославския социалисти- философ „училището е 
чески патриотизъм се говори пре- на обществото, зеницата на учили- 

Въпреки числеността и добри- димно с примери от миналото, ко- Щето е преподавателят”. Веродо- 
такъв брой ето имаше и на тази среща.

НЯКОЙ ЗАБРАВЯ ЯДРАТА зеницата

стойността на това твърдение по
твърдиха и просветните работяи- 

Томислав Богавац с цифри по- пи, участници в съвещанието. Теобразованието и ако се тук про
пуска шансът за развитие
югославския
триотизъм
во .на други негативно да влияят
върху съзнанието на младите. Спо щите учебни ядра в основните -и хиляди в основните и средните
ред Шувар, тези отживели реф оредейте училища) останаха само училища, в момента се ползуват ли лош обущар, ще носят лоши
лексии на етноцентризма и отбра наченати. Макар че бе така на- 38 милиона учебници. Въпрос е обуща и никому нищо, но ако бъ-
нителната психология на малките значена темата на съвещанието дали са такива .нашите реални по- дат имали лош учител, тогава ю- 
народи са имали някои основи и („Развиване и издигане на югослав преби, или е това само отражение ва ще почувствуват”. У нас като
причини в миналото, но не и днес, окия социалистически патриоти- на еснафско-груповособственичес че ли е позабравена тази, докато
защото днес наистина е тежно да зъм") ке може да се сведе само ни-ге интереси. е свет и век, стара истина. Никой

на .разисквания за общите ядра,
все пак учудва, че ядрата бяха за ДАЛИ МЛАДИТЕ ХОРА СА

„СЪМНИТЕЛНИ”
се твърди, че съществува някоя 
сила, а особено организирана, но
ято желаее да премахне която и сегнати само в .няколко доклада и
да е нация. А отбранителният ме- периферно е .разискванията. А че
хамизъм есе пак се явява и про- за ядрата трябваше повече да се
явява въ.в взаимните съмнения, за- разисква свидетелствува
тварянията, в явленията на .неиз- другото и докладът на Милия Кие те хора, макар че могат съще- листичесжи патриотизъм в който

жевич с анализ на всички програ- ствено да влияят върху процесите
(оовен тази .във Войводина) по иа общественото развитие имат

роден език и литература и по ис- свои представи за това развитие,
тория, защото опоред мнението на Изследването .показало, че студен

„Воичко, което се изпречва на докладчика, тези два предмета тите (изпитаните) най-често и в общонародната отбрана и обще-
пътя — както изтъкна Шувар в имат най-толямо възпитателно зна- най-голямо число проявяват без- ствената самозащита или в пред-
доклада си — на действителното чение в .развиването и издигането компромисна решителност за .роди мега по език и литература. Към
господство на работническата кла на югославския социалистически кално премахване на вредните об рябва да се прибави
са над разширеното възпроизвод патриотизъм. Само в две програми ществени явления, да се издигат т ■
ство и самоуправителното разде- по роден език и литература се из- отношенията .между хората, което познатата негативна селекция в 
Ление на труда без разлика на тъюва искането за издигане на — според Лешник — е политичес тези училища. Ето защо, кога-го се
границите на об^цествено-полити югославския социалистически па- ко становище в почнататьшното говори за югославския социали-с-
ческите общности, се изпречва триотизъм. Това понятие, наисти- изграждане на югославския ооци- тичеок,и патриотизъм, трябвало би 
и на пътя на .развиването и уюреп на, в някои -негови видове, и тук алистичеоки патриотизъм. На Сту-
ването на югославския социалис- таме се споменава, обаче остава дентите най-много пречи привид-
тичесни патриотизъм. А преди вой неясно защо т°й често се замест ното самоурпавление и декларати
чко, тъкмо в това се вижда, че ва с думите „социалистически па- вния социализъм, 'нерегулираните дава-гелят, който непосредствено
югославският социалистически па триотизъм”, „братството и единст- отношения в образованието, неос-
триотизъм е .категория на класо- во”, „единение”, който са по-тесни

не се опитва да анализира и ко- 
регира, .например, програмите 
просветните академии и училища-

за

Изследванията, направени От та> в ноито програми никаде не 
между Руди Лешник говорят, че млади- се споменава югославският соцла-

живяния .романтизъм и т-н. и да е вид. Той не -се споменавами не само 'В строго специалните пред 
мети, но в предмета, какъвто с

ЗАБРАВА И ПРИПОМНЯНЕ

вече

да се има предвид, освен учебни 
те планове и -програми, и препо-

реализира програмите.
1-ювател'ните социални разлики, 

вото определение и на класовата понятия от югославския социалис- идейната непоследователност и не- 
борба, а не нещо, което би мяза- тичееки патриотизъм. Също така

Подготвила: 
София Пуаличяснота, лошата кадрова политика



Комунист 3гк НА ск В БЕЛГРАД ЗА СТОПАНСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ НАГРАДА липсваше практика, по ние обър
нахме гръб на живота — казва 
Иван Стамболич. Според неговите 
думи, твърде много се приспивах
ме с нормативистичен оптимизъм 
и с вярване-то, че са достатъчни 
заключения и доклади. Ние с©га 
не започваме някоя нова реорга
низация 1на стопанството. Тръгва 
ме оттам където се спряхме ко- 
гато тръгнахме в реорганизация 
чрез конституционните амандмани, 
Конституцията и ЗСТ. Започната
та работа трябва да приключи. 
Стамболич по-нататък казва, че е 
комунистически да се признае и 
поражение, без да се страхуваме 
че ще намерим сили на края Да 
успеем. На почвечето места ще 
трябва да започнем отново, да 
премахнем отклоненията, да при
ведем докрай всичко което поло
вин е реализирано. Оня, който се 

да приспособява към истината този 
не е опортюнист, но честит ко- 

• муйист- С такъв Съюз на комунис
с-млямитр явява само в тите трудовите хора ще тръшатсъюзните държавни органи но в „ __ ш ^ щ

след дълго- съща или по^голяма степен със В акДад- Ще ОЪдат ГОтОШ да рис"
през тази същи «ш с още понврдаи после 'КуВаТ' Д3 1ЮГРеШат и съвместно

седмица даде голяма, доза на сме- дици, , рдоу^каноштТ и покрай *т №еишвде. Само съра
лост на 'истината да се погледне ниноюи органи, в теяното огноше- Ц те се боят от «сената. Хо- 
в °™те- ние към местните органи на вла- рата ще ™ простят шлта гре'

Отначало, идеята 'следеха пра- Стта. Във връзка с това, трябва да „Т" Д3 ПРОСТЯТ НИГ°
-етически въпроси, 'Които и сега си поставим въпрос защо бавно 
поставят работници в Раковина, несъответно и нецялоСтно се осъ- 
Нови Белград, Земун, във всички ществяват и прилагат съацестве- 
белградоки общини, каза Иван 
Стамболич и при това подчерта 
че „работниците търсят точен 
без отсрочаване отговор'’. Имайки

КАЗАХА

№п контрол на работниците
Идеята за

0 ъдрещната автаркия увели
чава външната зависимост, 

преди воичко финансова и 
хнологическа, на

те-
югославокото 

стопанство от света. Белград
ското стопанство изобилсгвува 
с примери как наши ООСТ, без 
достатъчно силна подкрепа от 
банките и външната търговия и 
без силна собствена делова 
функция, а това са елементи

основната и трудова 
следят практическис»оГ„И1^'“ зхъгг" “*

се преодолее

субект организация като 
въпроси от страна на работни- 

отговор. Колно 
помогне за да

отначало стопански
Ците, които

отсрочаване 
стопанство може дасегашната криза?

не, което може да даде нова дви
гателна сила и да подчертае

на интеграцията, твърде снъпо 
заплащах съмнителната си само 
етоятелност на световния пазар. 
Защо тези неща не се обясня
ват задълбочено на партийните 
събрания в основните организа
ции? Защо комунистите в ръко
водните структури не обясня
ват и с това ниските лични до
ходи в колектива?

контрол на ра- 
а тъкмо това е спорно 

в главите «а технобюрократите и 
националистите.

На заседанието бе припомнено 
на криза на Кид.ричеиите думи, че „за бю- 
определи ронратичеокия централизъм 

тичеокото всрии™^,,™ I поли- то и да е случай не можем 
>_ укрепване НЯД Н3 Белград твърдим,- че извира из съществу-
процесГ- на кое о пГРаЧИ№1НИТе “е ве™«ооръ,бЖи тенденции" процеси -на което разискването Защото. той
в Градския комитет на СК в Бел
град (31 октомври), 
трайната подготовка

на
соките за преодолеяване 
та. Б езсъ1М|Неиие, 
хода на една голяма

това в кой
Юрий Баец

Д ко, е позволено, дори и же 
дателно, пренасяне на пра

вото за разполагане с общсстве 
ни средства между основни ор
ганизации от различни трудови 
организации, защо това да бъ
де забранено между основни ор 
ганизации на сдружения 
от една и съща трудова органи
зация? И още нещо: защо сред
ствата на основните организа
ции да се сдружават в трудо
вата организация, ако не 
могли да се използуват един
но? Все повече ми се струва, 
че забраняването на концентра
ция на средства в трудовата ор 
ганизация е своеобразен анахро 
низъм с несъблюдаеми икономи

ТРУД

Ако трудовите хора, в който и 
да е колектив чувствуват нужда 
да преизучат вътрешната си орга
низираност и интегрираност в тру
довата организация и в останали
те форми на сдружаване, ако те 

39 искат да формират своя трудова 
организация, която в конкретни 
условия им е необходима с Цел 

се ктури (така наречения • децентра- д.а постигат по-добри стопански 
е лизиран етатизъм) в необединемо-

