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С указ на ирезидеягта на
СФРЮ Йосип Броз Хит* *т
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоен*
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.

2 МАРТ 1984 Г. * ЦЕНА 4. ДИН.
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производител
и самоуправител

ОСМИ
МАРТ
л
Международният празник на
т представлява боевия път на жените в рамки7 е на международното работническо движение, организирана борба на пролетариата против капиталиетическите окови. През август на 1910 година в Копенхаген, на Втората интернационална конференция
на жените—социалисти Клара Цеткин, най-виден боец от първото десетилетие на борбата за правата на
трудещата се жена, е предложила да се вземе, реше
ние за отбелязване на международния ден на жена
4 та, който от 1919 година се чуетвува на всеки 8
март. През
настоящата година Осми март се съвпада с чествуването на 40-годишнината от освобо
ждението в Сърбия, 40-годишнината от създаването
на Отбора на антифашисткия фронт на жената, Първата скупщина
на единния
народоосвободителен
френт. Първия конгрес на УСАОЮ на Сърбия и Пър
вото заседание на Антифашисткия съюз на народното
освобождение на Сърбия.
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ПОСТИГНАТИ ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ
• В ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ОСЪЩЕСТВЕНИ ХУБА
ВИ'РЕЗУЛТАТИ
• ЗАСИЛЕНА АКТИВНОСТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
• ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ' НА ОК НА СКС ПРЕИЗБРАН РАЙКО ЗАРКОВ А ЗА СЕ
КРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС — ИВАН ДЕНЧЕВ
На 24 февруари Общин
окият комитет на Съюза
на «комунистите в Димит
ровград проведе заседание
на което бе обсъден отчет
за изтеклия
двугодишен
период за работата на Ко
ммтета. Председателство
то му и (Комисиите и преи
зарани досегашните пре
дседател и секретар
на
Председателството.
СТАБИЛИЗАЦИЯТА — В
ЦЕНТЪРА НА ВНИМА
НИЕТО
През изтеклите две го
дини >г. центъ.ра на внима' нието на комунистите от
Димитровградска община

Този празник свързваме с тези забележителни
дати и то с манифестации, проникнати със засилена
Дейност на организирания фронт на социалистичес
ките сили начело със Съюза на комунистите и вси
чки самоуправителни
органи и организации върху
осъществяването на програмата по Дългосрочно ико
номическо развитие и подобрение на самоуправител
ните социалистически отношения. Тези дейности са
основна предпоставка и условие на равноправните
трудови и жизнени условия на жената днес.
Класовият характер на Осми март изразяваме
с постигнатите резултати и изявата на нашия соци
алистически самоуправителен път и укрепването на
решаващото влияние на работническата класа върху
всеобщото обшествено развитие, а в рамките на
тОЕа, и върху осъществяването на пълно равноправие
на жената в политическия, обществения и икономи
ческия живот-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

на физическия обем на лро
на Радое Костич, подпред
изводството и производи
седател на Скупщината на
телността на труда, а съ,междуобщинската -региона
що и на реалните лични
лна общност, който изтькдоходи. Все пак, съвкупни
на, че партийната органи
ят доход е увеличен окозацид в Димитровградска
ло 40 на сто, доходът с 15
община в Нишки регион
на сто. Средният личен до
се счита като една
От
ход в стопанството възли
най-стабилните и акционно
за на 10 000 динара, коенай-един ни и подготвени
то е с 40 на сто по-малко
организации. Това дава въ
от оредния личен доход в
зможност тя да се заниС Р Сърбия.
. мава и с редица друпи въ
При всичко това изно
проси от значение за съв
сът на конвертируеми па купната активност в тази
зари е увеличен почти два
среда.
От своя
страна,
пъти, а намален на кли продължи
Костич,
това
ринговия с 26 на сто. За
акционно и идейно еданст
настоящата 1984
година
во и занапред трябва да
вече е сключен договор
се запази.
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Действуването на жената като облик на Конференцията на ССТН на всички равнища на организираиост изисква и по-нататъшно ангажиране върху
развитието на самоуправителните обществено-иконо
мически условия и успешно действуваме на делегат
ската система, за да могат трудещите се и гражда
ните още по-успешно да решават по всички въпроси
от живо-ра и тРУДа при постоянна борба за пълна из
гражданин, а
ява на образа на социалистическия
което представлява и борба против всичии явления
на нарушававие на социалистическата етика.
Жените-производителии и самоуправителки, же
ните от селото и града, в единния фронт "а социалистическите сили, участвуват в изпълнението на средносрочната
развойна програма, в осъществяването
на Дългосрочната програма по икономическа сгабилизация- Селското стопанство е от огромно значение за по-нататъшното развитие, а трайна задача в
това е развитието на обществено-икономическите от
ношения в селското стопанство и селото. Много е
променена картината на селото, къдсто чувствително
е намалял броят на селските домакинства, като при
семейства,
това се повишава броял на старческите
общини. Затуй
което е характерно за всички наши
на жената—селскостопански производител
и ролята
по-важно място. Това нещо изисква
получава оше
обществаио-организирано селскотяхно включване в
стопанско производство.
Всичко това изисква пълна обществена и сажаната в местната
моуправителиа яключаност на
общност, в разрешаването на жизнени въпроси в своята среда.
Б. Костадинов
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Райно Заркон изнася доклад на заседанието на ОК НА СКС в Димитровград
е била стабилизацията на
стопанските И обществени
процеси. Изхождайки от
становищата и заключени
ята на партийните конгре
си,
Общинският комитет
и Председателството му
на повече свои заседания
са анализирали пай-обстой
но положението на стопан
ситото в общината, посо
чвали отрицателните про
яви и -взимали съответни
решения. Зачитани са обе
нтиените трудности, с ко
-иго труд опито
организа
ции са се срещали, но и
най-енергично са посочва
ни субективните слабости:
лоша организация ма тру
да, недостатъчно
ползува
не на мощностите и рабо
тното време, недостатъчно
ангажирано на някои трудо
ви коленк-риви за подобря
вано на кадровата струнту
ра, неотсрандани отсъствия.
Това о довело до спадане

