
ьрштВо С указ йа ирезйдейтта йа 
СФРЮ ЙОСИП БрОЗ ТИТО 9П 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.

^ МСТЙ1 *п»ок«н1н«роанмт ■ са»р югосл*вия •*
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НОВОГОДИШНО ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

НАШИЯТ ОПТИМИЗЪМ ПОЧИВА 

ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ
• СЛЕД НАС Е ГОДИНА НА ГОЛЕМИ УСИЛИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ В КОЯТО ПОСТИГНАХМЕ ЗАБЕ 
ЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОЖЕРТВОВАТЕЛНОСТТА 

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ОСОБЕНО НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА

След нас е година на го- 
леми усили* за осъществя 
ване на икономическата 
стабилизация. В нея пос
тигнахме забележителни 
резултати в някои области 
на стопанската дейност, 
въпреки неблагоприятните 
международни икономиче 
ски и политически обсто
ятелства и нарушените 
стопански процеси в стра 
ната. Увеличихме износа, 
намалихме външногьргов 
ския Дефицит и изпълних
ме финансовите 
ния към чужбина и уско 
рихме развитието на сел 
окото стопанство и тури
зма. Започнахме в по-голя

то равнище, а проблемите 
на заетостта и снабдяване 
то с енергия станаха още 
по-трудни. Бавност, непо
следователност, а на ня
кои места и съпРОтива сре 

поли-

вот и работа запазва бю
рократичното 

всичко, което забавя 
витието на социалистичес 
кото самоуправление и со 
циалистическата демокра
ция и намалява възможно 
стите на способните 
ра, а особено на младите, 
с творчески тРУД да доп
ринасят 
звитие на 
ботниците в 
труд трябва да имат реша 
ващо влияние върху всич 
ки процеси на обществено 
то възпроизводство и 
тези основи да 
крепкостта и 
на нашата общност, брат- 

единството и рав

съзнание БОСИЛЕГРАД: ПРИЕТ ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ 
ЗА 1984 ГОДИНАраз

Икономисваше н 

занапред главна 

задача

договорената
обективните труд 

ностн, неблагоприятно по
влияха за още по-успеш- 

осъществяване

щу 
тика с хо-

на за ускореното ра 
обществото. Га 

сдружения

ното
договорената политика ма 
икономическа стабилиза
ция.

В 1984 година 
заме с твърде голям брой 

проблеми,

навли-задълже
на

• Средствата за лични доходи и съвместно по
требление могат Да се увеличават до 15 на сто, ^ 
средствата за материални разходи до 20 на сто 9 
И занапред икономическата стабилизация в преден 
план.

укрепваикономически 
но и с по-голяма . готов
ност за усилия, коит° ни 
очакват за осъществяване
то на Дългосрочната про 

икономическа

аединството

ма степен да ползуваме на 
ши извори на суровини и 
енергия и да се облягаме 
върху собствени научноиз 

постиже-

ството, 
ноправието на нашите 
роди и народности.

награма по 
стабилизация, с която ця
лостно и реално оценихме 

утвърдихме

На проведената към края цпи, отделните дружества 
па изтеклата година съв- и сдружения, правосъдни- 
местна сесия на общинска те и отделни органи. За 
та скупщина в Босиле тази цел те бъдат израз- 
град, делегатите на трите ходвани _65 546 25а динара, 
съвета обсъдиха и приеха а 912 745 динара са раз- 
общпнекия бюджет за 1984 пределени в общинския 
година, с констатация нко фонд за текущи резерви, 

и . пестенето

следователски
по-успешно да се ор С постоянна грижа за 

нашите въо-
положението. 
причините за натрупалите 
се трудности и пътищата 
и методите за тяхното пре

ния.
ганизираме, по-бързо да 

и по-слож
укрепване на 
ръжени сили, всенародна-сс договаряме 

ните решения да претвоо- 
дела. По-енергич- 

всичко,

та отбрана и обществен3 
та самозащита, ще засилва 
ме и отбранителната
ообност и сигурност на на

сдоляване.яламе в
премахваме

забавя развитието
но можем 

облягаме 
сили.

За всичко това епо номисването Съгласно Резолюцията 
и мерките по икономичес
ка стабилизация средства 

доходи и 
потребление 

година,

което
на с°ииалИстИЧесКОт° са Развиваме

остават неот- 
задача. Същият

и трябва ДЗ се 
върху собствените 
Само с повече и по-качес 

труд може с успех 
Ц1КОНО

и занапред 
ложна в

шата страна.моутгравление- сравнение на миналогоди
шния е по-голям с 15 на 

66 459 хи
необходи- 

по-ранионално сЮ
съзнанието за та за лични 

съвместно 
през настоящата 
ксито се финаноират от

твен
ла осъществявамемост от 

паниеване и пестене.
сто и възлиза на

динара. От тези сред 
21507 000 динара или

ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВАМЕ ЗА 
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 
ПРЕГОВОРИТЕ И МИР
НОТО РЕШАВАНЕ НА 
СПОРОВЕТЕ

стабилизация-утическата 
Особено е значително и за 
напред да увеличаваме из 

по-уснорсно

Ляди
ст»а
32,4 па сто обезпечава ре
публиката като 
телни средства, а остана- 

44 952 000 динара или

ПОСТИ гТези резултати
благодарение

общинския бюджет могат 
да се увеличават До 15 на 
сто, а средствата за мате
риални разходи до 20 
сто.

на допълни-нахме
поже ртвоватеДностт3

трудещи се и осо
работническата 

нейното сьзнател 
най-голяма 

на бор

носа и още 
да разливаме 
стопанство ,за да се

повече храна и ДРУ- 
селскостопанска 

дукция. За тази дел тряб 
по-бързо и но-мосл осно

вателно да провеждаме с 
Дългосрочната 
предвитс-ните изменения в 
стопанската система я ико 
ном!Ичсоката политика, е 

промени дълбоко зася 
на стопанисва

на селското 
обезвсички 

бено на 
класа и 
но поемане на 
-га част °т бремето 
бата за преодоляване на 
икономическите и другите 
проблеми.

л и те
67,6 на сто ще бъдат обез 

от различни общин 
източници. Преда» вси 

облагания върху

на
печи

. х> , на бу печени 
сви
чко от 
личните доходи на заеги- 

— 9 870 000 динара, от

Живеем и епоха
научно п технологиче

га
М. Я.рно

ско развитие и големи, про
димно неблагоприятни про 

международните

« а
програма те личнитеоблагания върху 

доходи на занаятчиите — 
6 000 000 динара, от данъч 

облагания върху када
стралния доход на селско
стопанските пропзводитз- 

350 000 динара, от от- 
облас а-

менин в
и политичеИКОНОМИ 1Ч6СИ1И

отношения. ДнешнатаМОЖЕМ и ТРЯБВА ДА 
СЕ ОБЛЯГАМЕ ВЪРХУ 
СОБСТВЕНИ СИЛИ

ОК1И
международна

изострена и обременена 
брой проблеми.

ни МАЛКА, НО НАСЪР
ЧИТЕЛНА КРАЧКА 
НАПРЕД

зи обстановка
гат начина 
не и поведение в имано- е —стр. 5липолугически с голям.

положение Дста1Нтът е в криза,
във въоръжава

мичоския и делни общински
върху оборот и раз- 

Услуги —

надНо наред с т°ва сс изо
НЯКОИ проблеми,

икономиче

живот, но и в 
то на науката, културата, 
образованието, здранеопаз- ното се увеличава, диало- 
ването и другите дойное-

Н1И.Я
проварата ДА СЕ ШКОЛУВАТ 

КАДРИ ЗА СТОПАН- 
—стР- 5

.шчши видове 
24 000 000 динара и разлян 

облага-

стриха
които нашата

обстановка правят и 
занапред твърде сложна и 

Забавен е рьдТ1 • 
п.роп-

тьт между развитите стра 
пи и развиващите се стра 
пи за решаване иа все по- 

икономичеоки про 
многогодишен

СТВОТОни други данъчни 
ния и такси. С тези сред
ства ще бъде финансира
на редовната дейност

на общинското 
обтеСтвоно- 

органнзд-

ока
ти.

тежка по-Трябва по-смело и 
бързо да премахваме вси трудни 
чко което в паша-га обще блеми е в 
ствон о-1 голмтич оок а

наиндустриалното
увеличена е

РАЗПРИТЕ НЕ 
ПОМАГАТ... -стр- '

на ин органите 
управление, 
политическите

зводство, 
флацията, нарасна 
•Г05коспособността, 

спадането иа

поила спете
ма и в«» всекидневния жи

нродвл-
жизнепо

(Иа 3 стр.)
жи



НАС || ПС С В ЕТ А И Н

ИЗ НОВОГОДИШНИТЕ ПРИВЕТСТВИЯ нл 
СВЕТОВНИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ План за Централна 

Америка
ВЪОРЪЖАВАНЕТО В СВЕТА

Рекордни военни 

разходи
МИРЪТ - ЖЕЛАНИЕ 

И НЕОБХОДИМОСТ
Външните министри на 

Мексико, Колумбия, Вепе- 
нела и Панама (таканаре- 
чена „Група Контадора")
и на пет иентрал'Ноамври- 

Хонду-ф Опазването на мира — интерес и задача на 
цялата световна общественост

ф Да укрепва доверието в ООН, за да бъдат 
по плодовити преговорите

канони страни 
рас, Гватемала, Салвадор,

Конференцията по разоръжаване, която тряб
ва да започне на 17 януари т-г. в Стокхолм, ще се 
проведе при изключително сложна международна об- 
становна, характеризираща се с опасни темпове на 
въоръжейната надпревара

Костарика и Никарагуа — 
приели мирен план, с кой-

В традиционните новото 
дишни приветствия на мно 
зтнсгво световни държавни 
цл се подчертава необхо
димостта от неотложно 
наделяване на трудности
те, които обременяваха 
света през миналата го
дина.

Ню ЙОРК: Председател 
ствуващият Общото събра 
ние на ООН Хорхе Илуе-

отнооо апелира да бъдат 
изтеглени от Ливан итади 
анскнте войници в състава 
на мултинационалните си

то се предвижда политиче 
око решение на кризата в 
Централна Америка.

ал.но съобщи, че в 1984 го 
дина за военни пели ще 
бъдат изразходвани 17:ии 
/,'марда рубли (23 милиар
да долара). Не е ясно ооа 
че как СССР с такъв ма
лък военен бюджет успя
ва да бъде „равноправен" 
на САЩ, които за въоръ
жаване отделят 12 пъти 
повече средства. Сложна
та международна обста
новка кара и изостанали
те страни да увеличават 
военните си разходи и да 
западат в оше по-големи 
дългове и сиромашия. В 
началото на това десети
летие военните бюджети 
на страните в Близкия Из 
ток. Южна Азия, Далеч
ния Изток (без НР Китай: 
и Латинска Америка са се 
увеличили с над 4 на сто.

Данните са непълни, но 
съвсем с известно, че 
1983 година беше година 
на рекордни военни разхс 
ди. Както и досега, в го- 
зи опасен процес 1/редим 
ство отбелязват двата во
енни съюза: НАТО и Вар- 

' щавският договор.

ли.
Президентът 

Мптеран поръча на съна
родниците си, че френски 

Ливан и Чад

ПАРИЖ:
Още един 

неуспехте войски в 
ще бъдат изтеглени „кога 
то завършат мисията си”.

Полският 
президент Хренрик. яблон 
оки призва поляците към

На състоялата сс тези 
дни в Ри ад среща на вън
шните министри на Сау
дитска Арабия, Сирия и 
Ливан трябваше А а бъде 
приет план за помирение 
на воюващите ливански ет 
нически и религиозни об
щности. Срещата обаче е 
завършела безусцешно, по 
немее Сирия търси да бъ
де анулирано израел ско- 
лп-лванокото 
за изтегляне на чуждестра 
(нните войоки от Ливан.

ВАРШАВА:
ка призва народите и пра 
вителствата 
страни през 1984 година да 
сторят всичко възможно 
за укрепването на довери
ето в ООН и на мира в 
овета. Международното по 
ложение налага да се вдъ, 
хне нова сила в ролята на 
ООН и с помощта на вой 
чки средства на превантюа 
ната и посредническата ди 
гаюмащ1Я да се Усьвършен 
ствуват преговорите и ком 
промисите. В приветствие 
то се изтъква, че за опазва 
нето на мира не могат да 
решават само великите си 
ли, но цялата световна об
щност.

МОСКВА:

ВСИЧКИна Специалистите на Меж
дународния институт по 
изследване на мира в Сто 
кхолм преценяват, че през 
последните 4 години воен
ните разходи са се уве
личавали с 4 на сто годи
шно относно много по-бьр 
зо, отколкото в края на 
подминалото десетилетие. 
Миналата година средства 
та за въоръжаване са от
белязали рекорд, 
страните на НАТО са из
разходвали 340 милиарда 
долара — рекордна сума в 
периода след' Втората све 
товна война. Начело са 
Съединените американски 
щати, които в 1983 роди
на увеличиха военния си 
бюджет дори с 30 про
цента. Вече години наред 
Институтът не разполага 
с точни данни за военни
те разходи на Съветския 
съюз и на страните от 
Варшавския договор. Не
отдавна Москва неофиди-

национално помирение и 
единодействие на всички 
патриоти за общо добро
детел ство.

БЕЙРУТ: Амин Джеода- 
ел изрази надежда, че 
1984 година ще бъде по- 
добра от миналата, която 
беше пълна с тРУД'Н°сти.
опасности и трагедии.

АТИНА 
Гръцкият премиер Андреае 
Папандреу и румънският 
президент Николзе Чауше 
ску изпратиха съвместно 
поръчение до американ
ския президент Рейгън и 
шефа на съветската пар
тия и държава Андропов, 
търсейки от тях да спрат 
разполагането на ракети 
в Европа и да продължат 
женевските преговори.

РИМ: Повече откогато 
и да е преди, мирът е 
най-голямо желание и на
същна необходимост в Но

споразумение
БУКУРЕЩ:

Само

Добри съседи 
защитават мира

С прекъсването на пре
говорите в Женева започ
на още един, по-опасен 
етап на вт.оръжейната над 
превара. автори на която 
са двете велики сили. Но 
ви. оше по-разорителни ра 
кети се разполагат в 
ГФР, Великобритания и 
Чехословакия. Ако този 
опасен процес не се спре, 
настъпилата година ще на
двиши всички досегашни 
рекорди.

Съветското
партийно и държавно ръ
ководство изразява задово

— Отношенията между 
Австрид и Югославия са 
на високо равнище, наше
то добросъседство винаги 
дава активен принос за 
укрепването на мира в 
овета. Уверен съм, че съз 
местните усилия на Ав
стрия и Югославия за пре 
норатяване на въоръжейна 
та надпревара ще дадат Ре 
зултат
другото австрийският кан 
цлер Ф1ред Оиновац в ра
зговор с югославски жур
налисти.

лство от трудовите пости
жения на съветските наро 
ди и съжалява, че „по ви
на на империализма, мили 
таристичния и авантюрис
тичен курс на САЩ” мина

ДА СЕ ИЗКОРЕНИ ГЛАДЪТ

Над сто видни световни личности призваха 
всички шефове на държавите и генералния се
кретар на ООН Перес де Куеляр да направят 
всичко, ноето е по силите им, а особено в об
ластта на законодателството, в 1984 година да 
се изкорени гладът. Подписалите възванието 
припомнят, че тази задача беше утвърдена 
преди 10 години, на Световната конференция по 
храната в РИМ, на която присъствуваха пред
ставители на 130 народи-

заяви .между
г. л

СЪЗДАДЕНА Е ОЩЕ ЕДНА ДЪРЖАВА

Независим БрунейЛуанда демантнра 

Претория Вероятно никъде в света Новата година не 
беше посрещната Iс такова голямо въодушевле- 
ние, както в град Бандър сери Бегаван — сто
лицата на новосъздадената държава БРУНЕЙ, 
намираща се в северозападната 
Борнео. До края на 1983

Анголското миямстерег 
во на отбраната съобщи, 
че обстановката в южна
та* част на Ангола се изо
стря още повече, въпреки 
изявлението на министъра 
на отбраната на Южна Аф 
Р|И1ка, че , ,ю жн о а фритс ан - 
оките войски се изтеглят 
от анголския юг”. Прето
рия продължава агресията 
си на Ангола, нарушавай
ки най-новата резолюция 
на Съвета за сигурност на 
ООН, с която се 'налага 
-неотложно изтегляне на 
южио афр Ив а н ежите 
ски от окупираната ангол
ска територия.

част на остров 
година Бруней беше 

великорбитански протекторат цели 93 години.
лата година се получи „зло 
шаване на международна
та обстановка”. При тапи 
ва условия, се казва в при 
ветствието, СССР със съ
юзниците си от „социали
стическата общност*’ пред 
приема 
мерки за осуетяване на 
ядрената война и опазване 
на мира.

ВАШИНГТОН:

вата година 
новогодишното си поела, 
ние генералният секретар 
на ИКП Бнрико Берлиигу 
ер. Водачът на италиан
ските комунисти изтъква, 
че сега борбата за мир е 
насочена към политичес
ки инициативи, които са 
израз на желанието за 
прекратяване на въоръжей 
ната надпревара, възобно
вяване на диалога между 
великите сили и между 
Изтока и Запада, мирно 
разрешаване на съществу
ващите стълкновения п,>и 
уважаване независимостта 
и правата на всеки народ.

изтъква ь

Бруней е държава с 200 000 
връхнина 5765 жители и яо- 

квадратни километра. Разполага 
с твърде големи природни богатства: нафта зе
мен гас, научук, дървесина, кокс, банани и дру
ги тропически плодове. Само от износ на нафта 
тази страна осъществява годишна печалба 4 
милиарда долара. С национален доход от 
22 000 долара

всички необходими

над
на един жител Бруней е втората,Амери

канският президент Роиа- 
Рейгъя оценява 1983 го 

„добра за Аме-

може би и първата, страна на света.

Начело на държаватали се намира султан Ха 
санал Болкиах, а всички най-важни постове в 
правителството са доверени на членове 
мейството му.