бините конституционни определения? 
Защо, например някои ООСТ 

и се затварят нато таралежи? Не е
ли това защото между тях има 

предвид, че самоупраеителната ин- голямо празно пространство 
теграция е обединяване на съще- бюрократи чески волунтаризъм. По 
ствуващите производствени мощ- този начин бюрократичеоните стру 
наети и сили, трябва ли да 
каже, че нейното подтикване
всъщност част от определенията то стопанство намират благоприят 
изход от кризата да се търси, пре на почва до детайли да влезнат 
ди всичко, в опората на собстве. във воички отношения в органи- 
ните сили. Затова от изложение- зациите на сдружения труд: 
то на Иван Стамболич отделяме определяне на директори и раз- 
следната част: „Призивайки 
свидетел икономическата 
сега се явяват мнения, че самоуп
равлението и ефикасното стопани- прос е в това че нито основната, ООСТ на белградското стопанство, 
сване са несъвместими. Дали на- нито трудовата организация са сто те са задължени „към задачата за 
истина ако има ло-голяма иконо- паноки субекти. Оттам, първото реафирмиране на трудовата орга- 
мия ще има по-малко самоуправ- условие за самоуправително оое- низация да тръгнат така та тя да 
л©ние? Самоуправлението, което диняване е освобождането на ор- се оспособява за по-успешно осъ- 
аи лоста/вихме с конституционна- ганизациите от опекунство на де- ществяване на съвместните инте- 
та реформа — онова, което се централизирания етатизъм, в кой- ,р©ои на ООСТ, по-рационално да 
обосновава върху единството на то „собственият" етатизъм се при разполага с обществените средства 
труда и управлението на"труда — казва като майка, а „чуждият' „ по^организирано да подхожда 
все още не стигна -да се опита в като мащеха. Очевидно е, че оо- процесите на самоуправителното 
икономическата ефикасност- От- ществено-политическите общности интегрира не”. Няма нищо лошо и 

оше не изчерпахме исто- не са приели държавността си, ко- ВЪ1В все по-честите изисквания на 
самоуправление- ято да действува в развитието на основните организации, които на 

икономичес- социалистическото самоуправле- еДНО място, свързано за собстве- 
дема- ние. Само така маже да се обяс- наха ТО, да имат и други съвмест 

ни факта, че получихме някакъв Н1И облици на средства. Особено, 
плурализъм на лоддържавеии инте че №Гт0 едното нито другото^ за- 
реси- Оттам и мнението, че преди страшава интегрнтета на. обще- 
да се тРъгне в обединяване на ор- отвените средства, с които разпо- 
ганизациите на сдружения труд лагат ООСТ. 

обаче внимание трябва да се обединява развойна-
какт0 е та политика на Югославия- Защо- Само укрепналото и 

въпросът, ^ 0 адцо без друго не върви. Но стопанство може успешно да
настоящия поли- ’ Вместо интеграция «а дело направи завой, реафирм-ира един-

обгдеетвения имаме дезиНтеграция. Вместо от- „ия пазар, да увеличи ефикасност
на инте- -сриване на организациите на сДРУ та на труда и стопанисването, до- 

съВДествуващите облици на^ жешя т.руи и стопанството на оо- хода и жизненото равнище. По 
грацията на труда- _на рогт 1т1ес-гвено-1пол,итичеок.ите общнос- време «а приемането «а танова за 
равнища — От ООЕ! до на ВСяиакрачка се сблъскваме ключение на Градския ком,итет на
отношенията между тях, ^ > ' ав артя. Вместо ускорения СК в Белград имаше се на.пред-
чават увеличаване на •дохогР- е ^ на обществе вид. че сегашната стопанска ор-

доходът се вземе за кр е производителност на труда, ганизираност на Белград яо голя-
рмй, неговото увеличава е ' п0.Слаби оме в съревнованието ма част' заплаща данък иа затзо-
малюи разходи в ст0^аТ™МСтво' на ик01ном'ичеоката оила на оветов раността и удребнените основни 
тогава съвсем е ясно преиимств ^ Като че ли раборничес- организации на сдружения ТРУД,
то на обединените Цялости. От кдаса не вижда собствените нарегулпраните обществено-иконо
де тогава толкова игаеиви и пРаж- ато че ли сама на мичеони отношения в трудовите и

спорове, ногато з^не Да ™ „рС 1В0Посхавя. Ве- сложни организации, което до го
се говори за интеграцията, и Т зи абоу,рд показва, че неио ляма схепен формализира съдру»
оу трудовата организация Д не е в Реди в трудовата органи- ,юи.ет0 вда висшите форм1и на
темите в цялостта. аираиост на работничесната класа._ Оттам, че не искаме -наз^ зираност^^^^

" с ~

Я хора, но та траеше твт^де Дълго- Не

чески последици.
Драгиша Павлович

резултати и укрепват само управи- 
тел ните отношения, тогава кому
нистите трябва да ги подтикват и 
да ги освобождат от окови, от 

^ каквито 'И да е и на когото и да 
е предразсъдъци.

Б елграденото стопанство в 
1982 година сдружи 8 милиар
да динара /въз основа ,на зако
нните задължения за сдружава
не, както и върху относително 
самоуггравителни основи. Това е 
твърде Много, дори с 65 на схо 
в повече в сравнение с 1981 ро
дина. Само белградската търго
вия, отделно външната, която и 
найМ'Ш>го е /изложена на нати- 
ок да дава средства за извест
ни стоки, сдружи 4,4 милиарда 
нови динара. За три години са 
отделени 20 милиарда нови ди
нара за развитие на изостана
лите републики и покрайнина 
Косово, сканто и за /недостатъч
но развитие краища в Републи
ка Сърбия, а това е 26 на сто 
от целокупната акумулативна 
способност на белградското сто 
панство. След като бяха върна
ти кредитите, на белграденото 
стопанство останаха само 8 ми
лиарда динара от общо 138 ми
лиарда динара, които бяха от
делени за три години. .

Миодраг Савичевич 
О азбира се, ООСТ не бяхавъ 

ведени в системата за да 
се получи удребняване, дезин- 
теграция на стопанството. Но 
по-малко е важно канво исках
ме да постигнем с въвеждане
то на ООСТ или например с 
платежно-баланените 
на републиките и покрайнини
те; по-важно е онова, до кое
то ни доведоха ООСТ и пла- 
тежно-баланоните позици на ре
публиките и покрайнините- Раз
бира се, мазаното от мен не тря 
бва да се тълкува като глобал
на критика на таканаречената 
„оуризяция" и укрепването на 
икономическата сувереност на 
републиките, но като настоява- 

непренъснато критическо 
преразглеждане на положител- 

отрицател/ните ефекти

за ч предел ©ние на дохода до кредит- 
криза, на подкрепа и пазарна защита.

Личи, че същественият въ-
•Когато, значи, се касае за 

първичните организации на СК в

в

там, все
рическото право 
то да измерваме чрез

резултати. С други думи
да се дават положителни

гожкки е 
ни оцени 'На самоуправителните от
ношения, а при това да се °тчи- 

икономически ре-тат отрицателни 
зултати".

Не по-малко обади не-
привлича 
-известно в 
в центъра <на 
тичеоки живот в

позиции

чи ако

не заи ги лиши от матери- 
за тяхното действи

сдружаване 
алната основа ните и 

на предприетите акции.тическа,
'геграпш, не 
всява цена, против

на трудовите

Иван Стояновнч
йован Маркович

тере/оите



* Комунист
ВМЕСТО ДНЕВНИК 
Др ДУШАЛ МИХАИЛОВИЧ

ви Сени, «огъмнато бе в заключа- монодрама или опера с повече от ре стоящо луиже-1 V Р*•
.изпълнители) нашата общо ние, решение няма да се намери.

Живурнането ще ои остане и язът 
ще ее задълбочи ако нихдо не се 

с предприеме, а с години нищо не 
Позоваване на художе-

нието, че единственият изход от двеста
кризата (която тогава току-що се ствоност е отделила нещо повече 
предчувсрвуваше) пошляма ироиз- от 13 .милиона и 300 
воднтелност ма труда, 0 че но-го- всеки купен билет е датирала 
ляма производителност няма да бъ, 45 хиляди стари динара. Съвкупни- се прави, 
де без издигането на нултурното ят оборот в театралните каси на ственото съзнание е ще '
равнище на пялата наша общност— Белград, през лятото господне несе желаните плодове, е лу 
За съжаление, това малко кой е 1982, е възлизал на около 40 ми- другото и поради това, че в - 

никой почти1 нищо не- е лмеода. та среда в последно -време СМде-
Кокто се вижда, нашата обще отдават все по-малко добри при

мери за образец.

ТЕАТЪРЪТ И
НЕТЕАТРАЛННТЕ
ПАРАДОКСИ

хиляди т.е.