за износ с 62 на сто в поВзимайки участие в равече от колкото през 1983
зискванията членът на Це
година. Всичко това говоигралния комитет на СКС
ри, чо и сьшсупного обще Светислав Попович—Тиле,
ствено--икономическо
разизтъкна, че се касае
за
питие на общината са пое
правилно насочена в рабо
Т1 опнати значителни резул
тата организация,
га ри, изтъкна Райко Зарков
Според него в тази срец доклада си. Това безспо да субективният
фактор
рно о резултат, продължи е решаващ за успеха
в
той, на засилената актив- работата и тук са най-гоност на Съюза на комуни- ломите Ресурси. По-натасритб И останалите еубен- тьк Светислав Попович —
шини сили, както и нарас Тшле говори и за междуналате съвест на трудели- народното
положение в
те се, че техните дълго- * света и местото и ролята
срочни интереси са впрона СФРЮ.
момите, които са внесени
— Въпреки хубавите оце
р, Дългосрочната
програ
нкп за работата на Общин
ма по икономическа сгаби
окия . комитет и партийна
лизация.
та организация като Пяло,
все чан
няма място за
ОБЩИНСКАТА ПАРТИЙ
самодоволство, — подчер
НА ОРГАНИЗАЦИЯ —
та преизбраният ирадседа
НАЙ-АКТИВНА В НИШ
тел на Председателството
КИ РЕГИОН
Райко Зарков. Предстоят
ма сложни и отговорни за
В подкрепа на дотук каза
(На 4-та с71к)
кого да посочим и думите
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СВЕТА

ПРИКЛЮЧИ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ШПИЛЯК

то на епшетоко-югославскито отношения от после
дната среща на двамата
Белград
председатели в
през юни 1983 г. и изразилл задоволство с полож,итеЛ'Пото
развитие на
традиционни гсз отношения

• Разговорите на председателя на Предсе
дателството на С4-1РЮ и египетския презндеш
потвърждават решимостта на двете страни чрез
Движението на необвързаните в пълна степен
да се ангажират за разрешаването на крупните
политически и икономически проблеми, обреме
няващи света.

Председателят на Пред
седателството на СФРЮ
Мика Шгтиляк е заминал
от Египет след тридневно
посещение, което и от юго
славска, и от египетска
страна с© оценява като
твърде успешно. Три дни
разговори, от които три
цели часа размяна на мне
ния зад закрити врата ме
жду двамата председате
ли, дадоха, възможност да
се изнесат становища и
информации за цяла серия
международни,
регионални и двустранни аъдроси.
В течение на разговорите
се лоназа, че Египет и
Югославия често имат иДе
нтични становища по мно
го теми. които са били
обект на разглеждане.
В съвместното комюни
ке, издадено след разго
ворите, се казва, че пред
седателите Шпиляк и Мубарак са анализирали раз
витието на отношенията

|

Мубарак и Шпиляк по време на срещата в Кайро
между двете с грани и из
разили съгласие то зана
пред да се развиват и раз
ширяватПо време на разговори
те, се казва в съобщение
то. президентът Мубарак. и председателят Шпи
ляк и техните сътрудници
са анализирали развитие -

на приятелство и плодотв орн о сътруд н ичество н а
политиеоки,
икономииескм, технологически, нау
чен и културен план, както и съгласие в пълна сте
пен да се използват възразширяване-
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НАЙ-ГОЛЕМИ ЗИМНИ МАНЕВРИ
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Тази седмица силите на НАТО
ще интензивират подготовката си за
най-големи зимни военни маневри на
сдружени сили от северното крило
на Атлантския пакт. които ще се
проведат в Норвегийско море и северните области на Норвегия. Манев
рите ще продължат до 20 март и в
тях ще участвуват 40 000 войници,

§

150 кораби и 300 самолета и хеликоп
тери от девет страни: САЩ, Канада,
Великобритания, ГФР, Италия, Люк
сембург, Холандия, Дания и Норве
гия.
По време на маневрите Ще се
проверй боеспособността на силите'
на НАТО да пристигнат бързо в стратегиески район и да го отбранятЛИВАНСКАТА НАЦИОНАЛНА ДРАМА
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ДЖЕМАЕЛ ТЪРСИ ГАРАНЦИИ
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близки на Амин Джемаел, се узнава,
че ливанският президент е „готов да
обнародва .енъсаване на споразумей иет° за изтегляне на израелските войсни, докдажото от Дамаск получи
гаранция, че и Оцрия ще изтегли вой
оките си в момента, когадо тоаза ена
прави Израел . Израелското прави
телство обаче решило да не извърши
оповестената прегрупировка на вой
ските си1, ,което практичеоки означава- че южната част на Ливан и занаостава под -израелска окупация.

8

В Ливан е в сила споразумение
за пренъсване на огъня, но истинско
примирие няма. Милициите на друзите и птиците се стълкновяват с
частите на ливанската армия и дес
ниге сили около таканаречената „зе
лена линия” в Бейрут- С бомби и гра
нати са засипани жилищните 'Квар
тали в града от двете страни на разгракичаващата линия. В стълкновенията се е намерила и амернанската
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СПОРЕД ДАННИ НА ТАЙЛАНДСКИТЕ ВЛАСТИ

|
8

а

§
□
§
□
§
а

I
п

8
О

о

на Съвета за

око поданичество на 300 000 вметнем
■пи, доведени в Кампучия с цел да
бъдат населени в тази страна Спо-
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ВЙЕТНАМИЗАЦИЯ НА КАМПУЧИЯ

8
8

на
Подпредседателят
на
Председателството
СФРЮ Видое Жаркович и
заместник-председателят на
Президиума на Върховния
с'ьазет на СССР Василий
Кузнецов със сътрудниците си започнаха, на 27 фе
вруари т-т. официални раз
твори за отношенията ме
жду двет© сграни, които
се развиват на известните
принципи на Белградската
декларация и Московското
изявление.
делегаЮгославоката
ция- в която освен Жар
кович се намират още и
Лазар МойСое, съ,озен сек
регар на външните работи, йон Сърбован, член на
Съюзния изпълнителен съ
вет и други, води разгово
ри, преминали в делова и
приятелска атмосфера. Ви

1

дое Жаркович и Василий
Кузнедов, който след смър
тта на Юрий Андрогюаз из
пълнява работите на шеф
на държавата, са изнели
становищата на Югославия и Съветския сък>з за
отношенията между даете
страни и за международ
ните отношения- Оценено
е, че сътрудничеството
се обосновава на принци
пите, съдържащи се в Бел
градената
декларация
(1955) и Московското изяв
ление (1956). То е в по
стоянен възход, за ноето
между другото свидетелст
вува и обе-мът на тазгоди
шния стокооборот, чиято
стойност трябва да над
хвърли сума от .седем ми
лиарда долара.
В разговорите бяха зае е
1’нати и други въпроси.