дина като 
рика”. както на вътрешен.

на международен вой на се-така и 
план.

РИМ: Сандро Пертини V. у
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Нашият оятииязьи почива 

върху собствените свян
КАК СТОПАНИСВАХМЕ ПРЕЗ 1983 ГОДИНА

насръчнтелна 

крачка напред(От 1-ва стр.) конференцията в Стокхолм 
и в други случаи, и разви 
вацной сътрудничество 
всички страни.

най-много щенас самите 
зависи как всичко то©а ще 
използваме, а това значи 
и как ще живеем. Оптюми 
змът почива върху самоу 
вереността на -работи ичес-

застой;
огнища не се Решават, 
постоянно изникват 
С интервенции 
във вътрешните работи на 
други страни се задушват 
правата на народите, 
бено на малките и необ
вързаните страни — за не 
зависимост, свобода и са 
мостоятелно развитие и 
равноправно 
тво. Всичко това 
но застрашава мира в све 
та. Необвързаните страни 
и всички прогресивни и 
миролюбиви сили в света 
могат и трябва да положат 
нови усилия да се спрат 
такива неблагоприятни про 
цеси.

Нашата страна и през 
идущата година с активно 
го си ангажиране в движе 
името на необвързаните, в 
Обединените нации, на

старите кризисни с
а особено

нови. със съседните, да правят 
ВСИЧКО В нашата страна миналата гЬдина ще се пом- 

намаленото общо домашно потребление и сни-
и намеся възможно, което 

е по силите им, да допри - ката класа и на всички на 
ши. трудови хора в собст 
вените сили и нашия неза 
висим път на по-нататъш
но развитие, в 
демократично, социалисти 
чеоно самоуправително. об 
Щество и братска общност

ни по
женото жизнено равнище на населението, но и по 
увеличения износ, преди всичко на конвертируемите 
пазари, намаления платежен дефицит на страната и 
снромния ръст на промишленото производство, осъ
ществен при тврде сложни икономически условия

насят за спиране на по
нататъшното 
на международната обета 
ковка и надпреварата във 
въоръжаването. Ще се зас
тъпваме да се направи кра

осо влошаване

свободно,

сътрудничес 
сериоз-

чка напред към установя' 
ване на доверие и възобно 
вяване на преговорите с 
цел миролюбиво да се ре 
шават споровете и да се 
из рр ажд а г п о - с пр аведлпви 
между народи и и ко н ом I ше 
оки отношения.

на равноправни народи и 
народности на Югославия. 
За тази цел се бори Съю 
зът на югославските кому 
нисти и всички останали 
о рганиз! грани социалисти 
чески сили.

от I0/0, а на конвертируеми 
те пазари 16 на сто. Из
носът на промишлеността 
и' минното Дело е останал 

• Броят на работещите на същото равнище, а из- 
достигнал носът на селскостопански

с 55 на

Ето и най-ооновните, но 
все °Ще непълни данни 
(според в-к „Борба"):

югославяни е
6 228 000 лица. В общества стоки е увеличен

сектор са работели сто. Най-голямо увеличе
ние на износа е отбеляза

ния
6 102 000 лица или с 2 наНавлизаме в новата го 

дина с яс«и цели и един
ни погледи. Имаме голе
ми човешки, творчески, 
научни и материални 
можности и богат опит- От

На всички граждани на 
нашата страна Председа 
телстзото на Социалисти
ческа федеративна репуб 

въз лика Югославия желае ща 
отлива Нова 1984 година.

ло растениевъдството — 
най-гол яма

по отноше- 
1982 година. От то- 

число 2 299 000 са же
ни. В частния сектор (за
наятчийството,

.сто в повече 
кие на 138 на сто, а 

печалба от износа са осъ,- 
металопрерабо

в а
ществили 

дребното твателните организации.
стопанство и услужи ите 
дейности (са били заети 
126 хиляди работници (без 
работодателите). Сред тя* вертируе-чите пазари с ^ 

47 000 жени. Всго на сто. Най-много са вна- 
панството са работели об- сяни стоки за широко по- 

4 955 000 югославяни, требление и възпроизвод- 
най-лтого в промишленост ствени материали, а най- 
та и рибарството — 2 327 малко средства на труда. 
000 лица. В извънстопан Най-голям внос имат гра- 
ската дейност са били за фическата и обувната про 
сти 1 025 000 лица (най- мишленост, а най-малък 
много -в образованието * — производителите на фи

422 000). За нални изделия °т дърво 
мясго (намалението на вноса въз 
лица, лига 54 на ст°) и живот- 

тъРсели нсв! "ството (44 на сто).

ф Вносът е намален об
що с 2 на сто, а от кон-

КОНФЕРЕНЦИЯ НАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА \:ЕЖ ДУ ОБЩИНСКАТА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В НИШ е имало

що

Науката е служба на 

сдружения труд културата. — 
пръв път работно 

67 800са получили 
а работа са 
912 000 лица. Ка. -много пари са израз- 

внос на нафгаинтереси наси'Вените
зисшето образование 
стопанството и останалите 
дейности. С право

тво отрицателни послсДи хогман.и за 
п гас. Износът е надомес- 
я ил 80 на сто от вноса.

^ Макар че отбелязва 
увеличение от

ксиМежду обл-/нека» а 
ферениия на 
1_езкия съюз в

със • Миналата година об
щественият продукт е от
белязал пом .кално увели- 

от 38,5 на сто

Социалисти- I л.
Проблемите по настаня 

младото и средно 
сс удьлжа-

запис ния

Ниш на зз
V) януа- 

осъ-
на Везолю-

ВЪВ вси
пане наседанието си от определе-чкм конгресни

и Дългосрочната про 
икономическа

но номиналнообразование, 
паг с неограничено

факултетите- Бро- 
расте 

нивото

чение 
реално е по -нисък с 
сто в сравнение с 
Промишленото

1,3 на 
1982 г. 

производ-

вт.охтри разисква
щзствяването

24 на сто, чистият личен
един работник

12 ка
грама по
стабилизация се сочи 
ромно значение на наука 

нейната роля в изгра

доход на 
реално е по-нисък ссане навъз връзка със соди 

преобразо
ог-цията 

алистическото на студентите7Т след 4сто. За пръв път 
години личните доходи на 
работещите в стопанство
то са се увеличавали с

отбелязало ръст 
1,3 на сто. Селскосто- 

производство е 
2,1°/» в сравне- 

1982 г. Това обаче

мре калено много, 
па обучението е и стагна 

а следването продъл

ство ена полУЕИСшето^ ивание
висшего образование.

Живота ЛуИв 
Нишкия

та и
ждаието на страната и из 
пражд&нето на нови об
ществени отношения- И на 

трябва да бъде фак 
тор, който ще дава

от
панското 
по-ниско с 
нке с
се отчита за успех, поне- 

погминалата година бе
ше изключително
Г1 р ез I гзтеклите 
па капиталовложенията са 
намалени с 12,5 на сто.

пия,
жгва с години; в упадък 
е качеството на завърши - 

подчерта 
Живко-

кто изтъкна 
ксвич, ректор на 
университет и 
си изложение, с

са предвидени

2°.'« по-бързо от личните до 
ходи на заетите в извън- 
стопаноката дейност- За

уводното 
Резолю- 

забе 
в об-

укаталите студент и, иъз-
между другото

Той след това привс 
1с редица данни за сегаш 

материално иоложе 
Нишкия ушивсрси 

жизнен010 рачнн ищ о

женай-оптпмалмЧ)ЖНОст за родна. 
12 месе

нията
леисителни промени

лолувисшет0 
образование, обу 

преди всичко от 
във висшего 

от зада

вим. жизнените разноски съще- 
преценки: 40,5

всичкипо използване на 
стопански Iштеициали. 

13 разискванията
ствуват две 
или 55 на ст°- Цените на

ластта на
ви-сшето

иото 
име на

голи МО
посвети и навнимание се 

по-нататъшната 
па за пи овен е

Се увеличилисловени 
състоянието
образование 
чите които то има в

' икономическите

стоките сатот и 
на следващите-

Едно от най-важните о" 
Резолюцията

политика 
на фак-улте-

с потреби-

• Въз основа на данни 
за 11 месена и първата по 

на декември се

с 54 на сто (на промишле
ните стени с 51, а на сел- 

с 52*/с0.

но и
об- ■рите, ешлае-но 

те но сдружения ТРУД к0 
то строго ее спазват кри
териите. Ото така ше се 

оше ио-голяма грижа 
за рационализация -на м-.ре 

обрало

ределеншя в 
нръзкат-а на

е'|,с стопанството л
. Ка

ловина
преценява, че обемът 
износа е увеличен

на свостоманоките
Хранителните стоки 
скъпели с 60, а услугите

уннверсп-ществено- 
отношен-ия.

След нас 
една енснан;*ия
-,о образование 
в началото

необходимостта отжлх&яг»
създаване прио

е са по
тста
обшсстло'1'О като пяло

беше изтъкнато в ра
с 1,4 нае цеРИОД г|а

на виеше
беше обемът на вноса - 

1,9 на сто. Ма-
вод и сто, а с 51 на сто.ИТ-0

жата на виенето
необхо

. То
продиктувано

кад
намален с

не се сбъднахавси 
оч аквания, стокообе.ч 

е мнот-о

засега е 
•1-на
д-имите 
недостатъчно 
на , кадровите 
и институтите за по-ната 

тпиото стопанско раапи-

кар че
Ч1КИ
енъ.т с чужбина
по-благоприятен и с-раине- 

1982 година (тогава

вай ие-
МеЖ1Дуобщ1И'Нсната 

(|»сроН'И1ИЯ на ССТН 
н отчет за нровежда1Нето 
на акцията „Нищо не би 
па да -ни изненада" в Ниш 

регион, като постоянен 
облик на активност п° от» 
нрос-и от всенародната от
брана и обществената са

но о-|тношен1Ие
профили на кадри, 

използване

от иои-
прме

потенциали
ние с
беше отчетено намаление 

6 на сто).
стта зя
лизител-но еА«акви б 3 
к иос-ги за следване, °е
ог г0Ч "а материалното по
ложеиие и оциалното по
текло на следващите.
късно то прорас-гна в еги
ХИЙНО развитие, с

ЦЬЗМО- к-ина региона.
връз1ка не може 

,дот1/исвам, но тряб- 
осъ;щестВя'ва чрез 

и ел.ос ред

на износа от 
Счита ее, не общата стой

тис
Тази гптггтттшна -понасените стопи 

увеличение
да се 
ва да се 
епързванего

нает 
о отбелязала

По м-озашмта.
Б. Костари-ноана
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ПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В ПЪРВИЧНИ 
ТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГ 
РАДСКА ОБЩИНА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА II БАБУШБЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НИЦА

Предимство 

селското стопанство
Сериозни задачи пред 

синдииатите
ността на тРУДа, за осъ
ществяване делите и зада 

икономическата
До герал на изтеклата Го 

дина, .както бе и заплану
вано, в Босилеграмока об- 

пршшючиха избор 
ните събрания в н-црвични- 

организа- 
13 новоизбраните Ръ 

60 на сто

чите на 
стабилизация — с една ду 
ма за осъществяването на 
задачите, коит° стоят пред 

организации

Ирина
Тези дни попадахме пре 

дседателя на общинската 
1в Бабушница

организация, ноято да се то плащаме висока смет- 
ЗЕ1НП1мава със селско сто- на зарад организираност! а 
пглютво и даже би някол му. Големи количества 
но организации на коопера ' месо сс изнася от наша

та община, а общината не 
получава нмто един валу
тен динар, които са много 
необходими на „Лужница", 
„Вътрешна авту-гума" и 
тр. организации на сдру
жения труд.

те синдикални 
цип. синдикалните 

в трудовите 
и общности.

Характерно за изборни
те събрания и вюбще за 
целокупната изборна 
тивност в Съюза на' синди 
катите в Босилеградска 66 
шина е, че те бяха добре 
подготвени и че тРУДвшз 
те се откровено, критичес 
ки и самокритически

извървения път

скупщина 
Станко Велнович на най 
въпроси от обществено- 
икдноммческото 
на общината ще се даде 
предимство в 1984 годи-

организацииководерва над 
са нови хора, а в довече- 

организа-1развитие то оиндиналня
председателите са изции

брани за пръв ггьт на тази 
,ЧЛъ,Ж)НОст. Голямо е число 

младите работни

ак-
на?

— В нашата общинска 
програма по икономичес 
ка стабилизация и в об-

1*о и .ма 
ци, избрани в ръководств*- 

Няма съшюние, че
това е още едно потвър
ждение, че и нашето са- 
моулраиително общество, 
младият работник са- 

все повече

2
- ■ та.С. Велковин също изть 

ина, че през настоящата 
голина се предоиж/да раз 
шнрявапе на прошзиодст- 
•зеинте мощности и в ,/Ге 
кстилколор”, „ЛисЦа” ня
кои др.- основни организа 
ш-ш на сдружения труд.

ществения развоен план — 
голямо внимание ще за
дели и а съживяването на 
производството, което е в 
упадък в ООСТ ,,Вътреш
на автогума” и в килиичес 
ката промишленост „Луж 
ница”. Ще положим уси
лия за обезпечаване на 
възпро из водствени матери 
алм и суровини и в укреп
ване на износна насока в 
този стопански отрасъл.

— Все пак — подчерта 
Велкоюич на първо място 
слагаме селското стопан
ство. Оценихме още пре
дание за съществуването 
ди години, че няма оправ 
на няколко селскостопанс
ки организации в община
та. А те малко се занима 
ват със селскостопанско 
производство, а повече с 
търговия, при това, всяка 
на овоя Ръ!ка. В общината 
трябва да създадем една

, .
об-

съдиха
и въз основа на това опре

настоящите зададелиха
чи, с твърда решимост те 
да не бъдат само набеляза 
ни в програмите им за ра
бота, но в практика да бъ 
дат Реализирани. Особено 
вниман/з, като се подчер

моуиравител, 
в практика се поувържда 
ва в борбата за укрепване 
на самоуггравителните от
ношения, в борбата за по 

па производител

;

Момчило Ануич внпгениеС. Велкович

торите. В осъществяване
то на тази замисъл засега 
имаме много трудности.

Най-гол ям отпор дава 
земеделската кооперация 
,,Будучностм в Бабушница. 
В нея има хора, коиуо ко
раво защищават търговски 
те интереси на коопера
цията.

към
година

та на проведеното 
края на изтеклата 
заседание на 
синдикален съвет в Босщ 
леград, първичните синди 
кални организации в избо 
рната активност са посве
тили на 
през изтеклата година, ка 
уо същевремено са набел 
язали су.ответни мероприя 
тия за увеличение произ
водителността на 
При това отделно 
занапред се придава 
възнаграждаван ето 

ред резултатите на тРУДа 
което изпяло да заживее

ДОЛНОЛЮБАТЧАНИ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ 
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО НА КОПАОНИК общинския

Парична помощ от 

11 000 динара стопанисването

В акцията на Солидарността участвуваха 
всичките 220 долнолюбатски домакинства

В първите Дни на тази година жителите 
на село Долна Любата (Босилеградска община) 
изпратиха 11 000 динара на пострадалото 
земетресението на Копаоник население, 
скромна парична сума е събрана чрез акция на 
солидарността, организатор на която беше мес 

конференция на ССТН. В акцията уча 
всичките 220 долнолюбатски домакин- 

К. Г.

Политическата акция 
за подобрение на селско
то стопанство в общината 
ще доведем докрай, защо-

труда.
МЯСТО

на
от спо-

Тази
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КАДРОВАТА ПОЛИТЯ 
КА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА във всички организации, 

без оглед на т°ва дали 
са те стопански или извън 
стопански.

тнауа
ствуваха
сува.Преобладава работническо 

мнозинство М. я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОО НА СУБНОР В СУРДУЛИЦА
Трудещите се и гражда роои от жизнен интерес.

Всъщност това е заклю 
чение на неотдавна прове 

досегашната практика зна деното съвместно заседа
ние на Председателство го 
:на общинската конфеРен-

Борческата организация нзпълняава 

ролята сн
ните в Димитровградска 
община,' имайки предвид

осъществяванетоят че
на критериите °т кадрова 
та политика е условие и

ция на ССТН, кадровата 
комисия и координационно 
то тяло по кадрови вьпт 
роси къ;м 
кгдр осите комисии при 
ОК на СК, общинския син 
дшал©н съвет, ОК на 
ССМ, ОО на СУБНОР 
комисията за избор и най 
Л:енс1ва1ние към общинска-

След двумесечните из
бори в 17-те местни сдру
жения на СУБНОР в Сур- 
дулишка община, в които 
действуват около 1500 члз

дейни в таченето на рево
люционните традиции, оз- 
наменуването на значител 
ни дати от НОБ и след
военното изграждане, как 
то и в повдигането на зна 
чителни паметни места. 
Ксгато се касае за озна
менуваното на историчес
ките места трябва да се 
изтъкне, че е запланувано 
изграждането на памет- 

косгница в

за успешно реализиране на 
Дългосрочн ата 
по икономическа стабили 
зация. Затова, те се анга 

във всички самоу

програма
ОК на ССТН,

жвдрат
правителни органи и тела исве, на заседанието на 

ОО на СУБНОР, проведе
но на 6 Я'нуари бяха суми 
рани резултатите от избор 

_ ната дейност, както и еД-
та скупщина в Димитров- могодмшната работа на об 
град. Все пак има среди, 
бс подчертано на заседа
нието, в коит° на кадро
вата политика не се лрида 
в а необходимото внима
ние и когато критериите съ ствуваха и представите

ли на общинските обще
ствено-политическите ор
ганизации и общинската 
скупщина, както и Йовап 

директорите не са получи Петрович, делегат на Об
ли „зелен сигнал” от стРа ществено-политическия съ.