чул, а
предртпгел. Даже, получава се впе
чатлоние, че това съзнание иидо- ствоност помага нашите театри, а
лентно се игнорира. А самоун-равн- те едвам яеиеурнвт. Това е само Зрителите биха се върнали на 
телната соцпалистичоснп общност ццдщ от редицата парадокси. Има с.Ь1щ«|Гските качества и вместо ло- 
подразбира творчески сдружен ,,и 0ще. Нашите театри в средно шитц футболни мачове, по-добре 
труд на висока и най-висока про- На високото художествено ропо- биха гледали извънредно продстав

свързват

0 ъзрожденоката
е театър”, така близка и на 

Шенспир и на Сервантес, близка е 
и на нашето време. Ако театърът 
е „огледало на живота” (Шекс
пир), или .двойник” (Арто), значи
телен фактор за „човешното съзр 
яване" (Питер Брун), относно „еди 
котвено живо изкуство, което има 
храброст да се захване с живеца’ 
(Милош Хаджич), или „свят на съ 
нищата” (Люблша Георгпевски),

мисъл „светът

нзводнтелност и голяма етическа Ме, са бедни и едвам
съвест, относно социалистическата края с краищата. С-ьтдинокото из
страда е работническа страна под куство винаги с било скъпо,_ но 1Ю.1иир(жа
защитата на културата и мзиуст- затова пън пекултурата е безб|>ой йва да Се създаде навик, силонно-

пъни по-скъпа. Именно, макар _ че Ст и любов към театралното изку 
Трябва да се подчертае: и под съществува вековна традиция. Бел- стП0 :)а културата и културата на 

защитата на театъра, това единно град с всъщност, иетеатралон град труда и това о-г малки: от Дет-
живо изкуство, па вероятно пора- (аа останалите среди и да нс го- ската' Гра.диика, училището, тРУ
ди това п 'Незаменимото, с I а ро ворим). Оноло 90 на сто белграж- девата организация и местната об
(поне в европийския смисъл по- данИ| а около 95 и повече ггроцен
вече от две хиляди и половина го- та новобелтраджапи .никога в жи 
дини), а .винаги ново, жилаво ус 
тойчпво 1га В01СЧКИ промени.
промяната е неговото второ лице, деЛя годишно за театър (във вид
винаги в кризис и творчески хаос, аа самооблагане) оноло 120 стари

и динара. Във света за театрален 
този, който

ленис, със силни поетични излъч
вания, но за това е необходима 

обществена акция. Тря

ВОтО.

тогава то е незаменима и насъщна 
потреба, като въздуха, като хля
ба, пада водата, като вятъра ...

Хубаво, но историята която 
всичко помни показва, че това не 
е било точно така, освен в Пери- 
клова Атина и Шенспировия Лон
дон, и още на някои места. Оба
че, историята показва, че във все
ки период, който е водел към на
предък, културата се е намирала 
начело на колоната, а че всички 
периоди и всички среди, които то
ва не са разбрали, предълго 
прескъпо са заплащали данък.

щност. А училищата, например, об 
в планаременени и разтръгнати 

си имат само едно или две теа
трални посещения годишно.

вота си не са влязли в нито един 
А театър, въпреки, че всеки зает от-

Театьрът, за който заговаря
ме би бил подвижен, открит, и 
вселрисъствуващ. Той би имал за 
цел да представя значителни про
изведения с по-големи естетичес
ки и етически поръчения и значе-

в търсенето на живия контакт 
диалог с действителността и дне
шния ден, без оглед на мястото и 
времето за което произведението 
е свързано, с неприкритото жела
ние да постигне невъзможното, театъра не се ползуват защото не
От своето раждане театърат има съществува навик и театрална кул театралната култура, да създрава
възвишена цел учейки да забавля Тура. Покрай това, нашият ^граж- навик и ^ пасивните зрители

данин и не знае, че със раоотата активни творци на художествения
ои и споменатото самооблагане и чи!, Очигледно това не може да

дневно да осъществява принципът сам е дал възможност съществу- се ПОСтИГНе нит0 леко нито бързо,
на далечното бъдеще — раоотата ванието и издгането на театъра в а особено не със скъпите билети и
е игра. В театъра зрителите еже- КОйто никога «е е влязъл. Така,
дневно другаруват с най-голямите почти символичната цена на биле-
духове на човечеството и техните тите става висока за оня, който 
поетични умотворения, па така Ха 
млет и Ромео, и Помет и Кир- 
Яня, и Николетина Бурсач и тол-

посетител се смята 
види четири представления годиш 
но,а \ нас такива едва ли да има 
десетина хиляди. Благодатите на

ния, да разширява хоризонтите на

в
ва, относно да просвещава и опле 
менява на най-приятен начин, ежеV

„НИВАТА НЕ ЩЕ МОЛИТВА..."

Откровено говорейки, проя
вяваме боязън, че ние югославяни- 
те през последните години нав
лязохме в такова „междупростран 
ство", където-освен частичните из 
кдючения в някои тесни среди — 
и театърът, и културата, и наука
та, и просветата се намират едва 
ли не на опашката на събитията. 
Допускаме „от дърветата да несе

агресивната реклама, а с качестве 
актуални пони представления с 

ръчения и значения, които никого 
не оставят равнодушен, 
търпелива работа на преподавате
лите, активистите от местните об
щности и референтчиците за кул 
тура в сдруженията, предприятия
та и учрежденията.

няма навик. Несъществуването на но и с
навик се пренася от поколение на 
поколение 
Не така отдавна, др Хуго Клайн 
говори и писа не само за правата 
но и за задълженията «а рабощи- 
ка-самоуправител, па ако щете и 
за задължението, че театъра все 
по-често да посещават, защото

и така в недоглед.
коз други, са съвременници на 
всички поколения-

НИЗКА, ПРЕКАДЕНО ВИСОКА
вижда гората”, относно, сред го- ТА ЦЕНА 
рата на хубави думи, разбираеми 
предложения, решения и проекти

Един такъв възможен модел 
театър е осъществен преди три го 

В нашата ервда е високо раз- същински е негов, защото винаги дини в Ноови Белград, най-голяма- 
вита съвестта за нуждата, за зна-и почти съвършени закони поня

кога почти напълно пренебрегнат може да му предложи най-ггряка та община в Югославия, но без
чението на театъра и неговите духовна подкрепа, 

основните принципи на самоупра- драгоценни и безкрайни духовни
вителното общество: работа, ети- ценности. Поради това, нашата об НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

какъвто и да е културен живот, 
за който с десетилетия никой не 
се грижи. Става въпрос за театъра 
„Слънце”. За изминалите три сезо 

Материалното безсилие на на- ни този театър е, така да се ка- 
самоуправителния принцип, че при за театри, които на пръв поглед шия театър, без прецедент V нас, же, без. чиято и да е помощ е из- 
добиването -на право е обусловено са импозантни. Макър, че цифри- не предлага ни малко надежда, пълнило 178 представления, ’ които 
от изпълнението на трудовите длъ те изморяват, ще вземем за при- Изходът всякак не ще донесат са ви-дяли повече от 30 хиляди ду 
жност и задължения, а никак обрат мер Белград и 1982 година, която по-скъпите билети, щото с това би ши. Подкрепен от зрителите и 
но. Поради това, не рядко са „най- с играта на случай, във всичко е се само намалили и неголемия свесърдно подпомогнат от Сдру- 
акуратни и най-влиятелни самоуп средна. СОИ по култура в Белград брой на посетителите и сумата в жението на театралните творци и 
равителите, в същност, безделни- отдели за професионалните теа1- касата. Причина на всички теа- гол ехтите белградски театри, този 
ЦИте, оратори-фразьорите и врява ри 36 милиарда стари динара. Па трални неволи, всъщност е дегра- малък театър, който създадоха 
джиите- Така -вместо от резулта- всичките 14 сцени на осомге бел- дирана и обезценена творческа ра -новобелградските професионални 
тите според труда често пъти се градски театри представени са бота, и това не само в театъра, и ентузиасти (които преди ново- 
задоволяваме от елавопойките за през 1982 година 2750 представле- Но и в обучението, науката и още садоката -научна среща интуитив- 
работата и още по-зле — с праз- н-ия, които е видяло без малко някъде. И покрай декларативните но предчувствуваха че театърът 
ни.фрази. Култът на речта - за- хиляди посетителиI ■ (по-точно признания и очакваните усилияне би могъл да бъде силен факторна 
местна -култът на работата. Заора- 583 234 възрастни и 214 »/4 деца), удачностите да се превъзмогнат, просперитет), пълни три години че 
вя се старата народна мъдрост: Както капацитетът на белградски- с години всичко стои в място. Все 
„Нивата не ще молитва, а моти- те театрални зали е около пет.хи- 
на”.

ка, законност, същинска награда щественост, съразмерно със сили- 
според труда. Почти е забравено те си, отделя значителни средства

стно -изпълняваше длъжността на 
докато един изнлючителен артист професионален, детски и школ-

ляди седалки,, сред-ното посещение художник и университетски про- ски театър в голямата спалня на
Но, да се върнем -на театъра, е нещо тто-толямо от 70 на сд-о. фесор (преподавателите и учители Нови Белград и единствен от бел-

На една среща -на еминентни спе- За всяко представление предста- те че споменавам) заработват кол градските професионални
полит-иколози, вено през ммналата година в Бел- кото една обикновена дактило1ра-

е фка или час чистачка в едно доб-
театри

не е открил новияциашисти, учени и 
през средата на 1981 годи-на, в Но град) без оглед на това да ли

които
сезон.
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селското стопанство?
ГД
«якзъгг*гд ,н
та притежателите ,на трактори по 
е е да се ангажират в подобре

нието на селското стопанство, амес 
то тракторите да се използват за 
превоз «а дърва и строителен ма 
териал?

ВАСИЛ АТАНАСОВ: Трябва да 
ои признаем, че досега не 
ствувахме

В обществения сектор в Босилеградсна община ниви и гра
дини има 901 хектар, овощни градини 26, а ливади — 368 хектара, 
пасища — 6962 хектара, изкуствени ливади: 2000 хектара.

_ . _ В частния сектор ниви и градини се простират на 12 045 хе
ктара, овощни градини заемат 764 хектара площ, пасищата заемат 
6657 ха, а горите заемат 12 402 хектара.

В общината има неплодородни местности и заемат 536 хек
тара. Понастоящем се отглеждат 38 600 овце и 8500 говеда. От 

жители, (според най-новото преброяване на населението) 
— 7370 души живеят на село, или към 51,95%.

Агреномнте да напуснат 
канцелариите!

"\

Ц. ТОДОРОВ: Значи, науката ц 
и производството' трябва да вър
вят ръка под ръка .дей- 

енергич- В. ЗАХАРИЕВ: Точно 
БРАТСТВО: Защо

достатъчно 
но, а има начини как така. 