ГРЪЦКО-АЛБАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
"Ш
С гъ

П
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национална

,гМР«ост на Тайланд, още 200 000 ви
етнамци очакват да получат докумен
ти, с които_ще бъдат провъзгласени
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на гърците в Албания
Председателят на гръцкото правителство Андреас
Папандреу търси от режима в Тирана да се обезпечи
еднакъв третман на всички граждани в Албания и да
се уважават основните човешки права на гръдите в
тази страна
,.Безсъмнено е, че те пре
жпвяват мъки и неволи в
Албания и че не се трети
рат еднакво с ©станалите
албански граждани” — за
явил Папандреу. Той под
чертал готовността на
гръцкото
правителство
..да окаже помощ на живущите в Албания
ГЬРци и за целта ще предпри
еме най-ефикаони и найподходящи мерки
на
билатерален план. в Обединенмте нации и в друпи международни форуми”.
Иокът на правителствот*с, с ноито
официално
со раздвижва въпросът за
етническите права на гър
ците в Албания, изтъкнал
Папандреу, . „няма никаква
връзна с наквито и да би
ло териториални лретен-

ции. Този
въпрос е разрешен отдавна и граници
те на нашата страна
са
съвършен факт”.

По същия повод в Ати
на се състояли протестни
митинги. Пред албанско
то посолство в Атина де
монстрирали над 6000 жи
тели на гръцката столица,
сРея които и група свеще
НИЩ! и митрополити.
В
произнесените речи албан
скпят режим е обвинен за
грубо нарушаване на ос
новните
човешки права.
Отново е съобщено сведе
нието, че най-малко 25 000
от общо 40 000 ЧИСЛЯЩИ
се към гръцката общност
в южната част на Албания
се намират в албанските
затвори и концлагери.
ИРАНСКО-ИРАКСКИЯТ КОНФЛИКТ

Въздушен дуел
Военните самолети на
Ирак са съборили в борби
те на южния фронт чети
ри ираноки хеликоптера и
един изтребител.
Представител на иранс-
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ЮГОСЛАВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ В МОСКВА

В ЕГИПЕТ

Успешен договор
|

а

ката армия е прецизирал,
че един от съборените хе
линоптери
от типа „Чи,,
нук . вторият от тип „Бел”
но не посочва данни за ос
таналите типове не са съборените вертолети.
Братство * 2 март 1984

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ

НА сюк ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ
ДО КРАЯ НА 1985 ГОДИНА

САМО С ЕДИНСТВО ЩЕ
СПЕЧЕЛИМ БИТКАТА
• Участието на стопанството в раз
пределението на дохода и по-натаТЪК намалява, сдруженият труд рязно
е намален, което всичко има за пос
ледствие
неосъЩествяване на една
°г основните предпоставки на социа
Зачестилите
разисква
ния по икономически
те
лад на заседанията на ЦК
не би могли да се обяснят
само с тежестта на иконо
мичеокото положение, но
с факта, че сме непослед
ователни в провеждането
на договореното- в
обшеството и в Съюза на кому
чистите, в Социалистичес
кия съюз и делегатските
скупщини. Колебанията и
отпорите да се приеме и
понесе бремето на иконолшческата
стабилнзашгя
са очевидни и
многозна
чителни. и не е лесно да
бъдат преодолени —
изтъкна между другото Пе
тър Матич, член на Пред
седателството на ПК
на
СЮК на 12-то заседание
на ЦК на СЮК, проведе
но на 28 февруари в Бел
град.
— Вярвам, че се касае
за нашата собствена непо
следовател ност днес
е
един от най-крупните въп
роси от
идейното, поли
тическата способност на
Съюза на
югославските
комунисти — подчерта Ми
тич. Считам, че Централ
ният
комитет не
може
днес да отмине и да не да
де отговор на въпросите:
© През какви процеси
минава и как се развива
социалистическото самоу
правление;
• Как се осъществява
конституционната позиция
на работническата класа и
трудещите се в разполага
нето с дохода и средства
та за разширено възпрои
зводство;
• Колко текущата ико
номичесна политика у нас
реална е насочена към осъ
ществяването на тези пели.
РАСТАТ ЗАГУБИТЕ
Главното бреме на про
мените и изострените ус
ловия на стопанисване
1983 година понесе стопаи
поегвото, материалното
брой
ложенис на голям
организации на сдружения
труд е значително влоше
но. Участието на стопанс
твото в
разпределението
на дохода за 9 месела спа
дна от 61,4% в 1982 година
— па 58.4% в 1983 година.
Лихвите на стопанството

листическото самоуправление.
® Премахването на причините и пос
ледиците на инфлацията получава яРно социален и класов характер.
® СК коренно трябва да мени досега
шния си начин на Действуване.

върху банкарски кредити
в тсва положение са само
за 8° о по-малки от Дяла
за чист доход, който организашгите на сдружения
труд <са отделили за разшпрение ^на материалната
с снова на сдружения труд.
сдруженият тРуд чувстви
тслмп е обеднен, особено
производственият, а също
така и неговата аку.мулати
вно-вт.зпроизводствена спо
собност. Последица от то
ва е неосъществяването на
една от . основните предпо
ставки на социалистическо
то самоуправление — укре
пването на материалната
основа на сдружения труд.
Обаче ипри така неблаго
приятни
условия, по-гол
яма част от стопанството
е обезпечила
по-ускорен
растеж на средствата за
укрепване на материалната
основа от растежа на ли
чните доходи, което е от
изключително значение в
сегашното положение.
Платежоспособността на
стопанството и банките е
твърде влошена. Големи
трудности има при изпла
щането на лични доходи в
множество организации на
сдружения труд. Стопанс
твото в отделни републи
ки и покрайнини изпадна
п големи финансови затру
дивния. Увелтгчават се неизплатените искове в сто
панството И банките. За1-у
бите се увеличават и потолеми са с около 3/4, отколкото в предишната го
дина, изключително високо
е равнището на курсните
разлики и краткосрочните
кредити.
ДА СЕ МЕНИ
НА РАБОТА