вет на Скупщината на СР
Сърбия и Младен Петро- и забележителни резулта- 
вич, делегат в РК на 
ОСТ1Н' в Сърбия. Бе из
тъкнато, че борческата ор 
ганизация в Сурдулишка 
община дейно участвува в

и наорганизациив трущовитв 
и в изпълнителните орга
ни и тела в трудовите ор 
ганизации и в -изпълнител 
пи органи на обществено- 

орган из а- 
общнос-

п-1И1Ноката борческа орга-
ник-музей с 
Суплудица като признател 
ксот към загиналите и жеР 
тг.ите на

низани я.
политическите 

ции и местните 
ти, делегациите и делегат 
ските скушцини да преоб 
ладава работническо мно- 

Имайки

На заседанието, на ко 
сто покрай делегатите при фашисткия те

рор по време на Първата 
и Втората 
на и

В. Милошезич
на кадровата политика не 
се опазват- В някои трудо 
ви организации, например

световна вой- 
изграждрнето на па

метно място в местността 
-Дтлбока долина”.

осъществяването на само- 
управителните общес гве - 
н о-икои омически отноше
ния в общината. Бе под- по 1ВРеме на Първата све- 
чертано, че са постигнати тОВ|на война са убити гол

<Т|М брой оодолюбци от 
Враноки, Леско.вашки, Го 
плищки'. край и от Косово. 

За П|П^лгсе17тател на ОО 
^ СТБНОР с едн оголи-
° В1ироса1в Милошенич.

пред-зинство. 
вид. че тосва е мярка на където
класовия характер на ка
дровата политика в това 
отношение те осъществя- 

значителони резултати. 
Още повече, че т°ва

работници- 
имат влияние в ре- 

въп-

ко ор дин а цио нн от о 
тяло по кадрови въпроси. 
А тъкмо в тези организа
ции има и трудности.

на на
ти и в осъществяването 
на икономическата стаби- 
лиоация-

ват е
предпоставка 
те да — 
шаването на редица

Бойците, съвместно 
младите особено са билиА. Т.

С. М.
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г ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОК НА ССТНДНЕС В БОСИЛЕГРАД

Отчетно-изборно 

данне на 00 на СУБНОР
Да се школуват кадри 

за стопанството
засе-

Днес в щината — изтъкна Горян 
.велев, председател на из 
пълнителния съвет на об
щинската скупщина.

Конфекция „Свобода" съ 
що се нуждае от квали
фицирани среднисти. . За 
нуждите на „Тигър—-Дими 
тровлрад" вече говорих
ме. Следователно, налице 
е необходимостта да се 
постигне договор меж
ду образователно-възпита
телната • -организация и 
споменатите организации 
на сдружения труд да 
се школуват ученици за 
текстилната и гум ар ска
та промишленост-

Секцията за образова
ние, наука, култура и фи
зическа култура при об 
щиноката конференция на 
Социалистическия съюз в
Димитровград >на заседани 
ето си от 6 януари т-г. об 
съШи плана за записване 
на' ученици в средното 
профилирано образование 
за следващата — 1985/86 
учебна година. Във връз
ка с това бе осъдена и се 
гашната подготовка на 
средни специалисти, отно 
оно специалностите, нои- 
то се изучават, както и 
в .коя насока тРябва да 
се развива средното обра 
зованше занапред.

Изхождайки от изисква 
ни ята на образователна
та реформа, участниците з 
разискванията се съгласи
ха. че е необходимо обра 
зсвателно- възпитателната 
организация „Й. Б. Тито" 
да се специализира за 
школуване на необходими 
ге на димитровградското 
стопанство кадри. Сегаш 
ннте средни специалисти, 
ксито се подготвят тук, с 
един или два випуска за 
гсволяват нуждите на 
сдружения труд. Всяко 
пък пренасочване за шко
луване на нови, други спе 

на циалности е твърде скъпо, 
за което няма средства.

Босилеград Ще се проведе годишно
отчетно-изборн(о 
на СУБНОР. На 
на СУБНОР

заседание на общинския отбор 
заседанието членовете на ОО

Ще обсъдят дейността на организа- оостВсяла година в 
„Тигър—Димитровград",. къ 

работят 
работника, броят на 

намалява с сжо

ЦИята, нейните органи 
та година и ще

и комисии през изтекла- 
приемат акционна програма за 

работа през настоящата година.
Освен това

дето в момента 
137 0
заетите 
ло 50 души, поради пеиоина заседанието ще бъде избран

Чзв председател 
ството на ОО на СУБНОР

5о-и нов секретар на Председател ониране, текучество, 
лест или по други причи
ни. Това означава, че еже 
годно тук може да бъде 
трудоустроена една 
лелка овършващи

и членове на контро
лката комисия. С това заседание изборната 
йност в Съюза на бойците в Босилеградска об
щина ще приключи.

де
ла ра 

средни
От друга страна, въпре

ки че посоченото реше
ние е най-реално, трябва 
да се зачита и традиция-, 
та, като се поддържат еД 
на или две паралелки, ко 
ито ще дадат 
мсст" на учениците за 
школуване на полувисши 
те и висшите учебни-заве 
дения. За да се приеме 
окончателно решение оба 
че, тРябва да се устано

сти.М. я.
V. у Разбира се, изтъкна ди 

Ректорът на ООСТ „Тигър 
—Димитровград" М 
Иванов, че тези среднис- 
ти трябва да завъ.ршат гу 
марска специалност.

За школуване на учени 
ц.и от тази специалност са 
правени опити и през ми 
палата, и през тази учеб 
на година, но безрезултат 
но. Записали са се само 
дезет ученика. Струва ни 
се, сподели Петър Тасев, 
председател на общинска 
та скупщина, че бързо и 
лесно (неоснователно) се 
откказахдге от тази специ 
алност.

НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА 
ИДЕЙНА РАБОТА ПРИЕТА КОНЦЕПЦИЯТА НА 
,,БРАТСТВО” ЗА 1984 г

ихаил

,,проходи-

За по-ангажирано
нои кадри запи точно 

кой период ще са необхо 
дими на димитровградскописане то стопанство, съобразя
вайки се с развойните им 
програми. При това не 
трябва да се изостави и

Нужно е по-голямо обществено влияние върху 
средствата за масова информация

селското стопанство.Вече е известно, 
предстои изграждане на 
тъкачен цех на „Нитекс” 
от Ниш. в който Ще рабо 
тят около триста работни
ка. Съществува и тъкачен 
цех „8 май” при ,.Услуга".

че
Дими-На 9 януари в цията и журналистите 

терена. Това от своя стра 
специализиране 

на журналистите за отдел 
ни области от

Раз/-кванията по този 
въпрос трябва да приклю
чат. до средата на март

тровград на съвместно за 
седакие на Координационо 
то тяло за идейна работа 
и информиране към Об
щинската конференция на 
Социалистическия сЪ1°з и.

номисия при 
комитет на

на търси — Трябва да се застъ
пим за школуване на та
кива кадри, които ще пое 
ме сдруженият труд в об

обществе- т-г-
живот- А. Т.стопанскиния и

Само по такъв начин мо
же да се увеличи и броят 
на читателите. „Нужно е 
по-голямо обществено зли

сьответната 
обшинския 
СКС и секцията за инфор 

общинската

ОБЩИНАОТ ПАРТИЙНИЯТ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА

яние върху средствата за 
масова информация на бъл 
гарски език, изтъкна меж 
ду другото секретарят на 
Председателството на 
ча СКС в Димитровград 
Иван Денчев. Само по то
зи начин могат да се пре- 

слабостите. Сълце- 
„Бра-гство” тряб-

В предстоящия период 

с по-усилена дейност
мпране при 
конференция на ССТН, бе 
обсъдена дейността на зе 

„Братство", списа- 
„Мост" и детския ве- 

„ Другарче" през

стник
ние

ОК

ф В четири от 62 първични партийни организа
ции изборни събрания не са проведени ф Амбици- 

неосъ>иествими програми за работа за

стник
1983 година и програмните 

1984 година.
ния труд, така и в мест
ните общности критичес
ки « отговорно е анализи-; 
рана досегашната работа.' 
от направените пропуски 
и недостатъци са извлече 
ни поуки занапред, приети 
са амбициозни програми 
за работа и пр. Най-асрат- 
ко казано — в общата из-

концепни за езни, но не и 
предстоящия двугодишен период.махнат

времено
навременно да следи сь 

битията и винаги да бъде 
актуално. Нужно е 
ствено влияние за да 
осуетят субективните елз- 

чрез

изложениеВ уводното 
на Кирил Тодоров бе из- 

„Братство по 
начин

ведено поради това, че ра 
ботната група не е изгот
вила ориентацнонна прог
рама за работа за предсто 
ящ-ня двегодишен период.
Въпросът е още по-болез- 
нен ако се има предвид,

ка- че в работната група два- борна дейност комунисти; 
ма са агрономи, инженер -

I Изборната дейност, ед
на от твърде важните по
литически п програмни за 
дачи в първичните партий 

Босмле-

тъ.кнато. че обтее отрази 
общините, 
числящ^-

подходят 
ло събитията в 

които живеят
С0

ни организацииI в 
градска община ириключ- 

Ог общо 62 първични
в настоянис 

да се изказват 
становища и влии-

бости и 
вестника 
лични

и а-ге се към българския 
роляост в СФРЮ. Списа
ние ..Мост." .също така ло 
принася 33 пълната аФ
мацпя на творчеството на 
български езин, а детския! 
вестник „Другарче пече е 
намерил своето 
програмите на °сН 
образование на българска
та народност.

ва.
Iщртийни ерганизаци!I,

монета и-рира 1 ЬроДведа
ОК на СКС лшОничей. и тргшата като 

специалисти приемат кре- 
зтивни добавъчни и, че

ния. те в Босилеградска общи
на в програмите за работа 
са запланували всеобхват-

ито
гелството па
в Босилеград, на заседа
нието проведено към края 
на изтеклата година, само 

Карама-
ница, ярешник, Барйе и 
ООСТ „Напредък”) избор- 
ни събрания не са прове- 
дени. И дока-го за нвпро- 

год| Iна да веДените. избор!ш с ъбрания
В ТРИТО първични партий
ни организации-! в местни
те общности има оправда 
ТСЛШИ ПрИЧШН (голям брой 
отсъ^твуващм комунисти), 
тота нинак не може да 
се каже за отсрочване па организацияI? 
изборното събран ние в „На
предък''. Именно, нзборно-

На съвместното заседа 
телапа спомена-ри-гсние

и комисии е дадена поло
жителна оценка за 
логодишната работа и

коп-пред тази стопанска орга на дейност и акции, 
то трябва да дадат принос 
към осъществяването 
иконом I щеската 
зация.

'VII И! ИД- 
ПРО В 0'1ДС четири (н низания стоят твърде ва

жни делови задачи, от но 
и-ро до голяма степен за- 

ио-патагъшното об-

назачи[рампата конце*пщя,
-[•ай/ки изнесените черитичв 

оценки о-г дискусията.

стабили
ги юииздания 

„Братство'
Все пак трите

на издателство
покрай 
хи имат 
щи, преди 
стиг на 
рззие. 
участниците в 
нията, нужно е 

писане,
яо-голяма 

заетите

спи и ествдно политическо 
икономическо развитие на 
Босилеградска община. Мо 
же би този фактът, 
добре потвърждава състо- 

тазн стопанска

и
Слея приключване 

борните събрания и » те-
Догонорено тази 
се подготви ознамйпунанс 

25~Г01Л|ИП1-

на из
безспорните успе- 

недоота г- - на юбилейната първични пар-и свои
нсичко 

жанрово 
Както

зи четири 
тнйни организации, ОК на

найизлизането на ие 
35-го-

в недо-
разнооб-

изтък-Н аха
разиенва-

по-ангажи
изис-

нина от
с-[’Ник „Братство" и 
дишнината от издаване на 

•на бъ1-

СКС в Босилеград, ще нз- 
анализ наянтето в

готви щателен 
иелон\тшата изборна дей
ност в общината.

вестнткпървият 
гарски език в Югославия, 
„Глас "а българите”.

Инак, на проведените из 
борни събрания както п 
организациите по сдруже-

а тома т-о събрание в гази стопан 
ока организация не е про-

м. я.раио 
ква 
пост на

ангажмра- 
в редаи- А. Т.

СТРАНИЦА 5
1984• 13 януариБратство



^иш^мваяж -ШШШШШШШ'л правлвниероизво;свопаногво®
В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" В ДИМИТРОВГРАДИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА

ЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ГРЖИ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕГОРСКАТА СЕКЦИЯ ПРЕЗ 

1984 ГОДИНА могат да изпълвдват нор
мата. Разбира се те «е 
могат да

годила броят на заетите 
да се увеличи до заплану
ваните 690. Той също ви

В края на миналия ме
сел в конфекция „Свобо
да" Ос организиран прием 
за 'Всички пенсионери от 
тази трудова организация, 
който трябва да стане тра 
ДНЦ11ЮН0Н. От 626 заети в 
конфекцията 69 са пенси
онери. Някои от тя* са 
От създаването на този но 
ленти®.

вместо 
винага 

„без пе

шият
развойната т/х, обаче съоет 

мста-г да дадатф Разширяване на производствените мощнос
ти и възпроизводство на нови гори за обезпечава
не на репроматериал за по-нататъшна работа, най- 
важни делови задачи на Горската секция в Босиле
град през 1984 родина.

запозна,
програма, приета още през 
1977 година се реализира рИ". 
според плана. В момента 
се завъртана третият етап

че

Че с „Свобода” се . гри- 
(дообработка на готовите ’ жат за пенсионерите гово 

и склал, сДа кажем и това, че нС изграждането и пус
кането в производство на Горската секция, през на-
втората фаза на дъскорез стоящата година е заяла-
ницата, където засега се пущано изсичане и обрабо 
изработват само по паръч хване на 6 хиляди нуон.п 
ка на различни трудови ор метра трупове и обществе 
ганизацин, готови елемен- ни гори, а над 19 000 куб-, 
ти за .мебели и други ви- ни метра ще бъдат из«ку-
дове изделия в Горската пени от частни селскосто
секция в Босилеград се 
открива нова перспектива 
за още подоходна Дей
ност. Наистина, канто ни 
уведоми директорът на се 
кцията Драган Мицов, та
зи фаза все още цялост
но не е готова, остава да 
се монтират и довърши 
котларницата за производ
ство на енергия и сушене 
на дървото. Когато и то
ва бъде готово, тук ще 
започне производство на 
паркет, с което до значи 
телна степен ше бъде уве 
личена общата акумулация 
на тази стопанска органи
зация. която и досега 
структурата на общия до
ход е босилеградското сто 
панство заема челно мя-

произвеДепия 
полуавтоматична транспор 
тна система), Запланувано 
е мен раждането на съвре
менен магазин за продаж 
ба на собствени произве
дения в Димитровград, в 
състава на който ще бъде

ри и факта, че на 
година

всяка 
получаватвтора

безплатно готови дрехи,а 
също и заетите тук топла 
закуска.^Оформено е дру
жество на пенсионерите в 
„Свобода", което ще оказ

На малкото тържество 
устроено но този гювод, 
гф1Ис'Ч:твува1щ:Ите 49 пен
сионери е резултатите по 
стипнат.и през 1983 година 
п плановете за настоящия химическопо,чест око

па разни видове помощ на 
своите членове.

паненн производители. Пре
движда се построяване на 
път в дължина от над 3 
километра, преди всичко 
до собствени гори.

Наистина, основополо
жниците па конфекцията
и тези, които тук са оо- 
тагили най-хубавите годи- 

тева. За-
Когато говорим за сто- 

Горската ни, заслужават 
с.тужават и уважението на

пг.нпсването на 
секция през деловата 1984 
година не бива, а да не младите, които са заели 

техните места.изтъкнел!, че тук се пред 
вижда увеличение и на 
сощата акумулация с око
ло 15 до 20 на сто. Ще . 
се увеличи и броят на за 

п етите, а е това и общата 
материална езнова на зае
тите. Разбира се за осъ
ществяването на всичко 
това е необходима по-го- 
ляма трудова дисциплина, 
поефикасно ползуване на 
работното време- по-голя- 
мо използуване на маши
ните, с една дума, трябва 
много повече да се зачи
тат мерките по икономи
ческата стабилизация.

А. Т.

СТ НОВА ГОДИНА В 
ЮЖНАТА ЧАСТ НА СЪР 
БИЯ

В един цех на „Свобода"

Обединена
текстилната

Сто. период, запозна генерални 
ят директор на „Свобода" 
Бранно Пейчев. Той изтъ.к 
на, че на края на година
та заплануваният остатък 
от 24 милиона Ще бъде 
осъществен даже двойно 
и ще надмине 50 милиона 
динара. Заетите в конфек 
цията през 1984 година тРя 
бва да осъществят среден 
личен доход от 14 хиляди 
ди1нара. а до края на 1985

чистене и шиене на дам
ско облекло по поръчка.В тази насока тук вече 

се предприемат различни 
мерки за дългосрочно обе 
зпечаване на репромагери 
ал за по-нататъшна рабо
та. Така 'например през 
1984 година, според раз
войния план и плана за 
работа през 1984 година, е 
запланувано залесяване на 
50 хектара голини в об
ществения сектор и около 
70 ха в индивидуалния се
ктор. Освен това. на око
ло 60 ха ще бъде извър
шена мелиорация на мла
ди гори, а на около 150 
ха ще бъде извършено 
окопване и почистване. За 
тази цел вече, както ни 
осведоми Мицов, са обез- 

5 630 000

Пенсионерите пък се ин 
тересуваха за редица въ
проси, свързани с пеноио- 
неРеския им всекидневен 
живот. Изказаха своята го 
тевност да помогнат със 
своето знание и опит на 
младите, (а те са 73 на 
сто4 от заетите) особено 
на тези, които все още не

промишле
ност

От Нова година насам 
текстилните организации 
в нежната част на СР Сър 
бия стопанисват 
организация — 
(Югославска модна конфе 
кция). В тази организация 
сега се намират извест
ният не само в страната, 
но и в света Памуков нам 
бинат от Враня, както и 
конфекция „Слобода" от 
Враня, модните конфек
ции от Сурдулица ,и Вла- 
дичин хан, детската конфе 
кция от Радовница и 
спортната конфекция от 
Ново село.