тогава не седа се осу
ети ^ова: чрез издаване на бонове п,ра©и нещо повече, та селското 
за оензин м .нефт и по друг на- стопанство да върви с по-бързи 
чин може да се >п-одействува.

Л. Рангелов: Инспекциите 
действуват -добре и навреме, 
ва е факт.

БРАТСТВО: А

организиране на мини ферми, съз не на производството. ясно е, че 
даване на суровинна база за цеха засега той само се занимава с из- 
на „Фармацевтика”, а все пак —

В. ЗАХАРИЕВ: Има много при не се прави много за интензивира 
чини: но аз не съм за воичко от не на производството? 
говорен. Има в комбината още 
мнозина отговорни...

крачки напред. купуване, но вече трябва да се за
почне с преустройство на този от 
расъл. Вярно е, че и с откупа има 
нередности.

не
То-

ЦОНЕ ТОДОРОВ: Ясна ни е 
насоката и какво трябва да пра- 

СТОЯНЧО КОСТАДИНОВ: Аз вим. От идейно-политическа гле 
сам съм си набавил нещо от сел дна точка, отдавна еме наясно, 
скостопанакм машини. Нищо «е Обаче на дело бавно думите пре- 
замесвам с „Напредък”, защото връщаме в дела. Съюзът на кому 
не са добре организирани. Ако нистите в Бооилеградока община 

веднага ои пла- е призван най-енергично да се 
щам. Искам да важа, че не съм бори за провеждане на мерките 
доволен от откупа и оправдавам по стопанска стабилизация, а про

изводството на храна е една 
по-ви най-главните задачи. Налага се не

какво мислят по 
въпроса за подобрението на 
ското стопанство производителите?

сел- За по-отговорно 
отношениеМиннфермерите са за 

по-тясно сътрудничество
СТЕФАН ЗАРЕВ:

Налага се да действуваме и 
бързо и целесъобразно. Задачите 
които сме си поставили >в развитие
то на селското стопанство не са не
реални, но трябва много повече да 

°т действуваме, за да ш реализира
ме. Това е валидно и за създава
нето на мини—фермите и за про 
изводството на суровини на новия 
цех на „Фармацевтика”. Тук сега 
трябва да задвижим субективните 
сили и да меним състоянието на 
нещата. Трябва да ои признаем, че 
досега имаше много разтакане в 
нашите акции и затова не вървеше 

в комбината и ще трябва и по та- с ЖеЛан,Ите хемпове. Опециалисти- 
зи линия повече да се ангажира... те са тези които трябва да кажат

къде какви култури ще виреят най- 
добре, къде какви облици на сдру 
жаване да се прилагат. Общест
вен о-политичеокмте организаци
ще дадат подкрепа, но засега изо

Веднага да взема нещо —
кажа, че може още много да

мини фермер.
Имам 5 крави, 5 юници и 50 ов- он,ия, Дето закарват добитъка в 
це. Бих отглеждал и повече доби- Божица, защото там дават

соки цени...

направи. Аз съм

отложно — да меним състоянието 
в сеяокотР стопанство. Агрономи- 

Считам, че селскостопанските Хе трябва да оставят канцелари- 
опециалисти трябва повече да се Ите м да се занимават съ,с спеии 
ангажират в подобрението на пропз алностте си. я®но е, *че все още 
водството, а това тук не е така. те „отсъствуват” в акциите, кои

• то сме започнали- в. общината. А 
В. Захариев е и партиен секретар

тък, но на село няма достатъчно 
работна ръка, пътищата са лоши.

Но недостига и 
ция в това производство.

организа-
Слаба

е помощта от страна на ветери
нарната станция.

Преди 3—4 години взех две 
крави. Още при първото телене, 
едната отели мрътво теле и едва
остана жива. Втората е в ред. БРАТСТВО: Кой ползва имота 
Но и до ден днешен, не мога да на ,някогашната, неуспешна орехо Допустимо ли е например някои
да се отърва от първата, а не ва плантация в Кремиково и Рам хора в „Напредък и да не знаят
се тели, вече- И така аз годишно ни л? парцелите, които са тяхно прите
губя по 7—80.000 динара. Друго,
„Напредтук” не ни помага с меха
низация, а не може без селскосто та с ореховата плантация- Искам 

машини да бъдеш мини-

Неизползвани имоти

жание?В. ЗАХАРИЕВ: Дълга е история става активността ма първите. 
Именно и затова до 'известна сте 
пен хората са загубили доверие в 
,.Напредък".

Сега трябва да направим всич
ко това доверие да се възвърне. 
Занапред за прояви на безотговор 
пост — ще трябва да предприема 

но ме по-енергични мерни.

БРАТСТВО: Може ли да ее по 
бях против създаване лучават и креативни добавъчни, апан оки 

фермер. .
ЕВТИМ Р АНГЕЛОВ: Аз добре 

„Напредък". Коннрз
Захариев.

да кажа, че
й, но тогава се 'наложи така да хората да се занимават с друга де 

Стане. А почвата .е твърда и ка- .йнрет?
ТО

сътруднича с
тно с- агроном Васил 
Благодарение на

царевица, коят© ми дава до- ,Които потрано са били сооствени- 
16 000 кг от хектар.

лт е ние та и върху нея може да вире 
него, аз отглеж- ят 'не орехи, а сливи. Инак, хората ^стопанските

Ц. ТОДОРОВ: Да, засега селс- 
опециалисти там

получават и този вид стимул, 
ци на тези имоти почти и днес »си пак, какт0 ©ече тук отчетохме, по

дам
ход ;и по

Засявам хибридите ТК—234 и ги 
ТК—196 предимно. Прилагам воич 
ки мероприятия, 
предлага. Домашната
даваше десетина пъти

ИВАН ЛАЗАРОВ: С интензиви- 
ради 1неарган1изираност на селското ране на селското стопанство

пряко допринасяме към провежда 
пето на стабилизационните меро
приятия- Трябва да се организи
раме по-добре, за да използваме 
наличните. условия и ресурси, 
които в селското стопанство при 
нас наистина не са малки. Зато
ва е необходимо час пооноро да 
меним отношението ои към гези 
задачи. Преди воичко трябва да 
обединим сили и през зимния пери 
од да развием оживена дейност. 
За мене на „Фармацевтика” в ско 
ро време трябва да обезпечаваме 
поне 40 на сто От суровините- 
Трябва да с© върви към договори 
рано производство и в животно- 
въдъството.

ползват-
БРАТСТВО: Пред селското Сто стопанство се занимават с други де

канцелариитенауката

^сГмалки стоят големи и сериозни задачи: вместо да се заемат с организира
които тук йности, или са попанст®о, така да с© каже,

Изводът се палата сам: необ
ходимо е час по-скоро всички оу- 
бестивии сили в общината- да 
организират и да се действува нъм

се

използване на наличните възмож- 
ШШпД ности. .

А те, наистина, не са малки.Цоне ТодоровСтефан ЗаревВасил ЗахариевИван Лазаров
СТРАНИЦА 7
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ЧЛчч ч, \ пюосвота изкуство
г ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛл ДИМИТРОВГРАД: В 

ПАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

По-голяио внимание на идейното издигане
вестник „Народне 
не", което не допринася за 

осведомява-

нови-
• ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В 

ДИМИТРОВГРАД ПОДДЪРЖА СТАНОВИЩЕ 
ТО НА ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОВО 

„ЙОСИП БРОЗ—ТИТО" В СЛУЧАЯ НА ПРЕ 
ПОДАВАТЕЛКАТА ЗОРА НАЦКОВА

обективното
ие на читателите.

Имайки предвид фак
та, че образованието, въз 
питаиието, културата и 
физическата култура са 
от особено обществено

Тито” (които почти 95 
процента са в редовете 
па СЮК), има двуличис, 
опорттонизъм и други по 
добни прояви, които НС 
са в унисон с политиката 
на Съюза на комунисти
те- Все пак комунистите 
в ОВО „Йосип Броз — Ти 
то” са осъдили поведение 
то на спомената препода
вателка, констатирайки 

че тя е настъпвала от иде 
й"о нсприемчиви станови
ща. Затова първичната па 
ртийна организация осъди 
и констатира, че препода 
вателката Зора Нацкова 
не може да работи а об
разованието. Това стано 
вище е прието и от стра
на «а Общинския комитет 
на СКС в Димитровград.