НАЧИНА

икономическо
Нашето
положение в началото на
'настоящата, година е и за
усложнено
напред много
и изисква големи усилия
и отговорно поведение да
задачите.
со осъществят
определени е икономичес
ката политика за 1984 го
дина. В стопанисването се,
забелязват някои положи
телни процеси. С усилия
та па трудещите се в ор
ганизациите на сдружения
труд промишленото произ
водство през януари наст°
ящата година спрямо яну
ари 1983 тодина е забеле-
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поила значително увеличе
пие от 4,3°/» при по-нататъшно изострен проблем
в снабдяването на сурови
ни и
вт.з п-р оизв од ств ен и
материали. През януари
износът на ковортируеМ1Ите пазари е увеличен с
55п/.*? а вносът е намален
за 22%.
За Съюза на комунисти
тс политиката по икономи
чесна стабилизация е найважна и съдбовна полити
ческа задача.
За осъще
ствяване на своята
роля
в тази задача, Съюзът на
комунистите трябва корен
но да мени своя начин на
действуване и поведение^
Практиката показва, че с
^:думната работа, наследена от времето и отно
шенията, когато партията,
заедно с държавата, упра
зляваше със стопанството
и с обществените средст
ва — не може да се осъ
ществява политиката
ПО
икономическа
стабилизация.
В Съюза на комунистите
и в обществото в тази ус
ложнена икономическа си
туапия трябва да
имаме
гю-висока степен на един
ство и по-голяма всеобща
ПОактивност. Налага се
бързо и по-решително да
се освобождаваме от ярко
I грисъствувашото. съзнание
и практика, което насърча
ва нашите делби на про
тивопоставени
интереси.
провинциални критерии
м
досези ца социалистичес
кото самоуправление, а с
теза со намаляват и нсе-о
вито универсални стойно
сти и единство върху об
щш интереси
изтъкна
между другото Петър Ма
тич.

Нов хнмн на Югославия
Краят на март 1985 одина е срок за ут
върждаване на текст и мелодия на новия юго
славски химн. Конституцията на СФРЮ опре
деля химнът да бъде провъзгласен от Скупщи
ната на Югославия, на заседание на Съюзния
съвет, с отделен закон.
Дотогава следва да се извършат всички не
обходими подготовки, които ще се състоят от
два етапа: реализация на публичен конкурс и
провеждане на публични разисквания. Новият
химн, както беше изтътшато тези дни на засе*
дание на съответната Комисия на Скупщината
на Югославия,
трябва да получи всенародна
подкрепа. С дурги думи, новият химн не може
да бъде натрапен на трудовите хора и гражданите и никои не е с такова намерение. Нови
ят химн трябва да бъде такъв, че след приема
нето да заживее в народа.
Процедурата е следна: тези дни в инфор
мативните средства на федерацията, републи
ките и покрайнините, както и в професионал
ните, литературните и музикалните списания
■Де <л.де
обнародван конкурс, в който могат
да участвуват всички трудови хора и граждани
в нашата страна. Конкурсът няма да има международен характер, но това не означава, че
в него не адогат да участвуват чуждестранни
граждани. Всички обаче са длъжни да предста
вят предложения на новия химн, написани на
един от езиците на югославските народи и на
родности. Конкурсът ще бъде открит до края
на септември т-г. След това в продължение на
гри месеца пристигналите предложения ще бъ
дат четени и слушани от специално жури от 16
членове (музикални специалисти, литературни
творци, обществени, културни и политически
работници от всични републики и покрайнини).'
журито ще утвърди предложение, във връзка
с което ще се изказва обществеността.

ПИТИЕ

НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ

Централно седмоюлско
тържество на Бубан
На историческото А1ЯСто Бубан край Нищ ще
се състои тазгодишното
централно
републинаноко
тържество по. повод 7 юли
— Деня на въстанието на
наРОДа и народностите в.
Сърбия против фашистки
те окупатори. Такова ста
новище прие Координаци
онният отбор при МОК на
ССТН в Нищ за тачене и

развигио на революционни
те традиции и чествуване
на държавните празници.
Становището е прието въз.
секава на решение на Пре
дседателството на РК на
ССТН в Сърбия, с което
на Нишки регион беше до
верена организацията на
централното
републиканско тържество по повод 7
юли.

ИЛ 6 МАРТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА
СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩННСКАТА РЕГИО
ПАЛНА ОБЩНОСТ В ЛЕСКОВАЦ

Два важни
селскостопански въпроса
Изолзуването на селскоетопанокшто площи и под
готовката за пролетната
сеитба г. Южноморашекп
регион с обзор върху ре
ализацията «а задачите от
есенната сеитба са въпро
си, които безспорно ще за
емат централно .място в
работата на Скупщината
на Междуобщпнсмата ре
гионална общнобт в Лесмовак, чипто делегати те

се съберат на 6 .март на
четпрнадесето поред засе
дание.
Делегатите ще приемат
програма за работа на
Скупщината през настоя
щата година н ще оценят
работа
миналогодишната
на Окръжни#
стопански
еш в Лескопац и на окръжнито црокурорства в Лескоювц и Враня.
К. Г.
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ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКА

Нзборнте в местните общности
до 20 март
Изборите за органи в местните общности
трябва да се проведат До 20 мирт- Изхоядайни
от критериите, съдържащи се в обществения
договор за кадрова политика, местните конфе
ренции на Соцналистичесния сЬ1°з в договор е.
ръководствата на останалите обществено-политичеаки организации трябва енергично да се
застъпят в органите и телата на местните общ
ности да се изберат и достатъчен брой работни
ци, жени, бойци, младежи.
Срок за провеждане на изборите е опреде
лен. Някои предизобрни етапи са завършени, а
остават, между другото, общите събрания на
гражданите и трудещите се, евидентирано на
кандидати и избирането им.
Изборите в местните общности са удобен
момент когато да се направи договор за по-организирано и по-непосредствено ангажиране в
развитието на селото, сдружаването на селскосопанските производители, преобразованието на
селскостопанските организации и кооперации,
канто и върху въпросите, които трябва да дадат принос към образованието, културата, здра
веопазването, социалната и детска защита, ко
муналното стРоитеясвто и пр.
Най-добре би било ано тези и други въпро
си, които ще раздвижат трудовите хора и граж
дани бъдат подготовка за организиране на коннрегни обществени акции в средите.
ИЗДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ НА В-К „БРАТСТВО" ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЗАДАЧИТЕ НА ВЕСТНИКА ПРЕЗ
МИНАЛАТА И ПРОГРАМНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА
НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Положителна оценка
на дейността
Сумирайки резултатите
от публичното обсъждане
на отчета за работата на
редакцията на вестника
през миналата година и
програмната концепция, ко
ят° да се реализира през
настоящата година, члено
вете на Издателския съвет
на в-к „Братство” на про
веденото във вторник (28.
н 1984 год.) заседание
приеха тези документи и
подчертаха, че вестникът
изпълнява
обществената

Приемайки очета и кон
цепцията членовете на Из
дателския съвет подчерта
ха, че занапред е необхо
димо по-пълно информира
не за акциите които се
водят в общините, регио
ните, републиката и пошироко. Особено бе под
чертано, че акциите които
се водят в основните кле
тки на обществото — мес
тните общности и органи
зациите
на
сдружения
труд —• трябва много по-

Издателският съвет на в-н „Братство”, но
инициатива на Председателството на ОК на
ССТН в Босилеград, разисквайки за отатията
„Има (ли) дейци с 16 функции" отпечатана в
„Братство" на 30 септември 1983 година, под
черта: В статията се назва, че „десетина чле
нове на общинения комитет на СК в Боси
леград и Председателството му имат по десет
и повече различни задължения във форумите и
телата на обществено-политическите организации, общинската скупщина, енущцините на са.««управителните общности на интересите ■ и
регионалните форуми и тела”. Констатация на
Издателския съвет е, че толкова души нямат
по десет и повече различни задължения.