м. я.
„ТИГЪР—Д ИМИТРОВГР АД”

в една 
ЮМКОГолямо облекчение

От идната година и на 
динара, работниците в „Тигър—Ди 

митровград" малко ще им 
Републикан- олекне. Именно в Зреня- 

нин ще се строи фабрика 
за производство за синте 
тичен каучук, който засе- 

а ра димитровградчани вна 
сят от чужбина.

лекчи положението, поне — Поради тази причина 
же само през настоящата се наложи с една 
година дадохме 6 820 000 да редуцираме 
000 динара за каучук в чу/ ството. Цехът 
небита, разбира се в кон 
вертируема валута, а из
вестно е с колко трудиос 
ти се обезпечава тя — ка 
ава Иванов.

— Кога се очаква да, 
пристигнат първичните до 
ставки от каучук ,родно 
производство", дет° се ка 
зва?

— Вероятно към края 
на 1984 година, ако обек 
та се построи навреме и 
ако , навреме влезе в 
строя.

Директорът,
„Тигър—Димитровград" сс 
оплака и от големите . ще 
ти, поради рестрикциите с 
тока.

печени
от които 3 130 000 динара 
ще обезпечи 
ската и Регионалната са~

трета 
производ 

за производ 
ство на маратонки не ра
боти, 20 души не работи 
ха няколко дни. Инак, в 
щрянте девет месеца на 
годината имахме 
от 13 200 000 динара. При 
челната е в огромното по
вишение на цените на су
ровините, които внасяме. 
В течение на годината те 
се повишиха от 60—120°/о. 
Освен това имаме и изве 
стен диспаритет: повече 
внасяме, отколкото изнас 
яме и през първите девет 
месеца на годината изпол 
зувахме 
средства от 37 000 000 ди 
нара — изтъкна между дру 
гото М. Иванов.

общностимоуправителни 
по горско стопанство, 
останалите 2 500 000 дина
ра ще обезпечи Горската 
секция от собствени изто
чници. В това отношение

загуба
— Че това неотдавна ре 

ши Деловият отбор на гу 
марската промишленост— 
ни уведоми Михаил Ива-

оост
В новосформираната 

ганизаци-я, за която на ре
ферендуми се изясниха ра 
ботниците преди новата го 
дина, работят около 6 хи
ляди души и е една от 
■най-го лемите в областта 
на текстилната промишле
ност в страната.

и през настоящата година 
особено внимание ще 
обърнем на производство
то на различен посадъчен 
материал — бор, ариш, ел-

01Р-
нов, директор на 
„Тигър—-Димитровград", ко 
йто е и член на този от
бор. Фабриката в Зраня-
нин ще произвежда годи 

ха и други видове иглоли- шно над 40 000 тона ©ин
фиданки. Запланува- тетичен -каучук, а ще се

на С-]ПР0!И със сдружени сред 
ства на гумареката проми 
шленост и банкови кре
дити. Това много щени об

ООСТмастни
но е производството 
около един милион фидап

чужди валутни

ки. М. А. В. Б.
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Комунист
Л

Единството на дело
Г*| реди нещо

ТРалмият кол 6 6 °Т Лмесеца ^еН' ствуват различни мнения е степента на де- не и преодоляване на проблемите и противо 
то ои заседани га1те^ на ^ЮК, на Десето- мократичмия диалог, което всъщност е иден- речията, възникнали в нашето инак уопеш- 
нето на Дъл с’ П дчерта' че осъществя1ва- тифмид|И1ране на самоуправителните интереси, но съвкупно развитие, ш>т на укрепване и 
лничеока ста&]0 рочната иР01'Ра'л»а по иконо- Обаче, ключов въпрос е, по кой начин се разширяване на фронта на творците, които 
нслгичеоката изация, и специално на ико- съгласуват решават тези интереси. Това спе нито за момент не са се изомрили а камо 
година на о * Разв°ината политика в 1984 циално в сегашш1Ия етап на нашето разви- ли отстъпили в тежката и безпощадна бит- 
ствяван Т ча°т °т първия етап по осъще- ти е преди всичко като предусловие или ка- ка за стабилизацията, път на осъщесгвява- 
най важнаНа програл1ата п0 стабилизация е то фактор на развитието, пред СЮК и вси- нето на задачите, които си поставихме. Това 

та идеина и политическа задача, чки организирани социалистически самоупра- е път на разплата с централистиче&ко-бюро- тОо/1 момент,
когато свеждахме балансите 
чително тежка година и се 
по-значите-тно отваряне и

на раздела на двете години, сителни сили поставя по-вататъшното раз- (крацичеоките тенденции, преодоляване на 
на една нзклю- ви ти е на самоуправителвите отношения — държави о-собств епическото поведение и на- 

укрепване на конституционната позиция и растването на етатизма, специално на репуб- 
ускоряване на роля на работническата класа, на трудовите лижан око-покрай» ииокия, но и на ефикасното 

стаоилизационните процеси, в годината, ко- хора и гражданите в разполагането с дохо- противопоставяне на груповособственически- 
ят° е ггред нас, не може а да не си при- да и овладяването над процесите на обще- те тенденции, затварянията и сепаратизма от 
помним за насоките, утвърдени на Десетия всеки случай особено значение и място има всички видове и облици, 
пленум на ЦК на СЮК. Разбира се, в нещо 1 .оцесът на самоуиравителното сдружаване
по-инакви временни координати, защото сме н осъществяването на принципа на разпре- л питът ни учи, не е достатъчно само да 
на старта в осъществяването на резолюии- делението според труда. « искаме. По-важното е да се намерят си-
яха за 1984 година, която съвместно утвър- ли за по-нататъшното дълбоко самоугграви-
дихме и която практически представлява зна и аша голяма слабост, поради която до тел но преобразование на обществото, а ус- 
чителна крачка в осъществяването на Дъл- голяма степен се озовахме, в една тако- ловия за такова начинание имаме, не само 
госрочната програ.ма по икономическата ста- ва тежко положение, е тъкмо дисонацията в сферата на стратегическите документи, но 
билизация- Впрочем, трябваше да я напра- между договореното и (неосъщественото. преди всичко в готовността на работничес- 
вим веднага след приемането на Дългосроч- Всички комунисти имат за задача да допри- ката класа, трудовите хора и гражданите, 
ната програма, обаче до тогава не стана за- насят, че тази дисонация по-скоро да се чело със Съюза на комунистите да изос- 
щото, какхо се и очакваше, изявиха се сил- премахне. Това също хака е важно условие трят борбата по пътя на истинския самоу- 
ни отпори, тъй както Програмата засяга за преодоляване на нашето твърде тежко правителен прогрес. Тази готовност и дове- 
позицията, интересите, спечелените права, иконол.нчеоко състояние. Тъкмо сега можем, рие — изявено във всички преломни точки 
навиците, начина на стопанисването, поведе- но и трябва обезателно да изостряме борба- на нашата история, а което се потвърждава 

'живота. От там като Съюз на ко- та за укрепване на единството в "Съюза на с лтногобройните примери за приноса към
комунистите и в обществото въобще със са- -стабилизацията — Съюзът на

стремим към

на-

нието и
мгнистите бяхме принудени да разясним те
зи неша преди всичко в СК, хъкмо на Де- мото обстоятелство, че имаме утвърдени до
сет^то заседание на ЦК на СЮК. Това за- гсвс.ри. А борбата за тяхната реализация ще творческа сила, която още по-решително ще 
гедание бе подготвяно на базата на конкрет укрепва и разширява фронта на борците за допринася на прогреса. Такова предупрежде 
ни поведения а в неговите становища и по- по-нататъшно успешно движение по Ти-го- ние е необходимо в момента, когато напъва- 
пъки ^вгеки можеше (и трябваше) да нгме- вия пъх, но същевременно ще изхвърли на ме всички сили, щото моножество наши ела 
г-1 бе си било да се касае за онези, ко- лезръхността всички онези, които застраша- сости и непоследователности 
*■' ' а линията на Програмата по ват единните интереси, дефинирани и нара- да всява цена. Поради това
ито^ не са касае за хора, внището на партийните и па окупщ,ниските важно е оспособяването, сплотяването и ди-
^таоили зачитат и са готови да документи, а и едните и другите практичес- ферслцияцията в Съюза на комунистите вър
които тази - бе твър|Де „и представляват разработка и политическа ху оснозките определения по укрепване вла-
я провеждат- р комунистите се за- опора на Дългосрочната програма по иконо- стта на работническата класа. С други ду-
преиизно прокарана и геУ опретелят към мическа стабилизация. На определени слое- ми казано, трябвало би тъкмо сега съще-
дължават и сами ясно Д с всичко ве и сили вобществото съвсем отговаря се- временно да забелязвалге и
тази гранична линия и " гашното (незадоволително) състояние, което тонове”, противоречиви на това определение
със своята активност- съгласуване на всички ни заедно трябва да предупреди
П Ре3 ИЗтеКЛИя ^ 1 нЯ„г,то обпдестве- сериозността на проблемите, с които тряб- страната като цялост са в сърцето -на цело-

ключовите въпроси на н т об азно ва да се борим. В таои борба, която е п купната наша работническа класа, тРУДОви- 
икономичеоко развитие, нас ъ »0 оВОебразен революционен акт, работническа- те хора и гражданите и въз основа на Та- 

нашата с '*КУ м0ЖеШе та класа и труиюшпс хора може да излез- кива „тонове” с конкретна активност в кла-
Пп -ди всичко «ат като победители с пълното ангажиране саТа и с класата в .масите и с масите деи-

Съ>о:за па комунистите и на всички орга- етвувайки в институциите «а самоуправн-
Основиата тел ната система и ч рез постоянен анализ на 

ч осъществяване на приетите задачи да укреп

комунистите 
трябва още по-ефикасно да превръща е

да премахнем 
изкл ючител н о

„дисонантните

за и въобще на определението, че интересът на

но и
лреизлитване на 
та променяме нещата към

много неща.да се заоележат в ог- на
изнасяне- низи рани социалггстпчоски сили.

ориеитационна точка, от която не ©пва
косъм Да се отстъпи, е безко-мпролгиснопю 1>а,ме единствоач) на Съюза на комунистите и 

ат работническата

това че е постигнато високо равнище 
КР°В^с5с"погле^ иТ,—пи, което

добре оаЛено, унреииане на ио»«.«ията
на прием - (а гК;шса ,, адружоиня труи. Това именно е и

за 1ю-ефпнаопо премахна

то на 
по начало е
внв фазата

кохезчюнната сила на обществото.
см.исьл може

в коего съЯ’-- в;щ1нс-|1Ноният "•1.')
положителен 

състоял шето,
Никола Стояновичва, което в 

характери з-ира У
- у. янтч подчертава, че миналогодиш

ните положителни резултати в ра
змяната със света са постигнати 

крайни уошшя на цялата стРа- 
иялостно’’. II

СЪС СВЕТАСТОКООБМЕНЪТ

Граница на издръжливост
* I, бъдеще нс бива да бзде един- да сс отчете суфшшт от

на нинштс ст)оки до световния 800 милиона долара. Към този ола
ген 1 ри ятеп I резултат 
трябвало да допринесе увеличение

,.опиша в сравнение с предходната ю та износа, «реди всичко на кон ^ иа 
Пяшштг говорят, че А®,I н-вмалон с около спин милиард «артируемищ пазар. Не, фпаичесният
}Х гтшш платежен баланс ^^.'нащятно иома да надми- II разговор с журналистите ВОДс'.вото в .....
гяп% \ «Релейните три ‘о- 1 а а от 400 милиона. Счита (иа пеотдитна състоялата се прес- 1.ИтеЛН0 ,к>-1ххпда.\г от

на стр»*3/® а твка иаречвю-Р» не настоящата година конферетим), съюзният оеиретер
на вноса с износа растеп с, 11Латежен баланс може за внннша търговия Миленко Бо-

дефииитьт « 115 у

„с
на и стопанството 
това е точно. Но, точно е и не
що друго — тези резултати 
повече последица на постоянната 

отколкото

са

около девалвация на динарана динара
пътя ночкачествената 

продукция и наьмаляването на раз 
хщште. Например, според данни 

■ юветьмессчното стопа» пюва 
обем на произ 

1983 година е незна 
същия щх-з

Обезценяването
начин за

на мо-1);исОната инай-иече биот»аРянествеиият
пазар

ТТ.Т в

(На 2 стр-)дини 
ионригие 
Понастояп(См



2 Комунист
чшси само от ,/диктата" на чужде 
с/раните гаранти, но и от мерки
те на текущата икономическа ло- 
лити-на. Миналата година тези мер 
«ои и прилагането им доведоха до 
стопроцентна девалвация. Попра- 
во в настоялата година се очаква

Граница на издръжливостта
орйща Бранко Почекай, вериц у чуждес-ярамния купувач(Ох 1-ва схр-) ситата

представител на СОСТ ..Раде 1Сан- и изпуснатия шанс навреме да се 
производителните чар" заяви: „Имаме условия, в ко- осъществи валутен приход никой запой в това отношение, т»й ка-1982 година, а

разходи са чувствително увеличе- ито не можем да говорим за етес- .не може да плати, 
ни. ао-големият износ,
ио-изгодната ..покрптост” на вно- нъдето труино се пласират с'г°- 
са с износа са осъществени по нмте, а ние см© нередовни, оезот- 
начин, който не би можал да се говорни и некачествени. Дали във 
нарече изгоден — от и Оез това всичко т°ва се касае за неспосоо 
недостатъчната продукция стоки- костта на отделни хора, за жела- 
те са насочвани къщ износ8 и нието им да оПС1|елят иди се ка- 
това е високи износни стимула- сае за криза на системата. Мисля, 
цип. ьеичко това се съпътствува- че .все пак се касае за второто" 
но с рестрикция на вноса. Разши
ряването на разреза между пред
лагането и търсенето

то .развитието и икономическата 
политика се опират върху Прог
рамата по стабилизация,
— ако бзде така — ще е добре.

относно пьнзия па конвертируемия пазар,
Може да изглежда неуместно

коетозанимаваиетю с рекламации в по
ложението, когато се размисля за
суфицита и платежния баланс в Но с това е потребно още нещо. 
текущата година. Не се съмнява- ,дС€ега 
мс, че суфицих ще бъде отчетен 
обаче поставя се въпрос каква ще 
бъде цената на този суфицих. Ве
роятно по-голяма отколкото на така, ле бихме имали положение 
миналогодишния дефицит. Нека да „няма доставка, която не е съ- 
ои припомним за добре познатия ^ рекламация”,
и у нас доста занемарен тезис, 
че битката за износа се спечелва 
на домашния пазар. От оценката на 
този пазар зависи и решението на 
производителите къде ще насочат 
своите стоки. Стоката пък не про- ложителни резултати в размяната 
дава само цената, шо и качество- схс света са постигнати „с крайни 
то. Разчита се, не в тази година 
пренесохме .най-малко 40 процент
на инфлация. Международният
нетен фонд, като условие за пблу- но сме ударили в

издържливостта. Това означава съ

колкото ни е познато, 
малко е сторено да ре произвеж
да качествена стока. Ако «е бе

И изказването на швднрадей- 
.на домат- дателя на Съюзния изпълнителен 

съвет п мнението на представи томил пазар и множество други по
знати обстоятелства раздухваха пн лпте на стопанството привеждаме 
флацията, а девалвацията на дина преди всичко като илюстрация за 
ра (при липсата . на други мерки познатата оценка, че с качество- 

политика) бе то не можем да се похвалиш, пея 
подържане <ка рекламация е удар на произво

дителните разходи. Тя е същевре
менно и израз на мемарността и 

За качеството на производ- безотговорността и на организато- 
ството убедително говори това, ра на производството и на колек- 
което можа да се чуе иа една тцва, на чийто адрес пристигат 
ореща на Борисав Сребрич, под- рекламациите- Обаче, ако рекла- 
председател на Съюзния изпълни- маниите станат всекидневно двле- 
телен съвет, с група стопански цИ.е, не у неуместен въпросът до 
дейци в Стопанската камара на коя степен неуСъ|Вършенствуванос- 
Югославия. Сребрич подчертава: тта на системата допринася за 
„Всички вие по-добре от мене разширяването на това явление- 

колко само . рекламации Не е изключена възможността, че 
за въ.р.ната стока ще се продаде па

Ако е точна констатацията на 
съюзния секретар за външната 
търговия, че миналогодишните попа икономическата 

единственият лост за 
.на мотивите за изиоса.

усилия на цялата страна и сто
панството цялостно”, това значи, 

границата на
МО

чана.Iе на кредити тази година по
ставя иокането девалвацията 
динара да бъде най-малко на ни
вото на износа на разликата меж

на щевременно, че обезценяването 
на динара не бива да остане еди-

начин само чрез цена 
пъТя на нашите

котвениятин-ду размера на домашната и
флацията в главните партньорски та да се отваРя 
държави. А това условие трябва стоки до чуждия пазар. Ако е до 
да се зачита, защото чуждестра
нните кредити са условие за реа
лизация на Програмата по стаби-

знаете
и ламе. В износа на стоките 
широко потребление почти и ня- домашни® пазар, но, — да фтоме- 
ма доставка, която след себе си
не влече рекламация. Някой в та- . ~ пп_- транспорта някои тРяова да пла- зи страна и в стопанството тРяо- гк . Н1 л р 
ва да отговаря за качеството на ти. Ако домашният потребител мо 

изнасяме”. На же да плати това, изгубеното до-

известна степен това и възможно, 
възможно е и нещо друго — ло
шото качество на стоките затваРя 
този път.

разходите 33нем само това
лизацията. Както и 
девалвацията тази година е неми
нуема. Канева ще бъде тя не

да се вземе,

С. Игнятовичза-изделията, които

повече, а след 10—1з години вяР 
вам ще се употребяват хибриди, 
които ще дават около 20 тона по 
хектар. Сега, например,

„двойни”:
за условията на сухото 
лие а други за условията в напои
телните системи.

9 Ще бъдат това плодове ка 
решението на нашето общество 
да се обляга на собствени знания, 
ка науката ...?