В заключенията на Об 
щинския комитет също 
е осъдено неточното, сен 
зационално и тендекциоз 
но писане на журналиста 
Мнролюб Маркович въз

В областта на образо
ванието, .възпитанието, ку 
лтурата и физическата 
култура са постигнати 
значителни Резултати в 
моркоичеокото и идейио- 
политичеокото издигане 
на учениците и младежи
те, бе констатирано на Об 
щинския комитет на СКС 
в Димитровград. Обаче па 
лице са и отделни слабос 
ти и идейни прояви, вой 
го са чужди на Съюза на 
комунистите. Случаят на 
идейно отнлоняване на 
преподавателката Зора 

Нацкова ясно говори, че 
някои просветни, култур 
ни и други .работници не
достатъчно внасят идей
ност в образованието, ну 
лтурата и физическата ку 
лтура. Този случай съ 
щевременно показва, че 
в редовете на просветни
те работници в образова
телно-възпитателната ор
ганизация „йосип Броз

значение, със заключения
та «а общинския коми
тет комунистите в тези 
организации се задължават 
да водят решаваща и кон 
кретна борба против вси 
чии опити, които наруша 
ва-р придобивките на рево 
люпията, или се застъпват 
за идеи, които не са в уни 
сон с нашата социалисти
ческа самоуправителна си 
стема. Особено се задъл
жават комунистите в ос 
невното училище и об
разователно-възпитателна -
та организация да обър
нат по-голямо внимание 
върху .марксическото об
разование и идейно-поли- 
тическото издигане на уче 
кнците, имайки предвид, 
че образованието и въз
питанието са две състав
ки на един и същ процес- 

А. Т.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ДУ СОЛО И НР БЪЛГАРИЯ

„Пнжо н Пендо‘у пред днмнтровградчани
Реализирайки крайграничното съ-груднц- 

чество в областта на културата между общи
ните Димитровград — СФРЮ и Годеч и Дра
гоман — НРБ, в миналия петък (4 таи) в Дими
тровград гостуваха самодейците при народно
то читалище от град Драгоман — НРБ. Драго- 
маннани

МЕЖ

се представиха с „Пижо и Пендо и 
хумористично-забавен 

съставен от откъси на текстове от 
лин .„Още нещо" 
ни и хора -в .изпълнение на членовете на само
дейното дружество към народното читалище 
в Драгоман. Пред почти пълната зала в Цен
търа за култура най-иобре се представи тан
цовият състав със своите добре подготвени на
родни хора. Този състав, съставен само

най-много аплодисменти на

още нещо , спектакъл 
Елин Пе- 

«съдшост бяха народни лес-

Високо нласиране на димитровградчшОтмомичета, измами 
публиката. Както е известно, в Димитровград на 29 ми 

нали* месец се проведе част От регионалния преглед 
на „Срешите на другарство” на заетите в СР Сър
бия, по-точно в областта на народното творчество.

Сумирайки резултатите 
от прегледа в Димитров
град, където участвува
ха общините Пирт, Бела 
паланка. П.рокупие, Ниш 
и Димитровград, като до
макин, и прегледа в Алек 
синац, където се предста 
виха останалите общини 
От .Нишки регион, специа 
л.но жури констатира:

За републикански прег
лед са се класирали, пок
рай фолклористите от 
Ниш, Пирот и Бабушни- 
ца .и фолклорната група лед.
„Ветерани”, съртаве.ча от

димитровградските заети 
втори път участвуват в та 
зи манифестация, тогава 
това безспорно представ 
лява значителен успех. 
Затова не без основание 
е и оптимизма 
провеждането на републи
канския преглед.

За отбелязване е извън 
редната организация на 
прегледа от страна на 
културния център „25 
май” в Димитровград, но 
Ггто за това заслужено по 
лучи признания от Регио
налния и републиканския 
съвет на „Срещите на дру 
гарство” на заетите в СР 
Сърбия.

С това гостуване 
посещението на

драгоманчани върщат 
членовете на самодейния те

атър „Христо Ботев” и културно-художествено
то дружество „Георги Димитров” при Центъ
ра за култура в Димитровград, които преди 
Известно време гостуваха в Драгоман с подбра 
на програма.

заети в ООСТ „Димитров 
град". Що се отнася ДО 
солистите на народни пес преди
ни според очакванията 
Дука Стоянов^ от ООСТ 
„Димитровград” и Златко 
Денчев от същата трудо
ва организация ще пред 
ставляват димитровградс
ките заети на републикан 
сния преглед. От инстру
менталистите Шпира Три 
чко,в също от ООСТ „Ди
митровград” се е класирал
за републиканския

В рамките на крайграничното съгрудни 
чество между Споменатите общини от Юго
славия и България на 5 този месец гости на 
местната общност в село Желюша нрай Ди 
митровград бяха самодейците, от село Голя
мо Малово от съседна България. Гостите се 
представиха с .няколко едноактовки и "народ
ни песни и хора. Проведени са и разговори за 
погнататъшното сътрудничество между мест
ната общност на Желюша .и село Голямо Ма 
лово. Това село вече е било домакин на жел- 
юшзнм преда две седмици. прег-А. Т.

у Ако ое има предвид, че А. Т.

Съобщение на издателотво „Братство“
Редакцията на книгоиздателска де- НИЯ,

иност при Издателство „Братство" осве — Сборници народни умотворения 
домява заинтересованите граждани от нашите краища и 
българската народност в Югославия, — Преводи на произведения от посоче- 
които се занимавах с творческа литера ните жанрове.
турна, научна и публицистична дей- Издателството радушно щ© приеме 
НОСТ трябва навременно да подготвят ръкописи на стихосбирки, сборници от 
и предадат РЪКОПИСИТЕ СИ ЗА ИЛА разкази повести и новели за деца и 
НА ЗА СЛЕДВАЩАТА 1984 ГОДИНА. юноши.
КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВЯНЕ Е 30 
НОЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА.

от

Обръщаме внимание, че според ре
шението на Издателския съвет и Събра 

Ръкописите трябва да са написани нието на трудовата общност за плана 
на български език на пишеща машина, на книгоиздателската дейност за след 
раздел тройка, в три екземпляра. Мо ващата година не ще се приемат заг- 
гат да се доставят рънописи от следни лавиа и концепции на произведения, а

само готови рънописи.те области;
— Стихосбирки и поеми,

- — Сборници от разкази и новели, 
I— Романи и повести.

Редакция на книгоиздателска 
дейност при Издателство 

„Братство”Публицистични и научни произведе-
Джордже Андреевич — Кун: По време на почивка
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Младежка трибуна * Младежка трибуна ж
ОТ ИЗБОРНАТА 
РОВГРАД КОНФЕРЕНЦИЯ в СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В ДИМИТ

В ИДУЩАТА ГОДИНА
*

Неотнло 

Титовия
Щафетата ще тръгне от 

Басна н Херцеговина
♦
:нно по 

път
:

♦ Великият символ на братството и единство
то на нашите народи и народности и на обичта ф 
ни към другаря Тито, Щафетата на • младостта, Ф

Социалистите- ♦

♦
♦ф ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ С 

ИВАН БОЖИЛОВ С ♦ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ ИЗБРАН в идущата година ще тръгне от 
ска република Босна и Херцеговина.

Републиканският комитет по чествуване 
Деня на младостта ще определи мястото, от 
ноето ще тръгне щафетната палка. Досега кан
дидатури изтъкнаха Титов Дървар и Мостар.

Републиканската

Отчитайки ♦постигнати на задачи от Дългосрочна 
те р зултати през изтек та програма по икономи 
лата година общинската чеока стабилизация, 
нонфереиция на Сьюза Давайки отчет за рабо 
на социалистическата мла тата на общинската нон 

Димитровградска ференция «а Съюза на 
община, на проведеното младежта досегашният пре 
заседание на Общинската дСедател на ОК на ССМ 
конференция на ССЮМ, че Зоран Тричков изтъкна, 
тоаи период е бил изпъл че са постигнати забеле-

резултати в ра 
заптието 1на самоуправле
нието и утвърждаването 
на делегатската система у 

юза на соци ал истич есн а - нас.
та младеж и конгресите 
на СКС и СЮК.

В, центъра на внимание 
то < през изтеклата година 
са били въпроси, отнася
щи се до провеждането

нето на братството И един ф 
ството между всички на 
ши народи и народности.
Също така, младите в Ди 
митровградска община 

огце един път потвърдиха * 
своята твърда решимост ♦ 
рамо до рамо с останали- ^ 
те братски народи и на
родности да вървят по Ти 
товия път в изграждане
то на нашата самоуцрави- 
тедна социалистическа об 
Щ1НОСТ-

За нов председател с еД 
ногодишен мандат бе из
бран Иван Божилов, рабо 
тник в конфекция „Сво
бода

:
! Председателството

конференция на Съюза на социалистическата 
младеж на Босна и Херцеговина обнародва кон 
курс за идейно решение на щафетната палка.

на
деж в

4»

БРИГАДИРСКА ЕСЕН В СУРДУЛИЦАнон със съдържателна мла . жителни 
дежка дейност в превръ
щането .в дело на решени 
ята 1на Многостранен 

доброволен труд
нонгреоите на Съ

1

Хубави резултати са 
постигнати в таченето и 
развитието на придобив
ките От социалистическа 
та революция и укрепва- А. А.

Съюзът на социалистиче при всяка основна органи- 
ската младеж в Сурдули- зация на сдружения труд 
шка сбщина има богат и трудови общности, 
опит в органш-иоането и 
провеждането на добровол

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗОБРНОТО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В 
СЕЛО РАДИЧЕВЦИ

По този начин . свободйо 
може да се окаже, че ця
лата младеж в общината, 
наброяващаКритика без ръкавици ей младежки трудови ак

ции. Постоянната бригада 
„Пера Мачкатовац", на- 
броява!ща 50—60 бригади
ра, години наред участвува доброволния 
на съюзни тРУД°ви‘ акции

към две хи
ляди души, е включена в 

младежки 
труд. А резултатите от мно 
гобройните проведени ак- 

приз- ции са налице: залесени 
са няколко стотин хекта-

и е станала носител на 
най-високи съюзни 
нания за осъществените ви 
СОК1И трудови 
Тя също така дойно се 
включва и във всич!ки ме
стни акции, които органи- 

чим с младежката органи зира Съюзът ш младежта 
Райчиловци, в града.

В миналата събота, пър За председател е избрана Зорица Ананиева, 
Светлана Анастасова, а за член навичната младежка органи

зация в село за секретар _
ОК НА ССМ в Босилеград Соня Неделкова. резултати, ра голини, направени са 

километри тротоари в гра 
да, уредени са фабрични
те дворове. Приносът на 
младите в разхубавяване
то на града е огромен..