Постигнал

завивки

резултати
(От 1 стр.)
дачи в обществено-иконо
мичесното развитие на об
щината през настоящия
период.
Тези задачи неминуемо
нзиокват засилване на во
дещата ндейноятолитичес
на родя на Съюза па кому
нистите в борбата за ло-на
татьщно развитие на само
управлението, за осъщест
вяване на икономическата
стабилизация и стабилиза
цията на политическата си
сгема на социалистичесна
самоупрашителна демокра
ция. При това централно
място трябва да има заси
л-ването на инономическосоциалното и политическо
положение на трудовия чо
век и доминиращото влия
ние на работническата'нла
са — изтъкна между дру
гото Зарков.
А. Т.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ЗА ОТЧЕТИТЕ НА
НРАВОСЬДНИТЕ И ОТДЕЛНИ ОБЩИНСКИ ОР
ГАНИ

0 АЖУРНА РАБОТА |0
Л0Л0ЖИТША ОЦЕНКА
Лравосъдните органи,
органите на обгдото управ
ление и отделните орга
ни на Общинската скуп
щина в Босилеград, през
изтеклата година са рабо
тили много по^добре отколното преди. Това е об
ща оценка на състоялото
се неотдавна разширено за
содание на Изяъднителния
съвет на Общинската с’ку
на
1гщина в Босилеград,
което се разисква за рабо
общински
тата на тези
органи през изтеклата го
дина. Тази констатация
се обосновава преди веично въз основа на ажурносгта и отношението им към
клиентитеОбщинският съд, наиример, от обшо получените
4244 е издал 3713 присъ
ди или 87.48 на сто, а Ос
таналите са и пренесени за
решаване през настояща
та година 531 или 12,52 на
сто. Наистина, числото на
нерешените дела все още
е голямо, но имайки пред
Републиканското
зид, че
средна число на нерешени
те дела е значително по
голямо с работата му мо

жем да бъдем доволни.
Подобен е случаят и с ос
таналите правосдцни орга
ни. При съдията за наруще
ния са останали само Ю.
от общо 668, а службат3
по правна помощ е имала
над 690 дела.
Обсъждайки отчетите
на посочените оРтаки а с
цел работата им занапред
да се подобри Изпълнител
редица
вият съвет прие
заключения- Едно може,
би и най-важното е в поработа.
нататъшната си
трябва много по-тясно да
сътрудничат със Секретари
ата на вътрешните рабо
ти, инспекциите и общес
твено-политическите орга
низации. При това съвмес
тно по- бързо и ло-енергич
но да действуват в према
хването и осуетяването на
всички обществено вред
ни прояви в общината.
Покрай, това членовете
на Изпълнителния съвет
взеха решение и за орга
низационно преустройство
на отделните правосъдни
органи в общината.
М. Я.

ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИН
СКАТА КОМИСИЯ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ

БЕЗ ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА НЯМА
СТАБИЛИЗАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ ТЕЗИ ДНИ
КОМИСИЯТА ОБСЪДИ ТРИ ВЪПРОСА:
ОСЪЩЕС
ТВяВАНЕ ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ
КОИТО
ФОРМИРАТ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА ПРОБ
ЛЕМИТЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА- ДЪРВООБРАБО
ТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И СПЕСТЯВАНИЯ
ТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ВАЛУТНИ и В ДИНАРИ)

В областта на цените, но та"
чрез намаляване
иго формират организа качеството на стоките.
ции в Димитровградска об
Когато става дума за
щина няма нарушения- Но организиране на дървообкомисията констатира, че работвателната промишле
наемите за обществените ност трябва да се подчер
квартири в Димитровград тае, че бе възобновена ини
са непозволимо низки и циативата .мебелната фаб
че с тези средства не е въз рика „Ваоил Иванов Циле"
можно да се поддържат и да се обедини с някоя сто
сградите- На повечето
пански по-силна организа
по-стари обществени свра ция от региона, т.е. да се
ди в града фасадите са ра организира една система
си роля- По време на пу- често отколкото .досега да звалени, олуците почупе- на регионално равнище- За
бличното обсъждане и ра- се предават на страниците ми... В тази област, подчер читайки изцяло възможно
зискванията водени в орга- на вестника. „Братство" и така членовете на комисия стта на „Циле" за партни и тела на общинските занапред ще дам принос та, са необходими проме иьорство, необходимо е
най-напред да се преизучи
конференции на Социалис- към акциите които със ни но след отмразяването
тическия съюз в Димитров Съюза на комунистите на-' на цените- Но, когато се на положението в тази орга
градска, Бабушнишка, Су чело водят обществено-по сае за отразяването на низация, т-е. същото да
рдулишна и Бооилеградска • литическите оил)И.
цените изобщо, необходи се стабилизира. Въпреки,
общини като и на м»кдуВ множеството акции, мо е да се изготви ирогра че болшинството от заети
те тунк са добри работни
общинските
конферен- запланувай,,
ции на ССТН в Нишки и та К
тазгодишна. ма как това да се прави цн, трудовата дисциплина
с
цел
да
не
се
случц
це
но е на желано равнище.
Южномораесни региони е на вестника «сЛенТ^3
пите, формиращи се в об Дисциплинарната комисия
изтъкнато, че миналогоди- манИ0 Ще „оде™ „а вни40
щината, да бъдат отвед- в този колектив не дейс
шиите положителни резул годишнината о“ ^юж
тати в работата на реиак- Д0Н1Ието на
*
наж увеличени: Необходи твува добре, а без дисци
шм-вна, както
цията са значителна осно- рери0:Ните
ерег^2“та мо е обаче и
подчертаха
инсленциите някои членове на комиси
ва за още по-съдъ.ржател:на 07 фаишеко иго.
да дадат принос те да не ята, няма
дейност за настоящата го
" '•О'.
стабилизиране
се покачват на „малки вра
дина.
В. Б.
на положението. Комисия
та подчерта, че трябва да
СТРАНИЦА 4