— Ползата е сигурна — каз
ва д-р Савич. Но това не означа
ва, че трябва да се затваряме. И 
занапред трябва да ползуваме чу
ждите знания и да ги прилагаме 
в нашите условия. Със земеделие 
то можем много да постигнем. Не 
е случайно, че всички напреднали 
страни, без изключение, същевре
менно имат напреднало и земеде
лие и все повече го развиват. От 
вносчици мнозина станаха износ- 

и чици на храна дори и в страните, 
кс.ито се считат за подчертано аг
рарни. Развитите страни се горде
ят с едно такова свое производ
ство и с приноса на науката и 
разчитат на него като на голямо 
богатство, защото това е сигурна 
опора на икономиката и гаранция 
за стабилността на стопанството.

НАУКАТА В ПРАКТИКАТА

Царевицата - стока над стоките всички 
един и

земеде-
селекции правим

за • Защо такива генетични по
тенциали в широкото производст
во ползуваме1 само с 30 до 40 на 
сто, пък във Войводина тази го
дина даде оредно под 6,2, а з 
Югославия около 3,6 тона на хек 
тар? .

Академик д-р РеЛя Савич: Убеден съм, че за десетина годи
ни на нашите ниви ще успяват хибриди, които ще дават принос 
от 20 тона на хектар

постигат добиви на царевицата от 
11 до 13 тона иа хектар с юго
славски хербициди, което е из
ключителен резултат в света. Се
ти са и някои чужди хибриди, но 
не дали по-добри резултати. Това 
говори, че имаме големи възмож
ности. Съвкупното производство в 
нашата страна сега възлиза на П 
милиона тона. Когато това се по- 
множй със 160 долара за тон —кол 
кото се плаща на световния пазар 
— тогава стойността на нашата 
царевица възлиза ,на поведе от 1,7 
милиарда долара.

I
Ф Кои условия са потребни?

Съществува мнение че в сред
ния добив от 10 тона царевица 
по хектар 50 до 60 ,на сто е при
нос на науката, а останалата част 
резултат на агротехниката и за
виси от климтичните условия. На
шият подбор обезпечи хибриди на 
царевицата, които са наравно с 
най-добрите в света и с това тря
бва да бъдем доволни в настоя
щия момент. В опитите на наши
те институти и селекционните ор
ганизации се постигат извънредни 
резултати, защото се получава до
бив от 15, 18 пък и 20 тона на 
хектар. Това е знак, че един ден 
в широкото производство ще се 
ползуват хибриди, които ще да
ват така големи средни добиви.

В ината царевицата е имала из
ключително значение за югослав
ското стопанство. В последните 
години стана — стока над стоки
те. Според множество мнения ца
ревицата е един от ключо
вите въпроои в борбата за иконо
мическа стабилизация. Не само, 
че е основа на животновъдството. 
коетО е мерило иа производител
ността и напредналостта на земе
делието, но с царевицата може 
най-лесно да се дойде до валутни 
средства на световния пазар, къ- 
дето всички друга наши стоки 
трудно ои пробиват път.

Освен твърде изгодните кли
матически и почвени условия, на
ше голямо предимство е, че има
ме превъзходни собствени подбо
ри на хибриди, добре разработена 
агротехника, многогодишен 
и много познания. За възможнос
тите на по-ната.тъшното увеличе
ние на производството на цареви
цата в нашата страна беседвахме 
с академик д-р Реля Савич., лау
реат на тазгодишната Награда на 
АВНОЮ-

— Касае се за човешкия фа
ктор — каза д-р Савич. Мнозина, 
особено в частните стопанства, а 
те държат повече от нивите в 
свои ръце, не знаят да произвеж
дат. За високи добиви почвата тРя 
бва навреме и качествено да се 
обработи, да се ползуват най-доб
рите хибриди, в началото добре 
да се тори,- да има всички сред
ства за защита на растенията 
всичко до организационните и ос
таналите условия на стопанисване 
то. Днес има малко млади хора 
на селото, а те трябва да бъдат 
модерни производители. И най-до
брите хибриди не може да дадат 
добри резултати, ако се не обез
печат съответни условия-

ф Какво науката, конкретно 
селекцията, ни предлага в бъде
щето?

ОПИТ

Колко са ценени постижения
та на нашата наука ясно говори и 
фактът, че семената на хибридни-— Не може да се говори за 

някои горни граници на добивите, Те к^кУРУаи на академик д-р Реля
Савич се изнасят в Унгария, Ру-защото има доста непредвидени

— обяснява д-р Савич. Кота- Мъ1Н1Ия. България, СССР, а от вре
ме на време и в САЩ. Подобно е 
и съю селекциите на 
наши

неща
то през 1945 година започнах да

— Неотдавна проведеното съ
вещание в Ченей, което о,рганизи 
ра СОСТ „АгРокоап” от Нови 
Сад — заяви д^р Реля Савич — по 

• наза че в тази организация върху 
400 хектара вече дълги години се

се занимавам с подбор на кукуру- 
за, добивите бяха около 3 тона 
по хекктар. Днес добрите 
водители постигат

останалите 
научно-изследователски ор

ганизации.произ- 
четири пъ.ти Бранно Кръстин



Комунист 3
ПРИНОСЪТ НА АРМИЯТА в Из ГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТАИ расли са развити и отделни це

хове за производство на стоки от 
общ интерес и за оказване на 
услуги. Това дава принос за ук
репване на стопанските и отбра
нителни мощности на страната. 
Около 85 до 90 на сто от цело
купните средства, необходими на 
въоръжените сили се изразходват 
в трудови организации нашир из 
страната. Така и миналата година 
армейският динар до известна сте 
пен в увеличен износ е даден на 
ловенето институции и трудови 
организации, които усъвършенству 
ват и готвят прототипове на мо
торни и прикачени возила, Повече- 
то конструкции по време на про
ектирането !на прототиповете, олед 
това решаването на отделни агре
гати и машини, също така са свое 
образен принос на Армията на сто 
панството. Тя даде значителен 
принос на типицазията, унифика
цията и стандартизацията на по- 
вечето произведения на. домашна
та Промишленост-

Изследванията, които провеж

воиници и строители
1ЧХЯ Подг°твявайки 

родина, канта и 
тове. — с по-икономич

Т азг°дишният рапорт за 
граГаСнрН„а НаШата

и^цр^СГт3 6 —
за пРо°Й ДаЙНи’ зидате“ 

та които С™ЖбНИЯта и усилия
винените унифоршГ лолаг^все:
НИ Ден В Г0Д:М|НЯ'гя ио л
краГ отН б^тТте
ъраИ Неретша и Сутйеока „ вто 
Р°то заседание на АВНОю

Като съставна и неделима ча- 
СТ на нашата социалистическа са- 
моупраиителна общност, потвърж
давайки на практика обществения 
си характер, Югославската 
на армия, съвместно 
хора и гражданите 
да даде възможно 
нос въ® всестранното

се за отбрана
предишните,

еско
и защита на страната числящи хе се към нашата Армия и през 

псАаРиха на обществото нбви 
Р аходване на армейския

километри пътища, повечето мос- 
динар спестени милионсни суми

при- 
в из-

народ- 
с трудовите 

се застъпваше 
по-голям при-

дат специализираните институции 
на ЮНА, които финансира Армия
та, вместо това да правят произ
водителите, до голяма степен да
ват принос към подобряване каче 
ството на произведенията, загщото 
обхващат широка програма на 
проверка в лабораториите и на 
терена където се проверява двига 
телната сигурност и трайността 
на прототиповете. Например, Во
еннотехническият институт в съ
трудничество с промишленото про 
изводство даде значителен принос 
в изучаването и получаването на 
специални материали, защитата и 
специфичните техноложки под
ходи. Получени са голям брой ви
дове високолегирана стомана и 
стомана с отделна употреба, ме
тални и неметални материали, пла 
ст-меси, защитни средства и т-н- 
Повечето ох тези техноложки под 
хсди и материали се ползуват в 
производството за широко потре
бление.

икономичес
ко и обществено-политическо раз 
витие на страната. При това, чи
слящите се към Армията, нито за 
момент не запоставяха укрепване
то на боеготовостта ои и пострян 
ното качествено оползотворяване 
и практическо реализиране на кон 
цепцията по всенародна отбрана 
и обществена самозащита.

Покрай очебиещите резулта
ти в играждането и реконструи
рането на пътища, мостове, водо
проводни мрежи, различните стро 
ителни обекти, залесяването на го 
.тини, прибирането на реколта, кръ 
водаряването, премахване послеДи 
ците от природните бедствия и 
в други дейности, Армията чрез 
обучение на числящите се и ос
таналите дейности всекидневно се 
потвърждаваше като 
фактор на нашето 
даде голям принос в укрепването 
на братството и единството, таче
нето и развитието на революцион
ните традиции и в обучението на 
гражданите 
редната отбрана и обществената

Принос към всестранното развитие на страната

ктрически стълбове.
Числящите се към Армията и 

.миналата година неуморимо зале
сяваха голини нашир из страна
та. Те залесиха около 1500 ха пло
щи. В изграждането на цивилни 
олертни обекти войниците и ко
мандирите вложиха 103 387, а в из 
граждането на паметници и паме 
тни паркове към 63 000 тРУДочаса. 
В прибирането на реколтата вой 
ни ците и командирите 
около 120 000 тРУДочаса. Десетина 
хиляди тРУДочаса те дадоха в ре
гулирането на речни корита, за 
снемането на художествени фил
ми и т.н.

Изхождайки от това, че сил
ното и стабилно стопанство съз
дава условия за силна и съвремен 
но въоръжена армия, войниците и 
■командирите с години наред по
лагат големи усилия да дадат при 
■нос на обществото и динара, кои-

десетина хиляди тРУДочаса войни
ците дадоха за локализиране са
мо на тазгодишните горски пожа 
ри, а за брод на тРудочасовете в 
потушаването на пожари в градо 
вете, селата, организациите на 
сдружения труд, все още не дан
ните са уточнени. Тези които имат 
какво да кажат казват, че и това 
число е голямо.

И тази година мочурищата, 
каменистите предели и повечето

значителен 
обшество. Гя

Да кажем и това, че Юго
славската народна армия, с обра
зователната си и възпитателна дей 
ност, е фактор в самоуправител- 
ното обединяване на обществото. 
Програлште на политическото из
дигане и възпитание на войници-

подариха
дадруги препятствия не можаха 

попречат на строителите в си волта 
слинените униформи. Почти вина 
ги строеха там където бе най-ну- 

поделения

в областта на всеиа-

самозащита.
жно. Инженероките 
през миналата година изградиха и 
реконструираха около 600 киломе
тра 7пътища във всички социалис
тически републики и покрайнини, 
а трасираха още 150 километра за 
6-1 пещи пътища. Ведно с това ин 
женерците, съвместно с числящи- 

към останалите родове и 
28 арматурно-

те и идеоложко-политическото из
дигане на командирите и цивилни
те лица на служба в ЮНА, както 
и целокупната възпитателно-обра
зователна и политическа дейност 
в поделенията, комендантствата и 
ведомствата са насочени към ра
звитието на социалистическото съ 

то обществото отеля за нужди- знание на числящите се към на- 
те на Армията да изразходват по шата Дрл1Ия. Значи, нъм разбцра- 
възможно най-добър начин. нет0 на обществената действител

ност на Югославия като социалше- 
тичеоко самоупраантелно общест 
оо и нашите въоръжени сили ка
то форма на въаръжем народ, с 
цел те активно да участвуват з 
борба за осъществяване политизка-

извън

НОВИ ПЪТИЩА
Непосредствено след силното 

земетресение на Копаоник, което 
множество семейства остави оез 
покрив пад глава, числящите 
към нашата Армия се

на бедствието и съвме 
обществени фа 

към тери-

се
намериха

на мястото 
стно с останалите 
ктори и числящите се

отбрана и IVажданена- 
оназваха помощ на 

спасява онова
И.нжс

те се
видове, изградиха 
бетонни и друти мостове. Те из- 

■каптаж на 33 извора, из- 
251 километър канали за 

512 километра кана-

ториалната 
та самозащита 
населението да се

можеше да се спаси.
на територия* 

земс-

«ършиха 
копаха 
водопровод и 
ли за

ПРИНОС НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА
Благодарейки на арменските 

потреби, и повечето стопански от-което
неРските поделения 
та, която бе захваната от 
тресението изградиха и река 
сгруираха 67 километра пъциша

ПТГ-набелна линия и за елс-

Та на СЮК в Арлшята иведомстваП рев миналата година във военно-медицинските
1 755 770 специалистически прегледи 

представлява 38,68 на сто от целокупното
на нея-брой села и ма- 

. Това ва ЮНА са извършеникоит° голям
свързаха с'ъс света 
с * моторните ао-

мате-

Като фактор на равноправие- 
народоте и народностите на

чрез 
хали се даде възможност на 

със строителен

цивилни лица, поето 
число прегледи. Флуорографските екипажи са прегледали около 
68 000 граждани, а в стационари са лекувани над 38 000 или към

число лекувани. От кръводарителите 
нт,м ЮНА са събрани 28 565 лигара кръв.

12 597 литара

то на
Ююславия, ЮНА действува неггре 

от момента на раждвне- 
отнасяйки се нъм опазване 

задълбочаването на това рав
ноправие нато към цел и задача, 
които вмнаш са акт-уалип и зна- 

Зашото, без равноправие

и ДРУ 
и донаселението 

за отно- 
извърши

върнато 
то си 
то и

зила
риал да пристигнат 

махали, и
Копаоник

най-от-
42 на Сто от целокупното

далечените
полите на

късо време Да 
„оправна на развалените 

Числящите се К,УМ / 
година участвувамногобронни

в горите-
на пожари край ад
крайбрежие ««кош 

и номандири 
ожесточена

Един

всред числящите се
Събраната кръв е консервирана и преработена, а 
са дадени на цивилни здрави ведомства.

21 000 войници са юснособсни за водачи 
„Б" и ..Е" категория, 1111 са получили

движение, а 3000 са се 
машини. На

под 
сителн0 КЪРПИ. 

Армиута 
в яоту- 
пожаои, 
Само и

чителии.
на нейните народи и народности, 

да остане и да се Раз" 
шгоа Югославия като социалисти
ческа сааюуправителна общност. 
А това, между другото, подразби
ра и равноправие в областта 
отбраната и защитата, относно 
разполагането с военната енла.

паП овечето от звамоторни возила от
иисто на професионален милиционер но 
квалифицирали за работа с различни ннженерски

оспособилн за радио-телеграфи- 
телефоннети,

не можетази
•павансто на 
главно
потушаването
риатичеокото 
ко хиляди вмениш
денонощно вРДеха
борба с
тЬяи г макар малко

->^тане:

па тези
десетина хиляди младежи са се 
сги -гелетиписти, пекари, готвачи, 
радио-механици, стругари и за други специалности, ноито на чо
вечето от тях, сЛеД отбиването на военната новнност, ще ста
нат жизнено определение. '_______________ _____________________

наавтомеханпци,
в

СТИХИЯ, 
упроствн, е ДО-

мовечето
огнената Борислав Вучетнч



/& Комунист

ДВЕ РАБОТНИ МЕСТА — задължавах да настаняват на ра
бота стажанти.

Мнозина тона обстоятелство 
използвали да кажат нанво мислят 
за заемането цялостно и за процс 
дурата, която го съпровожда. Тех 
ническият факултет от Бор пред
лага със Занона да се даде възмо
жност за заемане на двама работ
ници на едно раоотна място (с по 
ловин работно време;, а „Виско
за" — процедурата около провеж
дането на коннурса да се съкрати 
във време.

Белградската младеж отпра
ви, обаче, предложението 
работата на конкурсната комисия 
да участвува представител на не
заетите лица". На онези, които 
търсят работа то би влило повече 
доверие в решенията на конкурс
ните комисии, но остава открит 
въпросът как това да се направи.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
ДА ИЛИ НЕ?

За безделниците място няма Известно е, че пенсионерите 
111 бъдеще няма да могат да постъ
пват на работа. Обаче, най-,олямо 
недоумение 0 разискванията пре
дизвика въпросът 
един работи и н да работи в две Ра* 
борим организации? Законодател
ят сложи на везни — такава въз
можност дз не се позволи или да 
се позволи в учебно-образовател
ните и научни заведения-

Съдейки по мненията „от те
рена", който е систел1атизирал Ре
публиканският комитет за работа, 
становищата са различни. Мнози
на смятат, че танова нещо нико-

В ход са публичните разисквания по измененията и доп/.л- 
ненията на Закона за трудови отношения в СР Сърбия. Въз основа 
на предложението, занапред ще бъдем много «о-ригорознн 
безделниците

може ли
КЪМ

допълва „Първа петолетка” от 
'1‘ърстеиик. Търстеничани смятат, 
че и онези, които по време на 
работа предизвикват конфликти 
заслужават да се изличат от спи- 
съ!ка на заетите. Покрай това, об
щинската 'конференция на 
в Раковица предлага на работни
ците да се даде възможност да 
„предпишат" и други случаи, ко- 
гато може да се „заработи" увол
нение, но същевременно търси в
закона да се „предвиди защига 
на съзнателните работници от сво 
еволните ръководители”.

езделниците, кръшкачите и по 
добните на тях, в бъдеще биха 
могли по-леко да „летят" от ра
ботното място, ако законодателят 
приеме поне множество мнения, 
предложения и сюгжестии върху 
изменението и допълнението на 
Закона за трудови отношения-

„з

ССТН

Му да не се позволи.
Съществуват, обаче, и проти

воположни мнения. Защото, става 
забелязано в От-На работниците, очевидно, е 

дотегнало да се бълсат с онези, 
които се отнасят така, като че 
ли работното място им е оставе
но в наследство, пък настояват на 
такива да се остави колкото се 
може по-малка възможност Да се 
размахват със Закона. Макар, че 
законодателят значително е раз
ширил броя на възможностите, ко 
гато работниците на колегата си 
могат да посочат портата — приз 
водителите, пък, отиват още по- 
нататък. Така, работниците от Бор 
предлагат, че може да се уволни 
онзи, който на работа идва пиян 
или пие по време на работата. Съ. 
що това мислят и работниците от 
Кралевашкия „Магнохром”, след 
това Стопанската камара в Бел
град и Регионалната стопанска ка 
мара в Зайчар.