Радичевци 
отч етно-мзборно 

него 11-те
проведе 
ст.брание- На 
членове на организацията 
критически обсъдиха досб 
гашната си дейност и 
кретизираха задачи за по
нататъшно действуване- В 
работата на събранието 
участиу®3 и председателят 
на общинската конферен- 

,ССМ в Босилеград

напред тясно ще сътруш,и

зация в село 
С тях ще 'изготвим съзме 
стна културно-забавна про 
грама, «оято ще реализи
раме
рен период. Ние сами 
селото, 'нито имаме доста-

кон
Би било погрешно да се 

схване, че младите само 
далат доброволни тРУД°ча 
сове- Едновременно те ор
ганизират твърде съдържа 

културно-забавен и

Сурдулишната младеж е 
Южномо-единствената в 

равоки регион, която е ор
ганизирала .постоянна ме
стна акция °т селищен 
тип. И тук резултатите са 
добри.

през следващия избо
зция <на 

Винко Станоев-
телеи
спортен живот- При обра
зователните центрове дей 
ствуват секции, които с 
подбрани програми особе
но в навечерието на дър- 
жавмите празници се пред , 
ставят 'И пред гражданите, 

са още шест бри- Почти е станало правило 
100 бригадира, след всяка трудова акция 

да се организира брига
дирска вечер, на които 
младите изпълняват песни

нито пък 
за това. Запла

тъчно членове, 
помещение 
нували сме и няколко ко
муна лн о-битови акции.: 
правка и разширяване на 
махленски пътища, залеся-

досегашнаОбсъждайки
та ои дейност, младите от

изтъкнаха, че 
задовол яващо 

ако

Съю.зът па социалистиче
младеж тази есен еоката

рошил да организира „Бри 
есен 83". Сфор-

по-това село
Тя не е на 
равнище. 
се има предвид 
то е близо до 
Наистина, кактб подчерта 

ь младите

Още повече 3. Ананиева гадирока
че село- 

Босилеград- ване на голини и пр. 
заяви Зорица Ананиева.

ммрани 
гади с поНа изборното събрание 

младежи ирадичевежите
девойки направиха и прие 
ха конкретан договор за 
работа през следващите 
две години. Основна насо- 

анционна програ 
организационното ук 

па организацията

Между бригадите твърд е 
дейна и една от най-добри 
те по много показатели е 
бригадата „Пети 
бар”, формирана при едно
именната организация на 
сдружения труд-

Соня Неделкова,
От това село сараз-решаване го

ком у н а л н о-о и -
се включ- М. я.

и танци.вали в
различните д
тови проблеми, 
раздвижвали 
обществено
организации
общност ,и и дигаяе на
стаежтолитичеокия тази цел, канта
вот ® селото- Обаче, т новоизбраният

активност нито е >1а организацията
^ла ^грамирана, нито те^ „ течение
организирана. Липсвала е ^ годии,ата ще бъдат про 
организаторска дейност «а ^дани някомсо скални със
гтьково-тството, но са кзпОП съдържание от общество 

^ай^ополучднво въз ^пол.ит„чесиия живот и
учащата се самоуправлението.

това видно място заема 
културно-забавният живот. 

_ В това отношение за-

селтем-
Добрата организация и., 

готовността на младите от .
община да

ка в тази 
ма е
1Гидейноиолитияеското .из

.младежите, за 
изтъкна 

председа-

останалите
- политически

миналата 
в общ е-

Ж'И-

Сурдулишка
се в ключат във всява ак- 

МшогостРа1Н0н доброзо- ция и да двдат свой при
леп труд на младежта има нос е последица на висо-

квдето са 1СОто съзнание на сурдули
я дейни

в
и

Зо- и по селата,
оформени доброволни тКУ: шната младеж

групи. Те редовно младежки ръководства —
организа-

Предсодателство- .
ОК на ССМ.

довя
участвуват ® строителст
вото на различни комунал 
но-битови обекти,' залеси- 

акцим и пр. Също 
има

от първичните 
ции до 
тр .назувааш

можностите на
занемарено телните 

тана трудови групи Ст. Н.е «де 
изди- 

на ССМ.
младеж, 
йнолюлитическото 

иа членовете СТРАНИЦА 9гане
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НАШИ СЕЛА В СУРДУЛИШКА ОБЩИншшшшюнмм ИЕИИШ
Бавно се реализида 

договореното

НАми дол

Село на добри 

сслскостопа- $
'у

нски кв
произведи- Освен това за сдру- 

с сл око столансн и 
произвол/ители цената на
пшеницата за семе се ре 
г-реоира с 6 динара за ки
лограм, относно с 4 дина 

селско- ра републикански и 2 ди 
нара общински регрес- Сь 
що така в процеса на до
говарянето се предлага за 
всеки 100 кг пшеница, но 
ято се предаде на изкуп
вателната организация, да 
им се обезпечи по 20 кг 
фуражни слгески. 
цената на пшеницата за се 
ме за недоговорени

Това наложи да се вие- щи е по 32 динара, а за 
сат изменения в договаря договорените площи по 
нето. Именно предлагат 26 динара за килограм.' 
се два начина. Според ггьр 
вия, договарянето може 
да бъде както през .мина 
лата година те- въз осно 
ва на кредитиране като 
на селскостопанските про 
изводители се обезпечи 
пелият
материал, машинни

Според акционната прог
ООСТ „Ма жените 

при селсиосто*
рама, приета 
сур1ица" 
канския комбинат „Власи 
па—продукт" в Сурдули- 

тази

от

тели т
предвидяно е 

есен с частните 
стопански 
да се договори засяването 
па пшеница на нло,щ от 
1950 декара. Засега спо
ред обща оценка, договар 
и нето върви доста бавно, 
преди всичко поради нис
ките добиви, осъществени

Па,Полите на Ц/.рноок: идеални ;»а животновъдство
производителиособено едрият социалистически сили взи 

почти всяко мат сериозни мерки за 
преодоляването им. Оба
че, нанто подчерта прод- 

тях петима седателят на местната об
щност Добри Велинов, за 
по-бързото им разрешава
не е нужна по-голяма по
мощ от общината и въоб
ще От общността ни.

— Преди 3—4 години 
със собствени 
пробихме път от село Бран 
коеци до .магазина в село
то ни. Обаче, същият . не 
беше подходящ за други 
превозни средства освен 
трактор. Тази година съ
щия с помощта на общи
ната разширихме, така, че 
сега могат да се движат 
и други преводни сред
ства, с което се надявам 
че ще се подобри преди 
всичко снабдяването на ма 
газлна ни. Но все още ма
халите „Стари Зли-дол”, 
„Брезовец” и „Шаркинци” 
са без ггьт.

е запазен, 
добитък. Тук 
домакинство отглежда но 
3—4 крави и по 15 до 20 
овце. Между 
са мини-фермери.

В полите на източ
ните склонове на 
Църноон, богато с об 
ширни пасища и ли
вади, букова гора и 
студена вода, се на
мира село Зли-дол. То 
ва сРедно по големи 
на босилеградено се
ло с 98 домакинства 
се намира на 1060 м 
надморска височина 
и заема оноло 1500 
хектара площ. Гла
вен поминък на насе 
пението 
целието 
въдството.

Инак— В селсното стопан
ство, преди всичко в жи
вотновъдството се има сме 
тка. Особено сега когато 
н в нашите села започват

тази година. пло

да се прилагат агротехни
чески мероприятия: създа 
ване на изкуствени лива
ди, употребяване на изку
ствени торове, самокосач- 
ни и пр. — казва Денча 
Спасов, млад 
пански

средства
Цената на 

услуги за 
производството на пшени
ца селскостопански 
зводители ще бъде по 400 
динара, а
на един декар още по 
динара. Раздвижена е ини 
циатива при ОС да се от
мени
частните селскостопански 
производители за 
реннте площи с пшеница.

машинните
договорилите

му е земе- 
и животно- прои

селскосто- 
производител, ной 

Ю завинаги оставил сезон-
за завличането

100възпроизводствен 
услу

ги, а те да заплатят това
В борбата за увеличе

ние производство на хра
на, едно от основните на
ши по-нататъшни опреде
ления, село Зли-дол дава 
•начителен принос- При 
теша имаме предвид думи 
те на председателя на ме НЕ 
стната организация на Со 
щгалистическия съюз Сте
фан Димитров, че в село
то през настоящата годи
на над 80 на сто от обра
ботваемите площи са би-

ната работа и изцяло се 
посветил на селското сто
панство. обшинения данък нав натура ггри изкупуване

то на пшеницата.® ПРЕД МЕСТНАТА ОБ
ЩНОСТ СЕРИОЗНИ ПРО 
БЛЕМИ ЗА РАЗРЕШАВА-

дого во
Спсяред втория начин 

на договаряне, на преизво 
дителите може да се обе 

възпрои зводств ени

Целият възпроизводст
вен .материал ще бъде ра

И в село Зли дол, кан- 
то повечето бооилеград- 
оки села, селяните се бо
рят с редица неразрешени 
кому н ално-б итови 
ми. За някои от тях мест 
ната общност, първичната 
партийна организация 
останалите

зделен по пунктове, а на 
селскостопанските произ 
водители са обезпечени 
минерални торове за 

предварително част 1500 декара, както и семе 
ка от следните сортове 
пшеница: „Крагуевка”,

..Балкан” и „Югославия”. 
За петима най-добри про

зпечи
Електрификацията на се 

лого е проблем. Още ми
налата година раздвижих- 

лробле ме акцията в която ведна
га се включиха 78 домакин 
ства. Събрахме нужните 

и средства, които чрез „Сло 
организирани га” внесохме за стълбове. 
_ _ _ Част от стълбовете полу-

чихме и вече ги побихме, 
докато
още на са обезпечени и 
това създава -недоволство 
сред селяните 
Велинов.

ят материал, който може 
веднага да се заплати, но 
като

ли изорани и засеяни с ра 
«лични житни растения. И 
не само това. В село Зли- 
дол животновъдният фонд

ните селскостопански 
изведителм подпишат до
говор с комбината, че ще 
предадат 25 на сто От сре 
дните добиви на терито
рията на общината, 
друш дулуч, ако се вземе, 
че средният добив възли
за на 250 кг От декар про 
изводителиТе биха 
длъжни да предадат 
70 кг.