се изучи въздюжността за
разместване на определен
брой работници в орга
низацията. Също тана е не
обхади.мо известно число
кадри да се насочат (съглг
сно становищата на Коор
динационното тяло по на
дрови въпроси към ОК на
ССТН) временно в тази ор
ганизация. които да дздат
принос в преодолеяването
на трудностите.
Липсата на валутни сред
ства е проблем, с когото
сс срещат и
по-развити
общини от Димитровград
ска. Но имайки предвид,
че валутните средства, с
които разполагат гражда
ните в банката са значите
-тни и показват тенденция
на увеличение, комисията
подчерта, че е необходимо
съответната служба в об
щината да се допита с Ре
публинанската СОИ за отношения с чужбина нак
ви са възможностите за
ползувано на тези средст
ва. Ползуването им от
страна на стопанството ще
даде принос към по-бър
зото преодолеяване на ре
дица трудности — н-ьм ре
ализпрането *на целите ог
Дългосроч н ата
програма
по икономическа стабилни
зацияА. Т.
Братство * 2 март 1984

®1
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО
ЗАСЕДАНИЕ ИА ОК
ИЛ СКС Р. ВАБУШНИЦА

СЕСИЯ НА

ПРИЕТА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА

дееспособността
на комунистите
Осъществяването на заДачито от
Дългосрочната
програма по икономическа
стг6илизация и по-нататьшното развитие на ,общес
тв е н о-и кон оми ч ес к и то| и самоуп равителни
отношеНИЯ в общината — ще бъДЦ/ в центъре на вни.мани
ето на комунистите в Бабушнишка община и преа
следващите дзе гедлкъ —
изтъкна между
другото
в доклада за предстоящи
те задачи на СК Нозица
Ню бич,
председател
на
Оощшгокия
колгитет
наСКС. Също така, както по
Дчерта Любич. комунисти
те в общината повече и
гго-енергично отколкото до
сега, ще трябва да се про
тивопоставят на
всички
опити за нарушаване
на
самоуттравител н ито норми
на поведениеСпирайки се върху сто
панските проблеми, с кои
то се бори Бабушнишка об
шина Любич изухкна,
че
поради недоимт.к на възпроизводствени
материали и суровини, някои осно
вни организации на сдру
жения тръд като ,.Л\-жнида”, Шести
септември"
и др. са имали по деветмесечието за гъби обшо на
стойност от 4 662 000 динара. което ще изисква от
субективните сили начело
ст>с Съюза на комунистите
огромни
усилия за сани
ране на положението — из
н
тъкна между др\тото
Любич, на отчетно-изборно
то заседание нг ОК
на
СКС, проведено на 28 фе
вруари т.г.
Новица Любич съшо из
тъкна, че комунистите
в
Бабушнишка община ше
ТРяб в а шюто по- гол я м о
внимание да посветят
на
неизползуваните
ресурси
в селското стопанство, за
поето е необходимо и подобро организиране.
СТОПАНИСВАНЕ ПРИ
ЗАТРУДНЕНИ УСЛОВИЯ
Прел изетклите две го
дини стопанството в Бабу
шнишка обшила е работи
ло ггри затруднени
усло
вия. Чувствува намаление
на физическия обем
на
производството.
При та
кива условия обшият
до
ход е увеличен с 28, а чие
7-Ият доход с 10,4%.
Чистият личен доход ло
един работник в стопан
ството възлиза на 8 717 ди
нара и изостава зад оред
ния личен доход в репуб
ликата с 27,6%. Реалните
лични доходи на заетйте в
намалени с
общината са
1,8%.
Мнозина от разискващи
те по отчета и доклада за
из{предстоящите задачи
Братство * 2 март 1984

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

Пред делегатите на трите ечвета на Общинската
С-Н'УП1Щ|^-;|Н а
•в Сурдулица
през настоящата
година
предстоят многобройни за
дхлжеиия. Това произтича
ог приетата програма на се
олята на ОС, състояла се
ли 20 фесруарц т.г.

ШЦШ

ЙЙЩ,1
Ш?;

1

Ш
V

Новнца Любич
тъкнаха, че занапред
ще
е неооходи.мо комунистите
в общината. да се ангажлрат още повече в осъществяването на задачпге от
Дългосрочната програма по
стопанска
стабилизация.
Гака Томислаг Станоевич,
секретар на Председател
ството на ОК на СКС го
вори за лошото положение б селското стопанство, а Предраг Грсзданович
за неооходилгостта от погеля-мо сътрудничество на
всички субе.чктпвни сили
в намаляването на стопан
ската престъпност,
която
напоследък с чувствително
нарастнала (със 150
на
сто в сравнение с предиш
ната година).
Станимир
Илич изтъкна
необходимостта от
по-натат‘ьшно
внедряване и развитие • на
делегатската система.
ДА УКРЕПВА КЛАСОВО
ССП ПАЛНАТА СТРУКТУ
РА ПА СК

На сесиите на общинс
ката скупщина през 1984
година на дневен ред чде
бъдат над 70 различни въ,
проси, предимно
отчети
от всички области на жи
вот и творчество. Това оба
че ни случайно не означа
ва, чо работата на сесиите
да се
Е1ИДИ с НОИ :ВЪЦроси. Освен това на дневен ред ще се озоват и въ
проси, които наложи само
управителната практика.
Ше споменем само ня
кои от многобройните, за
да се види с които-, въп
роси общинската скушди
на ще се занимава тази
грдина. Това ще бъдат от
четите за работата на орга
нито на
управление, пра
едсъднито органи,
фили
аллте на СДК, обществе
ния правозащитник, самоуправителните
общности
на интересите, след това
осъществяване на законно
стта и отговорностите на
ерганите на управление и

други обществени орга
ни, 'както и осъществя1ва!не
ролята на държавните, са
моуправителни и други ор
гани в защита на. общест
сеното имущество.
На дневен ред ще се на
мери аналиг; по настанява
не на работа, отчет за об
щата престъпност, осъще
ствяюане и функционира
не на делегагената система, конституционното по
ложение на местните об
щности и отчет за състоя
нието »и проблемите
по
провеждане
Закона за
разследване на потеклото
на имуществото.
Редовно те бъде след е
на областта на стопанска
Дейност, ще стане дума
и за снабдяването на лаза
ра със селскостопансккохранителни продукти, сто
ки за широк л
потребле
ние, за развитието на сел
ското стопанство, след то
ва ще се следи активнос
тта по провеждане на за
дачите на икономическа
та стабилизация, както и
отчета за реализацията на
есенната и пролетна сеит
ба. Забележително място
ще заема реализацията на
селскостопанския
проект
„Морава И”, реализирайки хидросистемата за напо

яване на Масуричко поле,
след това
запазване на
горите, здравната защита
на животните, както и по
нататъшното развитие
на
дребното стопанство на те
риторията на Сурдулд-шька
община.
На дневен ред 1де Се на
мери и анализа на самоуп
равителната
трансформа
ция на банковите органи
зации, отчета за облагане
оборота па движими ■и недвижими
имущества
и
правата и приходите от
имущества, след това ана
лиза за инвестиции в сто
панството и извънстопанските
дейности, анализа^
на данъчната политика и
т;н. Ще стане дума и за
комунално-жилищната об
ласт за строителството на
комунално-битови
обекти
чрез хМестното самооблага
не, за изработката на ге
нерален градоустройствен
план, за развитието на кул
турата, физичеоката култура и още някои други въ
проси.
Веднага бие в очи, че в
Програмата са
внесени
ключовите въпроси, кой
то в скупщттнсната дей
ност през 1984 родина Ще
заемат важно място.
С. М.

ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ФОРМИРАНЕТО НА ОСМА СРЪБСКА БРИГА,

През изтеклите две гоТУ ли г. Бабушнишка об-''•ина в редовете на СК са
приел: 203 нови членове
така че общинската орга
«г
низания
Днес
наброява
179? луп у действуващи в
В местото на формиране на Осма сръбска бри
грр.-лтчк/ организации.
гада па 8 март ше се проведе тържество, в което те
От този брой — 613 са ра
вземат участие и над 50 преживели бойци от Димит
ботници и 465 селскостопа
ровградска община.
чеин производители.
До
27-годишна
въ зраст
са
На проведеното -на
23
та от формирането на Ос
385 пуши. или 21.4%; а 259
ма сръбска бригада,
под
февруари заседание на Съ
са жени, или 14,4%.
вета на Съюза на бойците
готоипвите за отбелязване
На 21 член с било нало
от Димитровградска общи
па 40-годишн ината от фор
жено партийно наказание
на, бе обсъдена програма
миране на., иарнбродокия
— 10 са изключени, 7 имат
та за работа на тази орга
партизански
отряд,
пър
I зследно /гредупреждение
низалия през 1984 година.
на царибродска бригада и
г. 4 предуЕРреждеигис. Пър
Т« предизвика и най-голя
освобождението на Димит
личната организация в ко
мо внимание с оглед на
роопрад. Под готов кките за
операция „Будучност” за
рова. че тази година се чс
отбелязвано на борческите
рал, опорт»онис7'ическо по
ствуюа 40-годишнината от
празници — 4 ц 7 юли —
ведение и незачитане
на
освобождението на
тези
тази година са пряко свър
д ем ок ра ем ческ и я цен тра краища и 40-годишнината
зани с уреждането на мес
лштм е разпусната.
от създаването на множес
гността „Изворите” и па
Накрая, след приемане
тво войскови части в тази
на отчета за
двугодиш
мерната чешма
чук, нъ.
ната дейност и докла
час.' от страната.
♦дето е формиран Цариброд
да за предстоящите
за
ок1Ият партизански отряд
дачи,
за
председател
Тъммю затова на засада
,.Момчил Войвода”.
на Общцнокия комитет па
иагело
най*обстойно
бе
СКС бе преизбран Новица
изготвен план за участие
Отделно ударение на за
Любич, а за нов секретар
то на бойците от Ди:м)Итсаданиело бе сложено вър
на Председателството на
роаградска обищна в от
ОК на СКС бейзбран Сло
ху чествуването па 40-10М. Абодан Митич.
белязване на 40-годишнина
дишинната
от формиране

е Търговище
т° на Осма сръбска удар
на бригада, чието чествуване ще се проведе на 8 *
март в Търговище, място
но на формиране на съща.
та през 1944 година. В съ
става на гази бригада повечето от димитровградс
ките бойни са непосредст
вени участници. По този
повод
над 50 преживели
бойци от Димитровградс
ко ще участвуват на тър
жеството в Търговище, на
което се очаква да вземат
участие и към 1000 прежи
вели бойии от югоисточната част на Социалистиче
ска република Сърбия.
Преди заминаване за
Търговище група бойци на
7 март ще говорят на младежитс от Димитровградс
ка община за
изминалия
нът на бригадата от вейно
ч-о формираме до окончате
лного освобождение.
А. Т.
СТРАНИЦА 5
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МИНАЛОГОДИШНАТА РАВНОСМЕТКА НА ВЕГЕ
РИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Разколите обуславят
увеличението на дохола