Заетите в парачинската Сръб
ска фабрика на стъкло предлагат 
работното си място да изгуби и 
онзи, който фалшифицира служ- 
бени документи и лекарски удо
стоверения, който се съиротивява 
на решението за разпределение, 
но и този, който често закъснява 
на работа. Производителите на 
кабли в Светозарево смятат, че 
трудовата книжка трябва да се 
вирне и на онзи, който два дни 
през месеца не дойде на работа, 
а отсъствието не може да оправ
дае. Списъка на предложенията

въпрос, какт0 е 
бора за здраве и социална полити 

към Обществено-политическия 
съвет на Скупщината на СР Сър- 

„висо неквалифицираните 
СОИ по

КАКЪВ СТАЖ ЗА ПЕНСИЯка

Какъв - и кой стаж за пенсия, 
относно кога престава работата по 
силата на Закона? Законодателят 
е предложил 40 години стаж на 
осигурание или 65 години живот и 
15 години пенсионен стаж. Че то
ва е гореща тема показват и ра
зискванията.

Да ли за всички са същи ус
ловията за „преставане на тРУД°- 
во отношение по ситата на зако
на”? Този въпрос законодателят 
не е поставил, но получи отгово
ри. И работници, и функционери 
при същи условия в пенсия — 
предлагат мнозина.

Новите предложения вероятно 
най-много ще зарадват бъдещите 
майки. След раждане майната 12 
месеца би трябвало да бъде край 
Детето. В Републиканския комитет 
за работа подчертават, че аргу
ментите това да се приеме са 
ляното добри но ще трябва да се 
извеждат °ще някои сметки. Все 
пак, трябва да се почака още мал- 
ко време, когато Скупщината на 
СР Сърбия ще каже какво от вси
чко предложено дефинитивно ще 
се приеме, а какво не-

бия, за
кадри, които липсват в 
заемане”.

В Републиканския комитет за 
работа оценяват, че ще надделее 
второто предложение, защото аб
солютната забрана ,/на двойната 
работа” би донесла лжожестзо 
проблеми на висшите учебни, на
учните и други организации. В 
приложение на това е и фактът, 
че се касае за специалисти, кои-

Н еоправдателн Ото 
от работа е, също така, възмож
ност леко да се изгуби работата. 
Предложените шест неоправдани 
отсъствия, с прекъсвания, за 12 
месеца, които на „притежателя 
им биха можали да отнемат ра
ботно място, някои оценяват ка
то „широка ръка”. Работниците в 
лознишката „Вискоза” смятат че 
и пет минути са достатъчна при
чина да се връчи уволните лен 
акт, а към тях се придружават 
заетите в горномилановапжи „Ру
дник” и ов Индустрията на кабел 
в Светозарево.

отсъствие

то няма достатъчно, както и за 
работи, на които човек не може 
да постъпи на работа с пъдно 
работно време-

Много огън имаше и около за
емането на стажанти. Именно, 
предложението е в заетите ста
жанти да се вчислят и заетите „е 
качеството на стажант на опреде
лено време"- Обаче, парачинокага 
Фабрика за стъкло предлага в при 
етите стажанти да се числят и 
производствените работници ако 
няма работници с висша или по
лувисша квалификация. Също пред 
лага и Изпълнителният съвет при 
общинската скупщина в Парачин, 
докато титовоужишкият „Злати- 
бор” смята, че трудовите общно 
сти и СОИ не би трябвало да се

Интересно е мнението на ра
ботниците и за парично наказание 
за несъзнателните и безотговорни 
те- Законодателят е предложил, че 
работникът може да бъде наказан 
ис 15 на сто (сега 10) от месеч
ната заплата. Минно-леярният ба
сейн Бор, „Костолац” в Костолац, 
общинската окл/пщина в Сйеница, 
СОИ по заемане от Ниш настоя
ват, паричното наказание да се 
„повиши” и до 20 на ст°- Има и 
такива, които мислят, че сегаш
ният процент е достатъчен. Божидар Младенович

рен редактор Влайко Кривокапич, главни и 
отговорни • редактор ни републиканските и 
покрайнинските издания: Дубравко Цурач 
(СР Босна и Херцеговина), д,р Живорад 
Джорджевич (СР Сърбия), Деджеп Хайрулаху 
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македо
ния), Янез Корошец (СР Словения), Мирко 
Микалевич (СР Хърватско), Матия Новоссл 
(СР Черна гора), Калман Петкович (САП 
Войводина) и Алберт Души (редактор на из
данието за ЮНА).

ф Председател на Издателския свет на „Кому
нист”, изданието за СР Сърбия д-р Богдан 
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Павлович.
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лефон 6Ж-793.ф С указ на Президента на Републиката от 23 

1964 година „Комунист” е 
единство

отличен 
със златендекември 

с Орден братство и • Издава Издателска трудова организация „Ко
мунист”.венец.

ф Директор и главен и отговорен редактор на 
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редактор Велкотор и главен и отговорен 
Миладиновкч, заместник и главен и отгово- румънски и русински



НЗАТОВЦИ

I;

Разприте не помагат...
В Изатовцмсело 

Дини наред 
дъждове и

с го- 
с поройните 
идването на

мътните води на река Ви. 
сочица, една част от село 
то, Леоичкова махала ос
тава отсечена докато река 
та не намалее. Най-Стари- 
те изатовчани

Да направят 
мост. Инициатива 

.като главен организатор за 
претна ръкави Георги Зар 
нов, който по настоя щем 
живее в Ниш. Селяните 
приеха идеята с въодуше
вление, събраха около три 
ести-на стари милиона, из
вестна сума отпусна и Са

нов бетонен 
даде и

ангажирането на Зарков 
бяха набавени „шасита" от 
вагони и дори безплатно 
докарани до Изатовци. Гор 
ската секция от Пирот, 
даде дъски. Но Тогава 
свършиха , и средствата. 
За беля избухнаха и кара
ници около воденичната 
вада на един изатбвчанин, 
която ня'Кби се опитаха 
да закрият не водейки сме 
тка, че тя е от значение 
за всенародната отбрана 
и обществена самозащита. 
Случая дойде и до см 
и .. . селото се „подели*'. 
А въодушевени ето се пук 
на като сапунен мехур. 
От дъждове и снега запо
чнаха да пукат и дъските, 
с които е изложен моста. 
Те трябваше да се из поп 
зуват като подплата. И 
калето казва народната по 
говорна: Ч„С инат нищо не 
става"... изатовчани пре
станаха да работят върху 
а'Оста. Не могат да се до
говорят как да съберат 
още малко средства за 
желязо и цимент. Всички 
са съгласни, че мостът е 
необходим и трябва да се 
завърши.

Дано до пролетта се 
договорят, защото „само 
сговорна дружина 
кина- повдига".

е късно
На последната съв 

местна сесия на об
щинската скупщина силеградска 
в Босилеград състоя
ла се към края на 
миналата година, де
легатът Иван Миу-

мо внимание ако се 
има предвид, че Бо- 

община 
доскоро се славеше 
с овощни растения, 
които в последно вре 
ме все повече забо-

разказват,
свързваче моста, който

рев от името на мес ляват и които се ну- 
тната общност в се- ждаят °т професио- 
ло Райчиловци, раз- , нално чистене и пръ 
движи един твърде снане. 
важен селскосюпан 
ски въпрос. Става ду Няма съмнение, че

раздвижения отново 
въпрос от страна на 
местната общност в 
село Райчиловци за
служава

ма за пръскане, под- 
рязсане и чистене на 

дървчета.езощните
Всъщност този въп
рос не е нов. Й до
сега отделни делега- Крайно време е „На

предък", съвместно с 
органите на общин-

вниманис-

ти в предишния Де
легатски състав на 
общинската скпущи 
ка го повдигнаха. Оба 
че нито общинската 
скупщина,
ООСТ „Иаредък” за- ляма вреда на овощ- 
ипмаваща се със с^л ните дръвечта в об- 
сксстопанска дей- щината.

Новият мост чака договор ската скупщина да 
предприеме сериозни 
мерки в т°ва отноше 
ние. Защото всяко 

нито оазтакане нанася го-

махалгта със селото и слу 
жи за да се прибере ре
колтата, много пъти е би 
вал отнесен от реката и 
много тРУД и воля са вла 
гали изатовчани да го на
правят отново. Разбира се 
винаги от дърво. А такъв 
мост едва ли стоеше по
дъл го време. Миналото а у 
то въпреки че в Изатовци 
са останали само стари 
хора, изатовчани решиха

моуправителната общност 
за комунални дейности а 
помогнаха и армейците- 
Недоразуменията къде да 
поставят моста бяха прео- 
доляни лесно и за сравни
телно късо време из река
та вместо срутените ка
мъни и изтили дървета 
на стария мост, се изви
ха ръст циментовите осно- 
еи на новия, 37 метра дъ
лъг мост. Благодарейки на

ност конкретно нищо 
досега не са пред
приели. Въпросът за 
служава още по-голя

А акцията нито е 
скъпа.трудна, нито

пла-
М. Я.

(А. Т.)

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Нивите и ливадите искат работа
панскага организация „На 
предък" от 
От програмата 
II" е взел кредит от око 
ло 300 хиляди динара, 
тях ще купи, калето казва, 
две порошисти крави, а ед 
на част ще изразходва за 
ренсвиране на обора.

— Ето и сами виждате,В село Доганица 
повече добри селскосто
пански производители. И 

случай

има
Босилеград.

,, Морава
че селският живот е тгру 
ден и изисква много рабо 

Наистина в последнота.днес не е рядък
това средно ло гол е ми- 

село в Боси
Свреме селското стоианст 

но предлага добра печал
ба, обаче, докато се сти 

необхо

в
на планинско 
леградска път — да се сдружат 

тях — добави нашият съ
беседник.

община да се
ЖИВОТНОВЪДИ с

стелета да продаде, 
лен това трябва пазара да 
доближат до

гне до този динар 
дим с голям тРУД. Но ни 

кога то човек се
срещнат 
по 20 до 30 овце и по ня- 

еДъР добитък. 
ИзвънреД-

ССЛОКОСТО-
ма как, 
омрсДс-ки -за една работа 
трябва да я работи със 
сърце и да знае кая да я 
работи.

ланския производител, а 
не като досега да караме 
добитъка н по 15 или 20 

В Назърчиа

— Дълго време се мис- 
ейружа

колко глави 
А как и да не. Едно време купувах 

Някои ми се поц-лех дали да се 
или не. Най-после се ре-ливади и но 

Бела вода пред- 
между 
и най-

имот-
омихваха ,но аз лично смя 
та.м, че не съм сгрешил. 
Понастоящем имам около 
20 хектара, от конто 
10 обработваем.

ните и големи
километра, 
имаше откугагателна стай

но сега неработи. Ва

ших и зная, че не съм 
сгрешил. Предимството от 
спим естното коот гариране 
е налице, а ползата е «В1/ 
странна. ,,Напредък" оба 
чв трябва занапред да 
разреши много свои проб 
леми, които досега преодо 
ляваха при тях. Преди вой 
чко мисля на установяване 
то на еднакви цени на 
добитъка. На. Тлъминс- 
ния район например ог- 
нупчика заплаща много 
по-ниска цена отколкото 
па останалите. Ето и аз

сищда по 
лага-г т"ва.
.-ю-добрите. ако не

Тодор Атанасов, 
време и сДРЗ' 

Засега

На мен животноЕдин открай вре.мовъдетеото
причинява голямо задо 

Просто не мога 
Така съм

пия,
гата тук вече година врз- 
Ме стои само за украсява 
не на магазина.

ми наддобър е 
от известно

АаинифермеР-

волство. 
без добитък. Тази гоПокрай

дина съм намерил около 
30 товара жито, над

жен .
е единствен в това село. 
Да Те надяваме, че неговия 
пример последаат * 
останалите — разбир с 
поне онези, които има' 
възможност 33 Т°ва.

още от мальас — 
ми да бъдат пъ 

говеда. Всред

научил
кошарите 
лни с овце и

таиа, поне на нас мини— 
фермерите би трябвало да 
ни обезпечават с тРШШ за 
добщъка. Аз например си 
имам, понеже имам доста 
тъчно имот п ора, но има 
които нямат достатъчно. 
Тези и още някои други 
проблеми «огато те биха 
премахнали,

.15 000 килограма сено, 
кг картофи.най-щастлив — 

шета, нещо нане 
казва шестдесет годи 

село

тях стм 
нс-мю на 
тина 
шният 
Доганица.

1500около
Ким това ако добавя, че

добитъна взех надпланинец от и от
260 000 динара, ето я пе_Се срещнах-

кьдегоНеотдавна
село Дукат,

беше докарал
селското сточалбата отме в

бай Тодор
на пазара две телета 
една крава. След като 

И с

Инак Атанасов ни каза, 
има 4 нра най-вероятно панедоо — завърши разго 

,вора нп с този трудолю
бив стопанин.

че понастоящем
35 отзие, с който до-

и
селскостопански

СвЛО 14)

ми ще тръгнат по моя

и друти 
производители от

изме 
откуп 

за ц©на-

ии и
бигън е сдружил- труд и 
средства със селскост°-

добитз»ка 
нагодиха

М. Я.риха 
чина се
та, побеоедвахме с

затова тук докарах тези
него.
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ОБЗОР

Година на културен подем Мерамият ями търси яащита
е

В работата на обединеното основно учи 
лип1е „Георги Димитров" в Босилеград през по 
следно време се чувствуват положителни про
мени.

ВСЕКИ ДЕН ОТ ГОДИНАТА СРЕДНО ПО ЕДНА КУЛТУРНА ИЗЯВА• ВЪВ
вие. В организацията на 

е шест ви'«то
ПЪТИ. Об-подече от 30 

що организираните кондор 
ти и гастроли са наолюда 
вали ш хиляда зрители,

осъществените редута 
ти и културна Програма 

година аоназ-
центъра са 
ринн—състезания в разлш- 
чни области, две състеза
ния иа рецитатори, 

вечери.

Тези промени, преди веично, Се отнасят 
обобшествяването та основното образование 

включването му в обществени 
чувствуващите се

през гиоо 
ват, че са постигнати до 
ири успехи, гова не зна
ча ооаче, че не е могло 
да оьде и по-добре.

■до
и възпитание и 
те процеси. Но и покрай

които произтичат от реформираното 
училище, все още има доста нерешени въпроси 
и слабости.

двекоето не е малко за една 
година.

Тук трябва да споменем, 
същевременно това зад цл- че самодейците през изте- 
жава трудовата оещност клата юоилейна година са 
на културния център през участвували! на 
нищия1 пата година да пое тържества,
тегне още по-качестзенп по повод
резултати, .имацки пред 
вид преди
приятия на икономическа
та етаоилизация п изиск 
ванията.в областта на ку

че-литературни 
тири програми с участие 

се към
промени,

ле
числящите 

ЮИА. Ту(к са оше и прог 
рамите в .-Срещи на села
та", „Другарските среиш 
на работниците от СРС" 
и пр. и п-р.

на
Безспорно е, че занапред оШе ло-сериоз 

но трябва да се менят- отношенията към възпи 
тателпо-образователния процес- В т°зи смисъл, 
устдършенствупането на този процес, т е. обра 

възпитанието да се обърне с лице 
— на преден план. Про

всични
организирани 

на държавните 
празници, каквито са: Сс 

всичко меро ми март, Първи май, Деня 
на боеца и деня на въста 
нието, Деня на граничаря, 
Ос ми септември — Деня 

гтурните деиности. б'т на освобождението 
друга страна, вече натРу Дими тр о в градски я край

от фашизма, Деня на Ре-' 
публиката, Деня-на ЮНА 
и пр. Самодейците също га 
ка, оовен редовните 
черти, за гражданите ус-

дължаваг самоупраюиге/'| троиха традиционата прог 
в областта

зованието и 
към сдружения тРУД е
елзетните 
та на Съюза на
за възпитанието и на подрастващото 
ние. Още повече ако се има предвид, че те 
не само са просветни, но и обтествено-гюлити 
чески дейци в средите си (би трябвало да 
бъдат), а училището не сам° 
възпитателна но и обшествено-лолитическа инс

Следва да се посочи и 
активността на 
ния театър „Христо 
тев", нойто изпълни 
колко представления пред 
д|иМ1Итр01вградс»ите зрите
ли, а също така и участи 

регионалния 
преглед в Алексннац. През 
изтеклата година центъ.Рът

самодсй- пт»)к работници, съгласно становища- 
комунистите, са най-отговорни 

ггоколе-
Бо-

. ня-
па

цаният опит в системното 
развитие и задълбочаване 
на културните ценности в 
СГ С ьроия, и отделно в Ди 
лштР°ьградска община, за

образователно-ето му на
кон- титуция-

Не всички обаче просветни работници в 
това основно' училище отговорно и съзнателж| 
изпълняват поетите си обществени задълже- / 
ния. Известно число — както подчерта дирек- 

това училище Лазар Стаменков на 
работници не се 

общество

е организирал и срещи с 
други самодейни колекти- 

рама „Проклело лето" и ви театри. нултурно-худо- 
програма.

нпте органи 
на културата систематиче 
ски да направляват * кул
турните дейности, 
при това особено се ДЪР 
жи сметка за свързване

Новогодишна
Тук са още афйрмациите 
в крайграничните събори, 
както и гостуванията, нап 
равени в крайграничните 
селища Драгоман и Годеч 
— НРБ. За отбелязване са

жествени дружества, пе 
вчес!К1И групи, известни 
солисти, оркестри, симфо
нични оркестри и др.