про

идзодители през изтекла
та година са обезпечени 
награди по 3000 динара, ко 
е то също трябва да стиму 
лира производството на 
пшеница.

СДИМИТРОВГРАД останалите, все

С общи усилия 

до рейсова линия
заяви

били
• ВСЕНАРОДНАТА ОТ
БРАНА 
ЗАДАЧА

по
ПОСТОЯННА Ст. Н.

Състоянието на пътища- ждането на вече дотрая- 
та в Димитровградска об- пия мост- След като това

се завърши и като се 
сложи настилка и на ос
таналата част от пътя, ще 
се създаде възможност 
за откриване на рейсова 
лйния до тези три села. 
По този начин и те Ще се 
свържат с центъра на об 
щината.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАНаред с разрешаването 
на комунално-битовите про 
блемп, местната общност, 
първичната партийна орга
низация и Социалистичес
кият съюз, раздвижват 
предприемат и други обще 
ствени задачи.

щина -не е на завидно рав 
нище, а общинската са- 
моуправителна общност 
за «©категоризирани пъти 
ща не разполага с доста
тъчно средства, за да мо
же да прави и поправя 
•ейчюи пътища е община 
та. Но затова съвместни
те акции на населението 
не изостават. Една такава 
акция проведоха тези 
дни жителите на селата Го 
рна и Долна Невля, Скър 
ввница и Врабча. Над сто

Планът реализиран с 

към на стоИ

# От 434,7 ха засети площи, на обществения 
сектор са засети 81,7 а на частния 353 ха # От за
плануваните Ю9 тона семена 51 тон са засеяни, а от 
заплануваните за договаряне 250 ха досега е догово
рено да се предадат и изкупят добивите от 134 ха

Една от причините за
що в Димитровградска об 
щи-на досега са засеяни 
само 434,7 ха и планът ре 
ализпран само към с 40 
на сто е кьсното и бавно 
внлючаване на частните 
трактористи в сеитбата.
В „Кооперант” казват, че 
досега в акцията организи 
рано са се включили осем 
души, което с оглед на 
факта, че в общината има

Тук всенародната отбра
на и обществената само
защита, както и усъовър- 
шенствуването на делегат
ската система са ви!наги 
в центъра на вниманиего

В анцията взеха участие 
и голям брой жители от 
тези села, които са зае
ти в димитровградското 
стопанство и понастоящем 
живеят в Димитровград. 
А за привършаване на ра
ботите върху този път 

я очаква се и помощ От об 
от местноста щиноката са моуоравител 

на- общност на интереси
те за некатегоризирани 

половина са пътища, ноято сигурно 
«яма да изостане и тозй 
път (както и винаги досе

около 120 трактори е още 
недостатъчно.

Според мнение на спе
циалистите в „Кооперант", 
въпреки 
срок за сеитба е минал, 
през настоящата 
ща седмица тази важна за 
дача ще приключи, 
продължат 
те климатична! условия.

ИМ.
зажзитвли от тези села 

едпн ден поправиха .пътя 
от Долна до Горна Невл 
поточно 
,Дарино воденице” до село 
то. В дължина от един ки 
ламетъ,р и 
изкопани необходимите ка 
нали, а самият Шт е зае 
талан с чакъл, 
трябва да започне

Акцията „Нищо не бива 
да ни изненада” в село 
Зли-дол е винаги актуал- 
:на и почти всяка година, 
а тана ще бъде и сега 
според думите на Димит
ров, се отличава не само, 
с масовост но и с добра 
организираност •

че оптималният

и ияу-

ако* 
благоприятни

Тези дни га).
изгра А. Т. М. я. А. Т.
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*^>;^УТБОЛ ^
ОБЩИНСКА ЛИГА — ПИРОТ

♦ ПО ВЪПРОСА НА ЧИСТОТАТА В БОСИЛЕГРАД

♦ Хигиената, грижа 
на всички

Още една победа на „Партизан“
ДУ™ИЧ" (КРИЛоЩ) ^2, (4-“ДИМИР

слънчево изнт,РИТеЛИ около 100 Души. Времето 
Миленко’Кил 1°ЧИтелн° за Игра. Голмайстори: 
два Лп°. Т°ВИЧ _ «■ Раша Тодоров - 
ДПа'„ДР Дончев и Зоран Зарков по един за
Дедг™^НТп°Т ЖеЛЮШа’ 3 В°™ Костич и 
сГлнГ^ ТРИЧК°вич за „Владимир Дуркович".
Съдия на срещата Анджелкович от Обреновац.

»»Партизан": Сава Дими
тров, Никола Костов, Са- 
фет Иванов, Аца Стануло- 
вич, Тома Марков, Дер- 
манча Киров, Драган Дон
чев, Зоран Зарков, Зоран 
Ваоилов, Раша Тодоров и 
Миленко Виданович.

Футболистите на „Пар
тизан" От Желюша поддър 
жат тюредацата хубави по 
беди. На последния мач 
оредцу отбора „Владимир 
Дуркович" от Беряловац

Желюша потвърдиха реа- 
лизатороните си възможно 
Сти и

♦
*просто се състеза

ваха кой по-хубав гол ще 
отбележи. Да имаха мал
ко по-голямо спортно щ а
стие можеха дори да по
бедят с двуцифрен резул
тат.

♦; Безспорно е, че Босилеград е хубаво градче,
▼ разположено в прелестна околност. Мнозина, които 
♦ идват или минават през яеш любуват ее на приро

дата му и чистия въздух. Драговищица, с бистрата 
вода и Добридолския поток, му дават още по-хуба-

уреждането им.
са не-

:
4 ва картинка, особено сега, 
ф Обаче, веднага правят забележка: улиците

чисти, навсякъде се хвърля боклук, тротоарите са

след

Този мач показа, че 
„Партизан" има реални из 
гледи да мине във висш

постигнаха блестяща побе ,ршг на състезание. Особе а
но радва, че този отбор I 
играе ефикаоно и че в 1
овоите Редове има един у
такъв добър
какъвто е Миленко Вида-

заети с различен материал, малките зелени площа
дки на всичко личат освен на площадки и пр. С 
една дума казано, хигиената в града е съвсем 
низко равшше. И естествено забележките им са 
оправдателни.

Причини за това има повече. Преди всичко,

на
да.

Наистина един интере
сен мач, в който третокла 
оиранания отбор бе свален 

плещи. Зрителите дей
ствително наблюдаваха до- * 
бра игра, в която

все още е низка културата на гражданите в тосва 
. отношение. Как инак да се обясни факта, че в
♦ центъра на града, зад жилищните сгради или пред 

магазините, има голямо количество боклук. Подоб-
У но е <и от двете страни и а Добродолския поток. И
♦ комунално-услужиата организация „Услуга", ноято
♦ според- Решение на общинската скупщина е задъл- 
-4 жена да поддържа чистотата в града, има не по- 
4 малка отговорност. В „Услуга" пък вината пре- 
ф хвърлят на други обществени фактори. Именно, тук 
4 ни уведомиха, че от около 50-ге хиляди квадратни 
4 метра площ те засега чистят само 13 хиляди, от 
ф което осъществяват около 20 000 динара месечен 
▲ приход. А тези средства са малко за задоволяване 
а потребите на тримата заети, които се грижат за 
а чистотата в града. Ано към това добав!Им, че с 
Т тези средства трябва да се поддържа и трактора с 
? който се 'извозва боклука, естествено е, че липса- 
т та на средства е основен проблем. Наистина, толко-
♦ ва средства се акумулират и от частни лица, от 
4 които 50 на сто нередовно изпълняват своето задьл- 
ф жени е (по няколко месеца не плащат извозва- 
4 мето на боклутса мм).,.
ф Изходът е, както казват в „Услуга", занапред
ф да се обхванат всички площи, които сггоред градо

устройствения тхлан на града трябва да се чистят- 
Необходимо е частните лица пред сградите си обез
печат специални кофи за боклук, както и средства 
за набавка на специално возило — контейнер, за 
което „Услуга” няма средства.

Все докато тези проблеми не се разрешат, а 
за • тяхното разрешаване трябва да се застъпят вси- 

. чки, не може да се очаква по-добра хигиена в пра- 
оповестява катастро ф да Разбира се, докато и инспекциите не задей-

♦ ствуват по-ефикасно.

реализатор,
■на нович, който пъдни врата 

та на противниковия отбор 
с голове.

$
ДОМИН'И-'

раха желюшани. Бяха от 
белязани общо осем гола, 
което задоволи и най-изи- болмстите от Желюша ще 
сканите почитатели на гостуват на футболния от- 
футболната мира. Напада- бор „Нишавац”. 
телите на „Партизан” от

В следващия кръг фут-

Д. С.

„Асен Балкански" разнищи „Единства"
„А. БАЛКАНСКИ" — „ЕДИНСТВО" (ПИРОТ) 4:0 (2:0)

Димитровград, 6 ноември 1983 година. Спорт- 
ният център „Парк". Зрители около 500 души. Гол
майстори: Новица Алексов в 25 и 50 м. и Борислав 
Манолов в 44 и 70 м. Съдия на срещата: Живковнч 
от Ииш.