торът на 
едно заседание — просветникато
чувствуват отговорни пред децата, 
то, съзнанието си. Как инак да обясним фак| 
та, че през учебната 1982/83 година не са Реа
лизирани около 300 часа, както и лошите зза 
им ни отношения в бистърското училище или 
в подведомственото училище в Дукат >,Цен
тър”, в което двамата учители с години не си 
говорят- Но не само това. Тези двама просвет 
ни работника — както подчерта Славе Божилов; 
от Дукат на едно заседание на Председателсг 
вото на ОК на ССТН — даже не позволяват 
на учениците си да разберат повече за съдру
жието. дружелюбието и за значението на вза 
имните детски игри в училището! За отбеляз
ване е и разискването на Душанка Караджова, 
учителка в Бистър, която изтъкна, че възпитате 
лката в бистърското общежитие по десетина 
дни не дохажда на работа, а директорът тъй

Оовен посоченото в органа културата със одруже 
ния тРУД- низация на културния Цен

тър през 1983 година са 
дадени към 200 филмови 

150 ,
и успешните им госту-ва-

. Отчетните резултати и ния сред словашката на1>о: 
данни най-убедително го дност в Ковачица и сред; представления и към 
ворят, че центърът е съз- гражданите на побратиме1 организирани 
дал условия за нужната ак ния град Александровац 
тивност- Съществуващите Жупскм, концертът в Кру • 
дружества и самодейни ко шевац на „Слободище", :: 
лективи са реализирали концертите в Петърлаш, 
през 1983 година над 80 Сенокос и други селища в 
културни изяви, коет° е общината, 
забележителен успех. Са Особен уопех центърът 

културно-художестве отчита в областта . на . изо., 
нот-о дружество „Георги бразителното изкуство. В 
„Димитров” се е предста- течение на годината в хо 
вило пред многочислена ла ,на центъра са били ор 
ггублик а в родния гРУД, в гшизирани осем художесг 
отделни местни общности ве,н,и изложби, шест 
в общината, в рамките на които от областта на изо 
крайграничното сътРудни- бразителното изкуство и 
чество, или пък на отдел две-с археологическото бо- 
ни гостувания в страната гатство на Горно Пониша

диско-^вече-
ри.

С една дума, през из-1е 
клата година в рамките на 
центъра е било организи
рано дневно по едно 
две представл ени я. 
говори за подем1, но и за 
Усилия да се издирват но 
ви форми на работа. За- 
тцото само по 
чин културата 
трябва, да бъде достъпна 

°т до всеки, човек, а преди 
всичко - до младежта

или
което

мо

такъв на- 
може и като не предприема никакви мерки, децата ос

тават сами. Има известно число работници, ко 
ито неподготвени отиват в час. Наистина дова 
число е малко, но с безотговорността си те 
обезсвредяват резултатите на останалите рабо
тници, резултатите на добра работа, за която 
свидетелствуват бройни признания, грамоти 

■ и отличия.

А
сдружения тРУД-

Кирил Тодоров

Г На лице е и факта, че личните доходи ма 
работници са ниски, но това непросветните

може да бъде оправдание за каквото и да е 
безотговорно поведение. В това отношение са 
необходим* I пр ом ен и,Почина Исмет Мюзеинович преди всичко да не се 
„заплаща” дгшло!мата, а наистина резултатите 
от труда. Може би разискването на Кроне Стан 
ков, делегат в СОИ по основно образование л 
възпитание
,,По осветиите работиици, 
съл на думата тРябва да бъдат възнаградени да 
леч по-добре, но някои според работата : 
ношението си не заслужават и сегашния 
личен доход”.

След кратко боледуване в Тузла на 76-годи- 
щна възраст почина художникът Исмет Мюзеино- т 
вич, академик и член на Съвета на федерацията, I 
един от носителите на най-високи югославски и чуж- Щ 
дестранни признания, между коит!о и наградата на Ц 
АВНОЮ и Лениновия медал. Мюзеинович е между Ц 
най-изтъннатите югославски художници, революцио й 
нер и участник в НОВ-а от 1941 година.

По случай смъртта на Мюзеинович Мика Шпил- Ц 
як от името на Председателството на СФРЮ до се- Я 
мейството на Мюзеинович изпрати съболезнОвателна Щ 
телеграма. Съболезнователни телеграми изпратиха и I 
съюзният секретар за народна отбрана адмирал на 1 
флота Бранно Мамула както и редица други високи I 
съюзни и републикански Дейци в БиХ 
ги републики, представители на културния и обще 
ствен живот*

най-добре потвърждава това :
но тези в правия сми

и рт-
си

Ако реформата на образованието 
га и търси промени, а търси

предла- 
ш, необходимо е 

да се мени и отношението на просветния рабо 
тн1ик. С оглед, че всички просветни работница 
в обединеното училище -не успяха да издържат 
този изпит, занапред 
и самоупраеителпите 
емат сериозна задача и да окъсат 
веденця. Първичните партийни

не бива да имат
, роля, защото от действуването 
колко и как ще се завоюва 
ни учител.

1 * учителските колективи 
органи23и от дру- ще трябва да по

с лошите по- 
и синдикални 
второстепенна 

им ще зависи 
етиката на добрия

, организацииПогребениетЬ на Мюзеинович бе на 10 февруаг 
ри на Партизанските гробища в Тузла. Преди това 
бяха проведени комеморативни събрания по случай 
смъртта на Мюзеинович.

V. м. я.V.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна каша ш

ЕДптааа нова „рецепта"
ЗА ВАКАНЦИИТЕ?

ЗАПИСКА ОТ ЕДНО СКРОМНО И СВОЕОБРА 
ЗНО ТЪРЖЕСТВО

ПостояннаТа 
Училищата в

канцидта да
'!ГГЦИЯ на гРаДсвете и общините в Югославия пред- 

да Се групират в 4 групи и за всяка група ва- 
- Различно време

лага

Команди-започва в
Как Да се 

ристическият
Удължи ту- чки училища 

Да бъдат групирани 
групи и за всяка група 
канцията да започва 
злична дата.

в странатасезон в
шаТа страна? Този 
радио важен

•ни е нужно да се говори. 
Ту р и’сти честите работи и -

ва ни са на мнение, че при

на- 4вИЗВЪ,Н- ркатаВъДрОс дълго 
_ туристическите

раоотници. Изглежда 
шението ще бъде

измъчва на ра-
такова използуване на ва- 

„ канцията, много по-добре
оа първата група зимна- ще се използуват 1 700 000 

та ваканция ще започва 
на 2 януари, а за четвър. 
тата на 23 януари. Вмес
то 15 дни

Ре- заминава
за Сараево

намере- 
_ с помощ

та на ^оордзованието. След 
М‘Н С ГО С р ОI? 'Н и разговори в

но наскоро и то легла в хотелите, къмпин
гите и частните къщи. В 
нашата страна има около 
4 милиона ученици и сту-за туризма ва-

В навечерието на Нова година в Отдела 
По народна отбрана при общинската скупщина 
в Димитровград се състоя скромно и своеоб
разно тържество. Беше устроено в чест на На- 

дица Миленкович, първата димитровградчан- 
ка — бъдещ залисен офицер. След тримесечно 
обучение в школата за запасни офицери в За- 
дар, Надица пристигна в родния си град На 
кратък [отпуск-

Атмосферата в помещението на отдела е 
прекрасна; наситена със сърдечност и патрио
тизъм. Най-съзнателното отношение към от
браната на страната — този най-овещен дълг 
на всеки югославянин нишкакато крепка 
свързва всички изказвания на присъствуващите- 
Най-прочувствено говори Надица. От нейните 
думи блика въодушевление и гордост, че се

истинскиподготвя за тази велика задача като 
войник. След това, централно място получа
ват интересните преживелици от войнишкия 
живот. Да ги разказват, сега обаче не е приви 
легия на мъжете- Надица успшно изпълнява 
ролята на „привилегирован” разказвач. Някол 
ко минути отделя и за професионалната ни лю 
бопитност-

Младите — винаги готови за изяви

а най-малко 1 ми- 
„съгласу-

денти,
лион родители 
ват7 годишните си почив- 

вакан-

канцията ще продължи 
цели 50 дни. Подобно е и

Съюзната конференция из 
ССТНЮ. Съюза на югослав 
ските синдикати, Туристи
ческия съюз и Постоянна 
та конференция на градо-. 
веге и обшините в Юго- 

предложен обте

предложението във връз- 
лятната ваканция- ки с ученическитека с

За първа група лятната ва 
на 16

— Надине, на тръгване каза, че отиваш з 
ЮНА, за да потвърдиш на дело равноправието

цми.
канция ще започва 
юни, а за учениците 
четвърта група па 9 юли, 
и ще завършават в начало 
то на септември 
на 23 септември. По този
начин главният тУрмстичес 
:л сезон те се удължи с

Не е малка и социална 
та димензия на предложе
нието; родителите няма Аа 
бъдат принудени да подзу 
ват годишните си 
КМ в
то са високи 
лед
но равнище,
е за подценяване.

си с мъжете...
— Това равноправие по най-хубав начин 

е доказано от Титовпте партизанки в съдбовни 
те битки на Народоосвободителната борба. А 
мие, девойките, конто отбиваме военната си 
повинност в ЮНА, само потвърждаваме, че же
ните са готови вина™ да застанат наравно с 
мъжете в зашита на родината.

— Има ли разлики в обучението на моми 
четата и люмчетвта?

— Разлики има, но ре са големи. Програ
мата на обучението е една и съща, но ние я 
овладяваме за 6 месена.

— Сега ще минеш в Сараево, където Ще 
6*1 пеш командир на отделение. Как ще се чув
ствуваш ако трябва да командуваш с ,,мъжко" 
отделение?

— Съвсем обикновено, защото в. това от
ношение в ЮНА не се прави разлика между 
момчетата и момичетата. Даже, считам, че те 
по-с|;Знателно ще изпълняват командите ми.

— Липсват ли ти другарите и другарки
те от Димитровград?

— Разбира се. Но и в казармата си наме 
рих истински другари другарки. Найчдобри- 

другарки са от Скопие и Оси ек. Вече 
си договорихме среша след като излезем от ка

отславия, е 
стзен договор за последо- 

използуване нз 
ваканции. С

вателно 
ученическите 
този
дължината на 
(зимната 
остане 
започва в 
За целта се предлага

ОТНОСНО ПО 411В-
догов^ор се предлага 

ваканциите главния сезон, кога- 
цемите- С ог-

и лятната) Аа 
непроменена, но да 

различно време
зей

на сниженото жизне- 
този факт неедин месец*

За икономическите сфе 
на един такъв ход нект и

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 84
Снощи дълго гледах луната ,от балкона, 
нс с мислите си, любима, не бях три Геб; 
13се си мислех за думите на баба-Иона, 
кътате днес на нивата ми донесе обед: 
„Остави, синно, тая селска тегоби и,

тИЯ дерета нищо ле може да се роди. 
Бягай в града, там >е човешката прокопсия, 
хлеба е, синко, в градските заведи”.
Недей бабо! Добре си ни с и тупа — 
наше благо са дървата, (въздуха и модата 
А да града? Оттам ще ти доведа внука, 
да се дума с години по селата.
„Я погледни кан хубаво си живеят 

нашенци там, по градовете'

по

ДУМИТЕ М 

БАБА-ЙОНА те ми

мнозина
Живей в града, та баирите да ти омилвят- 
А за градени моми, бабино Дете,

съм тв чула да, си продумало-
баба по земята ходи

зармата.
— Изпълниха ли се очакванията ти от во 

йнишния живот?
— Всичките. А за канон прекрасни 

мен-цц естествено не съм ни могла да мечтая. 
Сега ми е сивеем ясно защо доживотно се 
помпят войнишките дни и другарите от воини

А. Ташков

МОда не 
Осемдесе|Ьдини

не се е чуло и видяло 
се роди!”

и досега 
такава гражданка да

Ванче БОЙКОВ клъкп.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА МА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ ИА В НАЧАЛОТО НА ИДУЩАТА СЕДМИЦА В ДИ 

МИТРОВГРАД

Приключиха изборите в 

първичните организации
—пиша-' "

Започна вторият випуск на 
политическата школа на ОСС

На 16 т-м. в Димитровград ще започне да 
работи втория випурк на Политическата шко- 

общиисния синдикален съвет. Тази всео 
бразна шнола за кадри ще трае до края на ап 

По време на това организирано идеи-

ла наВ досегашната ш дей
ност Съаозът на запасните 
военни командири в Бо 
си л ©градска община все 
повече и по-активно се по 
твърждава като общ©стве 
на оила. Овой пълен при
нос тази организация да 
ва в областта на всенаро 
дната отбрана и обществе' 
ната самозащита, като при 
това отделно внимание 
посвещават на военно-про
фесионалната подготовка 
на членовете си за усп©ш 
но изпълняване на задачи 
те както по време на мира, 
така >и в случай на какво 
то и да' е природно бедст
вие или пък на евентуал
на война. В това отноше
ние към края на изтекла-

войната. И тук те дават 
свой пълен принос в укре
пването на социалмстичес 
ките самоушравителни от 
ношснигя, делегатската си 
схема и пр.

Ндред с проведените ска 
зки по И1дейч1о-][0Л1ИТ1Ичес 
кю и военно'Профеоионал- 
но ус'1нвършснствуване, в 
I гьрви-1411 рите схрганша ни и
на зашаоннте военни кома 
ндири се проведоха и из- 
бори, на тсонто покрай от 
четите за двугодишната 
оп дейност н акционните 
програми за следващия не 
риод, бяха избрани 
ви ръководства и членове

та и началото на настоя
щата година в първичните 
организации на командири 
те от запаса в 'общината 
се проведоха сказки из 
областта на идейио-лолити 
че/акото и военно-профе- 
снон а ли 1 ото ооп особяв а н ©
на членовете си.

Покрай това членовете 
на Съюза на запасните во
енни командири, от които 
над 80 на сто са членове 
на Съюза та комунистите, 
твърде дейно са ангажира 
ни п в останалите общес 
газен о -т голи ти ч ©с ни орга I «и 
зации, в делегациите, де
легатските окупщини, в 
Ръководствата на местни 
те общности и другите об 
щественп структури в об

рил Т.г.
но-политическо издигане курсантите изслу
шат и обработят 28 теми, 
тири тематични области: ,,Развитието на син
дикалното движение V нас и света", „Организ^ 
раността и обществената роля на Ст»юза на 
синдикатите", ..Синдикатите в 
система’' и «.Социалистическите самоуправител

разпределени в че-

политическата

ни обществено-икономически отношения и са 
моуправителното организираме на трудещи
те се".

саЗа успешно провеждане на випуска 
предвидени 76 часа, а лектори ще бъдат 
нове на политическия актив към общинския 
синдикален съвет и ОК на СК, както и извест
но число лектори от Междуобшинския синди
кален съвет в Ииш.

чле

но-
А. Т

на постоянните комисии в 
организациите. БОСИЛЕГРАД: ДЕТСКАТА ЗАШИТА ПРЕЗ СЛЕД

ВАШАТА ГОДИНА
М Я.

ДИМИТРОВГРАД На-голяма грижа за децата
ог предучилищна сзрастСтареят“ селата-закриват ее учншщ ата99

В Димитровградска об 
щина има 43 населени ме 
ста. Само в Димитровград, 
Трънски Одоровци и Сми 
ловци съществуват основ 
ни училища, до като в 
шест села има училища до 
четвърти клас: във Висо- 
чко Одоровци, Градини, 
Желюша, Лукавица, Гор
на Невля и Куса Врана.

Законът по основно обра 
зование и възпитание в 
СР Сърбия е определил го 
рната граница на броя на 
ученици в един клас на 
30, т.е. 34 до края на 
1984 година. Колко най- 
малко ученици ще има еД 
на паралелка решават об 
щинските самоуправител 
ни общности на интереси 
те по основно образова
ние. Все пак в СР Сърбия 
е в сила Самоуправител но 
споразумение за критери
ите и мерилата за обезпе 
чозане
средства за задоволяване 
общите нужди и интереси 
ма основното образование 
з републиката. С тава спо
разумение е уточнено най- 
малкото число ученици в 
едг/дн клас. Въз основа на 
него е направено и обшили 
ско споразумение. Така на 
пример, там където учени 
пите от първи до четвърти 
юпас се учат в едно поде 

Републиканското

вание на един ученик в 
СР Сърбия средно са нуж 
ни почти 20 000 динара, 
тогава цената на образо 
вамието на един ученик в 
Юрна Невля и специална 
та паралелка в Димитров 
град е пет пъти по-висока 
(в Г. Невля От 1—^ клас 
има салю шест ученици, 
също и в специалната па 
ралелка).

Обществената прижа за 
децата от предучилищна 
възраст в Босилеградска 
община от година на годи 
на се подобрява. В това 
отношение детската гра
динка ,,Детска радост” 
Босилеград, в която пона 
стояЩем работят три ра 
ботни групи с над 60 де
ца, има особено значе-

гллеград до значителна 
степен ше бъдат обхвана 
ти всички деца от преду
чилищна възраст.

Освен това в програмата 
за работа на СОИ по пря 
ка детска зашита се лреД 
см ж да възпи тател но- обра 
сгзателна работа и с де 
■ ?т-п- от пред\чилищна въ 
сзаст в районните пентро

%тВ Димитровградска об
щина миграцията на насе 
лението от село към кра
да с години наред е на ли
це. С развитието на инду 
стрията в центъра на об 
щината, младите напус
кат селата и търсят рабо 
та в пространните зали на 
,.Тигър”, „Свобода”, „Ци- 
ле"... Селата започват да 
стареят, а с това за-глъх 
!ва и детския смях по сел 
ските сокаци. Това е да 
нъка на бързата индуст
риализация- Изказан с 
бройки дава поразяваща 
картина: до 1960 година
закрити са 13 училища, а 
от 1960 до 1981 16 учеб 
ни заведения в селата.

Според приетата програ 
ма на общинската самоуп 
■разителна общност за об 
разсвание в Димитровград 
се предвидено да се зак 
рле училището в Горна Не 
вля и класовете от 
в Трънски Одоровци, защо 
то в тях се учат много 
малък брой ученици. Оба 
че, п-ради случилото се 
бедствие в долината на 
река Ерма и затваряне на 
пътя Сунс-зо 
Одоровци, дори и за пе
шеходци, Председателст- 
вото на общинската кон
ференция на Социалистиче 
окия съюз предложи на 
Скупщината на самоупра- 
вителната общност по об 
разование, да не закрива 
училището в Трънскм Одо 
ровци (от V—VIII клас). 
Предложението е прието 
както от делегатите на 
Скупщината на СОИ по 
образование, така и от де 
легатите на общинската 
скупщина. Тази учебна го 
дина, обаче за училищех° 
в Горна Невля ще бъде по 
следна, защото споменати 
те скупщина* взеха реше
ние да се закрие- Така, 
още едно училище ще сло 
жи ключ в бравата, а ше

т -.т—
рМЯЩЩу • $ и- • ■ «а !

№ Гг* 4материалнина
■

- - г
^ /, * --■ V V'У—Уш

' -. '1 ;

нии111111Трънски
Часове за учене, игра и забава

ние. Но, все пак тя не 
може да задоволи нуж
дите на всички родители.

Делегатите на самоупра 
вите дната общност на 
интересите по пряка дете 
ка защита на неотдавна' 
проведено заседание на 
Скупщината, обсъждайки 
пропрамата за работа на' 
тази общност през 1984 
год. приеха предложение
то за доизграждането на 
детската градинка в Боси 
леград и изграждане на 
нов обект в село Райчи- 
лс1вци. За тази цел вече 
са обезпечени средства от 
17 милиона динара. Същи 
те обезпечава Републикаи 
ската СОИ по пряка дет 
ска защита. Няма съмне
ние, че с изграждането на 
кова детска градинка в се 
ло Райчиловци, където от 
година на година, броя на 
децата се увеличава и с 
доизграждане на 
ществуващия обект в Бо-

ве, преди всичко при ос 
новните училища. Ллани 
ра се минимална програ- 

°т 240 часа годишно, 
а изпълнители на програ
мата ще бъдат една от 
възпитателните от детска 
та градинка, а средства за 
изпълнението на тОДи иро 
грама обезпечава Републи 
каноката СОИ по пряка де 
тека защита.

ление-
споразумение предвижда 
■най-малко 13, а общинско .ма
то 5 ученици и т-н. Имай 

за образо-ки предвид, че

СТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ % 
ТО ,,ГРАДЖЕВИНАР” Босилеград

Да кажемОБЯВЯВА и това, че 
според програмата за ра
бота на СОИ по пряка де 
тека защита и, през след 
ващата година 
прижа ще бъде посветена 
на опазване

КОНКУРС особена

За приемане на ДИПЛОМИРАН СТРОИТЕЛЕН 
ИНЖЕНЕР

жизнения 
стандарт на семействата с 
малки лични доходи, чрез 

кактодетски добавачни, 
и на развитие 
ни облици защита 
ца с поихо-физически 
фекти и

Условия: Дипломиран строителен инженер, с 
професионален изпит и две родини трудов опит.

Молбите се подават в срок от 15 дни от 
Деня на публикуването на конкурса.

стте ученика ще се пре
селят в
Още едно училище по- 
малко, още е>про село по- 
старо.

на различ 
на де-

Дими тр ов гр ад.

I де .
по-голяма 

жа за деца без родители.
гри-

вече еъ-
А. Т. М. я.

СТРАНИЦА 10 Братство • 13 януари 1984



ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ
НА ЕДИН ТРЕНЬОР И ЕДИН ФУТБОЛЕН ОТБОР

Димитровград заслужава 

по-силен отбор
Човекът и жизнената среда

МОЖЕ ЛИ .СТРОШЕНА ЧЕШМА" ДА СТАНЕ ИЗ 
ТОЧНИК НАЕПИДЕМИИ

Резултат на безотговорностЛИЯ*,АС&Н Ь^Ш<АНСКИ"АП^ гр ПЕТРОВ ПОЛАГА УСИ- 
РАНГ НА СЪСТЕЗАНИЯ * НЕОКХПп^СИРА ВЪВ ВИСШ
КРЕПА ОТ ДИМИТРОВГМДСКАТА Г™ДА ВСЕ°БЩА ПОД' Отдавна е известно, че 

©одата от „Строшена чеш
ма" в Димитровград не е 
добра за пиене. Въпреки . на и,1нфо,рмацията за със- 
то.ва голямо число граж
дани я ползуват- Това чи 
сло значително се увелк- 
чава при (все по-честите) 
хзварии на градския водо 
горо© од.
в Здрав©ия Дом са

на водата тя нищо не е
предприела.

Зачитайки значениетоАлександър Петров е до 
ста познат сред спортна
та общественост на Дими 
тровград. Роден 
1947

Л'ИЯТ ми живот е посве
тен на футбола и без не
го не мога да си 
Вя свод живот.

Създадохте силен и 
сплотен отбор, които 
главната дума в между,ре
гион алната лига 
„Север".

— Това

тоднието на водата от 
„Строшена чешма", Пред 
седателството на общинс 
ката конференция на Со
циалистическия съюз на 

От друга страна заседанието си от 29 де 
все кември миналата година за 

ключи, че е необходилго 
езични съответни и ком 
иетентни в случая служ-. 

година би, най-съвестно и отгово 
рно да предприемат, необ

предста- Александър Петрове през 
година в Димитров

град и от малък 
да ^спортува. Играе бас
кетбол, хандбал, упражня 
ва атлетическа 
ка, играе футбол. С 
дума

ранг на състезание.
— След годишното събзапочва плга

рание е запланувано да от 
гр^па почнат подготовки. 3 на

чалото ще тренираме в 
залата на основното учи
лище. От 1о февруари сме 
запланували с /о играчи 
да проведем обща подго
товка. .Дневното пребива
ване би оило в хотел „Бал 
кан', а треиинзите оиха

гилгнасти-
ед©а

става всестранен

по-чести оолните от раз
ни стомашни заболява©ия- 

Още в началото на сеп 
тември миналата 
Хи пи 0иично- е пи д еми о л о ги
чвоката служба при Здрав х одимите мерки да се спре 
вия дом в Димитровград замърсяването на каптажа 
направи анализ, от койт° на „Строшена чешма”, а 
се вижда, че водата от също така и на канала. 
„Строшена чешма”’ е за- Нужно е също да се пре 
мърсена до такава степен, 
чс надминава всички поз 
вслими критерии. Устано
вено е присъствието на
бактерии от фекално по- ло дотам водата от 
текло в такова количест- „Строшена чешма да ста 
бо, което няколко пъти на нз опасна по здравето на 
дминава нормалното. А хората. Според заключени 
тези бактерии са главни ята на Председатзлсгвото 
източници на вече споме нужно е веднага да се 
натите заболявания. предприемат мерки и

обезпечат сРедства за са 
н/ране на каптажа.

е плод на дъл
гогодишна работа л доб
ро състояние в отбора. В 
Него сега работят някол
ко бивши футболисти, с 
които леко се договоряме 
и намираме общ език.

— Какви са по-нататъдп 
ните ви планове?

— Димитровград, като 
град заслужава да има 
отбор във висш ранг на 
състезание. За това има-

спортист.
Във футбола 

„кариерата” 
година и с известни пре-къ 
сванпя играе все до 1973 
година. Междувременно за 
вършва ВПЩ (полувнеше- 
та педагогическа школа), 
група физкултура. Завър
шва и курс за 
В началото работи 
нерския отбор, а сетне и 
с първия тим. По това 
време заема и длъжност-

започва 
си през 1963

се провеждали два пъти 
дневно на околните тере
ни и на спортния терен. 
печеР всички ще си оти
ват по домовете. Важно
то е тук, че играчите ще 
имат общ обед и обща 
следобедна почивка. Тези 
подготовки ще продължат 
10 дни. След т°ва ще се 

на проведат няколко контрол 
наистина ни мача с други отбори.

— Накрая като най-от
говорен човек за работата 
с клуба прогнозирате ли, 
че идущата година ди.ми- 

е тровлрадският отбор ще 
стане „зонаш”, или не?

— Не обичам прогнози
те. Обаче като треньор 
на отбора и гражданин на 
Димитровград, желая Да 

и минем в Нишка зона, къ- 
в дето нашите футболисти 

.могат да се съзтезават- Да 
напомня накрая, че това 
не зависи от желанието са 
мо на един човек, но и 
от желанието на футбол и 
стите и ангажирането на 
спортната
радееща за възхода на ди- 

футбол,

дуттредят 
тяхното безотговорно при 
ключване на баните и то 
алетите в канала е дове-

гражданите, че

треньори, 
с пио-

ме и сили, и желания. Но 
дали ще се осъществи вси 
чно това зависи от много 
неща.

— Какво недостига
физическа „А. Балкански” ----

да стане по-гол ям и по- 
оконча- силен отбор?

— В клуба има доста 
нерешени проблеми. Недо 
статъчна преди всичко 
подкрепата от имитров- 
градската среда, въпреки 
че напоследък положение
то се измени към по-доб
ро. Има доста незаети иг
рачи. Не са малцина 
онези, които работят 
смени, което създава дос
та трудности за провежда 
не на редовни тренинзи, 
понеже не може да се 
съберат заедно всички фут 
болисти и да разработва
ме отделни варианти.

— Сезонът е пред пра
га, а мястото, което зае
ма -А. Балкански" на та
белката вдъхва 
за минаване

та секретар ка самоупра- 
вителната общност на ин
тересите 
култура.

От 1980 година

по
Откъде тези бактерии 

във водата?
През миналото лято със 

средства на местната об 
щност бе почистен кана
ла, който минава край че 
шмата, паралелно с улица 
Моша Пи яд е. Тогава бяха 
открити множество, напра 
во в канала проведени, 
тРъ.би от бани и тоалети 

живущите 
граждани. Въпреки че то 
ва отдавна е известно на 
съответната инспекция при 
общинската-скупщина, все 
пак до последния анализ

телно става първи тре
ньср на „Асен Балкански" 
и оттогава клубът доживя 
ва възраждане. Днес рабо

Имайки посоченото пре 
двид (въпреки със закъс
нение) съответната инс 
лекция при общинската 
скупщина е наложила на 
всички лица, които са се 
приключили на канала с 
баните и тоалетите, това 
да регулират. Това ст&но- 

наоколо више на инспекцията под 
държа и Изпълнителният 
съвет, разглеждайки оп 
лакванията на засегнати
те в случая граждани.

ти като преподавател по 
физическо възпитание в 
основното училище „Моша 
Пияде". „Перко", както по 
ггупярно го наричат, поч
ти пялото си свободно 
време прекарва в спорт
ния център „Пари”, къде- 

знанията си 
футболис-

на

то пренася 
ча по-младите
ти. А. ТНа въпроса как успява.

общественост,пскоай останалите си за
дължения. да се занимава 

треньорска работа, от- Навършиха се 6 месеца от смъртта на нашата 
скъпа съпруга, майка, сестра и леляа аитРов гр а дс ки я 

относно- на димнтровград-и с 
гсва-ря*

— Когато неию се обм 
ча — трудности

ския спорт-надежда 
във висш Венка НайденоваДимитър Ставровняма. Цс

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 13 януари 1984 

родина 
първата 
деня, иогат» 
ни напусна 
баба, свекърва и май

от Босилеград
Измина безкрайно тъжна 
половин година без Теб, 
обичана майко и съпруго.
И все тъй голяма е праз
нотата в нашите души и 
животи. Но не отчайваме- 
Твоят благороден лик с 
цялото си величие продъл 
жива да живее в нас и 
Да ни вдъхва сила и опти
мизъм. Твоята безмерна 
родителска обич и прилеж 
ност ни служат и винаги 
ще ни служат за пример.

Съобщаваме на близки и приятели, че 
21 януари 1984 година (събота) в 11 часа на 
босилеградските гробища ще дадем на скъпа
та ни покойница
ПОЛУГОДИШНО ВЪЗПОМЕНАНИЕ

ВЕЧНО СКРЪБЯШИ: 
съпруг ПенЦо, син Владо, дъщеря Надв
зет Есном и семействата Найденови от 
Ножица и Величкови от Босилеград

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 16 януари 1984 година се 

ШЕСТ ГОДИНИ от смъртта на
навършаваг ще измине 

година от 
навеки 

нашата

Петър
Милчев

ка
Йорданка Крумова 

Согнрова
т«Ш

* ■*

Баба Дачепна не 
обичаше външни чер 
конни церемонии и 
затова, вместо обряД» 
в спомен за нея ще 
подарим книги 
училищната 
гена и художествени 
картини на формира
ща та се Художество 
на галерия при кул-
гурния 
май”-
Семейсша Сиободан 
Сотирюв и Спас Соти 
ров, отделно внучки 
Марин и Ерма.

Пепи
на

библио

то»"Г»"Г,Г^Т «,гробища те ноло-Пепи в димитровградските
„25жим цветя-

Поканваме всични 
тели да присъствуват на 
делят с нас безмерната Т>-га 

Пепи.

център 
Димитровград.близни, роднини и нрия- 

възиоменанието и сио- 
но незабравимия

Опечелеии: 
Славила, и съпруга Денкадъщеря
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Хулцер • сатира • забава
Нашенски историйКй

[рушио гърне вото на гостите, дала им две дървени 
лъжици, а тя седнала и започнала да 
си взима нагвраво от гърнето. Мислела, 
че по такъв начин ще принуди некане- 
ните гости да не искат повече от вари
вото, но се излъгала. Гостите бързо из
празнили, паницата и поискали още.

Някога в село Груикци си живяла 
бедна циганка. В. огнище си варела яде 
не, което било много вкусно. Научила 
за това и бирникът и горският. И ре
ши™ да я посетят. За тяхно щастие, 
циганната била сварила хубаво вариво. 
Щом им замирисало на вариво 
двамата заседнали и не .мислели скоро 
да ои отиват-

Домакинята не знаела кан-во да 
прави. Дошло време да се вечеря 11 тя 
взела, че в една паница сипала от вари-

ВучнделсАи 

случай
Видяла, че няма начин да се отър

ве — домакинята им сложила още ва
риво, докато добре не се наяли. За оп
равдание, похвалили! домакинята, че до
тогава не били никога яли такова вари
во и че не знаели, че е тана сладко, 
кюгато се вари в гърне.

и

С. Евтимов
Пише ми тия дни бая Аралампия 

па иаже: ,,Манчо, желаем ти
оди
свеВучи дел,

най-убаво у Иовуту годину и те молим да 
одговориш на ред/>н въпрос. Нема да йе У 
връзку с новият хотел у Звоначку банк>, за же
га рекоше и на телевизию дека несе знае ка 
че буде, него друго нещо ме мучи. ИнтеРесу 

работа у онея организацийе

ми— Научих, че най-сет
не ои намерил идеална 
жена?

— Да, намерих.
— Значи, най-сетне си 

се оженил както тРябва.
— А не.-
— Защо?
— Защото тя пък тръси 

идеален съпруг!

по.
— Защо? — изглеждам 

лм по-здрав.
— Не, ами по-чист—

— Нима искате да се Рз 
зделите сЪ1с съпругата си 
само заради това че пуши? ' 
— пита лекарят пациента.

— Пушенето не ми пре 
чм толкоз.

йе ме нико иде 
куде су примл.ени на работу муж и жена, род 
нине, приятел>е и сватовщине. При нас скоро 
имаше текъв случай. Расписаше у основното 
училище обяву за чистач. У наше село рабо- 
те двама учител>е и они су си оди село. Рекли 
на еднога оди учителятога що отишъл у Звон- 
ци дека требе да се прими лице, кое че буде 
работно и дека школата требе добре и редов-

Дис крави са на паша. 
,Бдна от тях постоянно ма 
ха с вимето си.

— Какво правиш? — пи 
та 'другата.

— Утре ми
ден и правя шлаг — от
върнала първата.

Пречи ми това, че мои 
те уши й служат за пе
пелник!

е рожден
Идва в заведение стар 

клиент и казва на келне-
— Чух, че си бил на мо 

рето! Това ти е много ум но да се чисти.
ра:

— Не се безпокойте — рекъл учителят. 
— Добре — съгласили се у Звонци.— Дайте ми нещо без- 

алкохолно! ЕМЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Минало известно време и когато изтекъл

попитали— Искате ли кока—-ко
ла, лимонада, швепс...?

— Дайте ми каквото ои 
поискате! За тези неща 
съм нов...

Виното и немия прави славей.
Арменска

срокът за приемане на ново лице, 
учителя:

— Е, какво стана?
— Всичко е в ред!
— Напи е постьпеКо така както се А°-

В чашите се давят повече хора, оцколосото в 
морето.

Немска говорихме.
— Да.
— И кой е приет на работа?В щастие годините текат като дни; в нещастие 

дните приличат на години.Шотландка казва на съ. 
пруга си: Древноиндийска

Нетрайно е щастието, което е построено върху 
вятъра и въдните.

— Съпругата ми.. — отвърнал учителят* 
По-натам не знам кикво е било. Дали су 

му одобрили у школуту или не су, ама друЬи- 
ят кандидат се жалил у суд удруженог рада — 
и понищил обявуту, а судът наложил он да се 
прими на работу. Киква им е съга работа 
знам"... — пише бая Аралампия.

— На малкия тРябва да 
купим нови панталони.

— Защо? Нека си взе
ме таблекти за отслабване 
или нека носи ония от 
миналата година.

Юго

Шега, която отива далеч неводи до кавга. 
Суахли

Киква им йе работата, они си знаю най- 
добре. Я що могу да ти кажем, колко знам од 
опит, на сва места куде сУ примане фамилийе 
на работу — не им цъвти много положението. 
Ещо, час—час,

Колиба, в която се смеят е по-добра от дворец 
в който плачат- '

Китайска— Играят ли ви още 
звездички пред очите?

— Да, докторе. Разли
ката е там, че с новите 
очила, които ми предписа 
хте, сега по-добре ги виж 
дам...

па уместо да мисле за напредък 
на организацишту, они си гледаю 
тереси.

Наградата на добродетелта е честта.
Цицерон

Добро е всичко, което свършва добре.
Английска

личните ин-

Това
V Аралампио. е моето мнение пощо ме питаш бае

V.

^цотятлвгтоет ш
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