ната греда и статиаата. 
Това сякаш вля нови си
ли и вече, когато трябва 
ше да завърши първото 
полувреме Борислав Мамо 
лов чрез самостоятелно 

очевидна дуспа, което проникване отбеляза вто
предизвика същинско него ри гол.
дува-не сред зрителите-

В последната ореща фу 
тбол-истите !на „А. Балнан 
ски" разнищиха лидера 
на табелката — пиротско 
„Единство". Това бе съ
щинска вкзиби ци онн а и г 
•р? на димитровградските 
футболисти, които по вси 
чки показатели надвисиха 
довчерашния „Нишки зо- 
наш" — „Единство” от 
Пирот- Неоснователни бя

В продължението на м-г
Но това не разколеба фу рата същата картина: „А. 4 
тболистите на „А. Балкап Балкански” атакува, а го- 4
ски", които и занапред стите с всички сили за 4
продължиха с неотслаб- щитават овоите врата, 
ващ темп да организи- Отново на сцената изли- ф
рат атаки към вратата на за Новица Алексов и по- 
гостуващия отбор- стигна трети гол, което

Вече в 25 минута истин вече

♦
:

„А. Балкански ': Милко Соколов 8, Димитър 
Каменов 9, Стамен Пешев 8, Милован Тодорович 9, 
Златан Марков 9, Новица Тодоров 8 (Петар Йовано- 

—), Бориедав Манолов 10, Синиша Иванов 8, 
(Синиша Димитров —), Александър Станков 9, Кръ- 

Алексов 10.

М. Я.ха страхуванията на дими 
тровградските почитатели 
1На футбола пред тази 
ореща- Именно, след де
сетия кръг „Единство” е 
на първо място, а „А. Бал 
кански” на девето, па за 
туй се страхуваше, че 
след евентуална загуба 

опасната

вич
ТРУДОВИЯТ СЪВЕТ НА ОСНОВНОТО УЧИ
ЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД♦ста Кръстев 9, и Новица ♦

гостуващия тим. , ф 
добро проиграване , 4

фа за 
След

ска експлозия на вьоду 
шевление сред зрители
те: лявото крило Ноаица 
Алексов като вихър хе 
спусна в наказателното по 
ле >и от 15 метра разстоя1 
ние улучи най-иезащи- 
теио място на вратата на 
противниковия отбор — 
ъгъл съединяващ налреч-

обнародва
на цялата нападателна ли- ф 
ния Борислав Манолов по ОБЯВАщр се озове в 

зона.
Самото начало на игра

та оповести, че. димитров- 
градчани ще атакуват неу 
държимо. Още в първите 
минути съдията не отсъди

▼♦стига и четвърти гол.
Свободно може да 

каже, че това е едома от 
най-добрите
Балкански” през последно 
време.

се ♦ за попълване на вакантното работно място ПРЕ
ПОДАВАТЕЛ ПО КЛАСОВО ОБУЧЕНИЕ в ос
новно училище „Георги Димитров” в Босилеград, 
подведомствено отделение „Дудина" в с- ДУ- 
кат, с пълно работно време. Трудовото отноше
ние е на определено време — до края на учеб
ната 1983/84 година.
9 Освен общите условия предвидени със За
кона за трудови отношения в СР Сърбия, кан- 
дидатствуващите трябва да изпълняват и отдел
ни условия, предвидени със Закона за основно 
образование в СР Сърбия и Статута на учили
щето.
% Кандидатите трябва да знаят български езин.
• С моблата трябва да се представи и доказа
телство за образователния ценз.
0 Молбите се представят в Секретариата на 
основно училище „Георги Димитров" в Босиле
град в срок От 8 дни от публикуването на обя
вата.
ф Неномплектни и не подадени в срока молби 
няма да се разглеждат.

и-гри на „А.

♦♦♦ВАЖНА ТОЧКА ЗА „МЛАДОСТ“
Все пак, общо взето не

решеният резултат е и 
най-реален.

В тази среща, която всъ 
дванадесетия 

на есенния полусе-

(СУРДУЛ Инак, срещата премина 
в споргменоки дух. Сама
та игра бе на високо рав
нище, твърда и мъжестве 
на, без жълти и червени 
картончета. През първото 
полувреме домашният От
бор бе по-добър, по-често 
и силно атакуваше към 
вратата ,на бооиледрадски- 
те футболисти, които и 
-има три-^четири извънреД- 

голови положения- През 
второто тк полувреме иг 
рата се промени. Сега фут 
болистите на „Младост" 
бяха тези които гоопод- 

ствуваха на терена,

„НАПРЕДЪК”
ИЦА) : „МЛАДОСТ” 0:0

В неделя по приятно вре 
ме футболистите на „Мла
дост” °т Босилеград се 
представиха с добра игра 
и спечелиха твърде важ- 

точка срещу отбора на 
„Напредък" от Сурдулида. 
Няма съмнение, че 
точка те бъде насърче

на босилеградекмте

щност бе
нръг
зон на тазгодишното пър
венство на Междуобщин- 
ската футболна дивизия 
Враня група „А”, ФК „Мла 
дост” игра в следния съ
став: Д. Захариев, Д. Злат 
ков, С. Якимов,

(капитен), 3. Младе- ф 
Л. Захариев, И. Ранге

на
•гази

Г. Геор-ние
футболисти, особено пред 
•неделната дерби-среша, к0 

Босилеград пре

ни
гиев 
нов,
лов, П. Стоянов, Б. Тасев, 
Д. Младенов (И. Кирилов 
и М. Цветков.

!гато те в 
срещат второкласирания °т 
бор „Пчиня” от Търгови- М. я.
Ще.

СТРАНИЦА 11
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— Моята тъща е като Я
ежедневник. . • Ш

— Защо? Много говори? ‘
— Не, всеки ден се поя

вява ...

Утеха Видела жаба...— Съществува само ед
на причина дето не ви взн 
мам за секретарка 
зва бизнесмен на една нрл 
савица.

— Коя?
— Съпругата ми-

на-
Радаайте се „партивановци"!
„Партизан” о-г Жедюша побеждава ли, побеждава...

Видела жаба кову вола — па и она дигла 
ногу. Сне се сетим за туя народну поговорну 
ка минем през Бабушницу и видим фабрикуту 
за блокове ,.Шести септембар”. Преди године

„Комуналад”
„Локализъм"•1

— Дъждът най-сетне пре 
стана — съобщава жена
та на дгьжа си.

— Отлично! Няма вече 
да се врем в къщи, ами 
ще отидем на кино.

на се починяшв, на сва уста в 
(он йе сайбия на ту* фабрику) говореоше, дека 
че буде много рентабилна:

Колко голяма е силата на местите интереси!
Само те могат да накарат „звездашите" от Жвлюша 
да станат „партизановцш”. Нема да има проблеми. Г!а опре мата си йе 

домашна, а кой тука не умее да меси глииу....
И почеше. Въртеше-сукаше, молише, джан- 

каше — не кино услеяше- Друштво даде 
20 старе милиярде и направи се фабрика. Убава,
лепотин#.

Накараше у ньу и машинете, наместише, за- 
шрафише. И поче с работУ-

И ете ти одма беля: па фабриката била на 
мазут! Ама па, работа? Па кой ти се йе на
дал, дека усред лланину, с толкова дърва — че 
се направи фабрика на мазут. Просто човек да 
не поверуйе-

Предложение— Момее ли довечера да 
изиграем една партия шах 
мат?

— Не мога. Вчера почи
на тъщата ми.

—• Ами тогава вземи 
черните фигури.

около»

Футболистите на „Младост" от Босилеград 
хубаво докато имат кондиция...
Вероятно затова някои казват, че ръководството на 
клуба ще раздвижи инициатива мачът да има след
ното устройство: две полувремета по 15 минути и 
почивка 60 минути.

играят

• ;
— Мила, спомняш ли си 

къде си оставих очилата? 
— Не мили.
— Ух, таз проклета жен 

ска разсеяност! МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Питаш ли одговорните 
су готови да кажу:

— Другояче не може. Само мазут!
Не веруем им много. А ете защо. Колко 

друЬе неремиджинице съм видел, па работе или 
на мотори на дърво, или на друг погон.

— Не може — кажу у фабрикуту у Бабу- 
шницу. Тека су Ьу направила инженерчетията 
и тека мора да буде-

Нещо мислим: ако мора на мазут, нека мо
ра. Ама иуде че им йе сметката? Мазутат йе 
много скуп, увози се и од дън на дън йе све 
по-мално.

И друго нещо: фабриката сноро годину дъ
на се уходава и не може да „прооди”. Доскоро 
една третина оди произведените блокове беше 
шкарт.

они и денъска

един
другар, накто и да сменяваш често другари
те си.

Еднакво срамно е да «ямаш нито— Изглежда, че сте се 
помирили с жена си?

— Кале разбра това?
— Видях, кан в двора 

сечете дърва.
— Да ... това делехме 

мебелите.

Изонрат

Дружбата се създава от единомислието.
Демокрит

Вероломният другар е най-олаоният враг.
ФилдингВръща се човек от ни- 

но в малките часове и на 
улицата среща стар прия
тел, който е напълно пиян.

— Какво правиш навън 
толкова късно?

— Връщам се ... искам 
у дома да обясня на же
ната ...

— Какво да й обясниш?
— Ами - - - още не зная... 

още не ст»м се върнал.

Без сговор няма и свобода.
Сърбохърватска

Истинският приятел се познава в нещастие.
Езоп

Па ми се чини, ако нещо не преузимаю се
риозно, и ка фабриката „прооди" — не може 
да заработе само за мазутат.

Затова требе навреме да траже лек, ещо 
и нредитите вече требе се отплачаю.

Види се: и глината се не дава яъсно да се 
меси. Особено ако се меси нестручно, нико ка
жу стручняците...

Единствената роза без тръни в овета е при
ятелството.

Латинска

Най-големият враг е този, който се престру
ва «а приятел.

Добрият характер е богатство за пял жи-

Хезлит

— Един служещ, нойто 
работи в банка, идва 
къщи твърде щастлив:

— Представи си, Е тел, 
директорът започна да се 
интересува за мене- 

— Наистина?
—- Да. Попита ме дали 

работя в банката ...

в
вот.

чЯЛеСц/ЬОС/По-лесно е планина да преместиш, откол- 
кото да промениш характера на човека.
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