д

ПРЕДПРАЗНИЧНИ

СРЕЩИ И

РАЗГОВОРИ

I I у .ц

С ПРИМЕРНА

РАБОТНИЧ КА

Стимулативното възнаграждаваме
повишава производството

на текстилните работниИнак, Моравна изгьнва,
Мрравка Милева е една
ци на СР Сърбия, състояло
от по-младите работнич- че след въвеждането на
се от 27 до 29 октомври в
Във ветеринарната станция в Босилеград, през
одиница новия начин на възнаграж
ни в трудовата
Лесковац, където спечели
изтеклата година, общият доход е увеличен с 29 на
за производството на чо- даване, производителност
сто, доходът и чистият доход с 12, а разходите със
рачи на ОСТ ,,3еле Вел та на труда е до значитал трето място, и бе отличе
пие
71 на сто. 1
ковци" от Лесковац в Бо- на степен нараснала, гРУ на с благодарствено
оилепрад.
Работи,
като довата дисциплина издиг мо.Инак, Моравка Милева
Финансовите резултати, тив болестта „червен вяплетачка и за кратко вре ната на по-високо равни
аемдествени през изтекла- тър” и чума, около 1080 ме с усърдната си рабо ще, а народ с това
е е родена в село Зли—дол,
Босилегрздско, а текстил
та година, изтъкват във ве кучета против беснило,
та и примерното поведение увеличена и материалната
но училище завършила ^в
термнарната станцдя и Бо- 3395 овци и 1940 хорови сред останалите работни- основа на заетите в тази
От
Щип, СР Македония,
производствена тРУДова
оилеград, можеха да бъдат против ©нтеРотокс е мия и ци
колеги о завоювала
годи
февруари миналата
значително по-добри, ако
пр. В течение на изтенла- авторитет на добра работ единица.
на работи в тази трудова
цената на различните ви ха година в двата пункта
ничка. За Моравка, отго
единица. Освен, че е доб
дове услуги съответствува .на Ветеринарната стан
—• Нормите са доста ви
ворникът па нейната смя
ра работничка, Моравка е
ше на увелтгчението на це ция в Босилеград и Горна на, инак, секретар на пар соки, /но ако машините ра
още
и добра съдруга и
мата на лекарствата и дру Лисина, по изкуствен натийната организация, Ми ботят на пълен оборот и
гите видове обществени чин са осеменени 262 кра лс Андонов, ни каза:
ако всеки се отнася към по-добра къщовница.
На въпроса с каквй ак
задължения. Инак, увели- ви (в Босилеград 179 и в
—- Милева е преди вой тях като към свое лично
чението на разходите със Листна 83).
имущество, нормата мо тивности и как хце озна
чко трудолюбива, честна
менува 8 .март — Между71 на сто в сравнение на
— Изкуственото осемен и скромна. В досегашния
же да се изпълни, дори и
същите през 1982 година яване йа крави от година си едногодишен
народния ден на жената.
трудов
да се преизпълни. Аз налнеблагоприятно въздейелву на година намалява. При стаж, и нато работник, и ри.мер почти винаги лреиз Милева сподели:
ваха върху осъществява- чина за това е високата като другар, тя ежедневно пъднявам нормата с 10 до
— Чествуването ни ще
вето на общия доход, до- цена на същото, (500 дина потвърждава това. Пора 15 на сто. При това и ли
бъде р рамките на програ
хода и чистия доход. Все ра за крава) и определени ди това тя и спечели дове чният ми доход не е мамата по икономическа ста
пак и при затруднени ус е го на селскостопанските
рието наостаналите работ
лък, около 12 хиляди дина
лювия, заплануваните за производители да отгле ници вколектива.
билизация- Лично, аз ми
Освен ри хмесечно, с което напъл
дачи в началото на делова ждат бикове. В това отно това, като квалифицирана
сля този ден да го провъз
но съм доволна — добави
та 1983 година цялостно щение трябва да действу- плетачна, Милева е винагласим за ударен. По то
нашата събеседничка.
са реализирани и при това ваме ( съвместно с ООСТ ги отзивчива да притече
зи начин ще дадем най-го
са осъществени положите „Напредък”, обаче с тях на помощ и да даде напът
лям
принос ан икономичес
Да споменем и това. че
лни делови резултати.
все още нямаме тясно сът ствие и на останалите ра Моравка, като добра ра
ката стабилизация — доба
Общият доход, осъщест рудничество. преди всич ботници плетачи — със за ботничка, през
миналата
ви накрая Моравка Миле
вен през изтеклата година ко в подобряването на ра доволство казва Андонов,
ва.
годинаI участвува на 8-то
в сравнение с предишната совия състав на добитъка, а мнението му споделя и Републиканско състезание
М. Я.
е увеличен с 29 на сто и което трябва да ни бъде
възлиза на 4 637 075 дина първостепенна задача —• из Ръководителят на трудо
:~оас
вата единица Симеон За зоааао□□□□□□□□□□□□□□□□□□сапаоаозо~ассапаааагз:
ра. Същият е осъществен тънена Вера Божилова, ве хариев.
преди всичко от прегледи теринарен лекар и секре
СЛЕД ФАЛИТА НА ЗАПАДНОГЕРМАНСКАТА
и лекуване на домашни
— Когато работата е
тар на първичната партий
ФИРМА „РАЙФЕН ХЕСЕ”
животни, инжектиране, из на организация в станция добре организирана то
куствено осеменяване, на- та.
гава и взаимните отноше
кто и от преглеждане на
Когато говорим за дейно ния са добри, и производ
место и кланицата в Боси стта на
Ветеринарната
ствените резултати са на
леград.
станция в Босилеград без лице. Ние сме един колек
Нахождайки от това, че сданение трябва да изтъ тив и основното е работа
разходите бележат 2,4 лъ кнем, че при оказването та да върви, не бива да
допускаме някои да
ни
ти по-голям ръст от увели на помощ при различните
спъват, защото колкото
чението на общия доход, повреди на домашните
доходът в сравнение сЪС животни особена труд произведем толкова ще ни
същия през 1982 година е ност сРещат при отдалече бъде <и личният доход. А
След настаналите трудности във връзка с
увеличен с 12 на сто и въ ните села в общината, къ разбира се всичките сме
фалита на западногерманския партньор, в „Ти
злиза на 1 776 438 динара, дето трябва и пеша да заинтересовани да прие
гър1' се готви информация за съблюдаване на
отиват.
мем КОЛ1КОТО- е възможно
а чистият доход възлиза
проблемите•на 2 398 637 динара, или
повече — споделя Морав
М.
Я.
ка Милева.
12,7 -на сто повече от пре
Представители на „Ти нарска нелин видност, а че
дишната година. В разпре •таасшсшооаооасшсшппаааастапсшаоооааосюасшаасюааос1оасюс]стсюапааа
гър” (Миролюб Джордже„случаят Хесе” е само ед
делението на чистия до 8
В , МАЧКАТИЦА” НАМЕРЕНА
8 вич,
Бранко Сонолович, на част в това, както под
ход тук е спазван общес 8
ИЗЧЕЗНАЛАТА НАФТА
8
Власта Блароевич и Йован
твеният договор за разпре 8
8 А. Нинолич) на 21 февруа- чертаха, критично положе
ние. Изтъкнаха, че без про
деление на чистия доход. 8
□
Ри пребиваваха в Бабуш- мони на условията в стоПри това за лични доходи °
§
8
ница
и
информираха
пред
са изразходвани 2 153 277
написването, преди всичставителите на обществединара, а във фондовете са §3
ко когато се касае за разВ стоманолеярна „Мачкатица” в Сурдули5
но-политическитв
органиотделили около 119 937
полагането с валута и це
§
5
ца е разяснено необикновеното изчезване на
зации
и
на
Общинската
динара. Средният личен до °
ните, „Тигър” не може да
3
9250 лмтара нафта за калаване на отливки. На
□ скупщина в Бабушница за
ход по трудещ се, а заети 8
преодолее
фтата е намерена в някогашния басейн за
трудностите.
8
са 7 души, възлиза на
§
настаналите
проблеми
и
по
флотация на руда, донарвана от мината в Мач
Инак, за нормално стопа8
15 771 динара.
□
ложението
в
тази
сложна
каница.
8
нисване на „Тигър” момен8
организация на сдружения
Що се касае до въдро- °
Нафтата е докарана с цистерна от Долевац
8
тално
липсват оноло един
труд.
Между
другото
те
са за осъществяването на 8
и е преточена в цистерните на „Мачкатица" на
!
Е
□ подчертаха, че случаят на
плановите задачи, както
милиард динара.
7 февруари тл\ Три и половина часа след това
партньорство
ми уведомиха във В етери
8
на „Тигър”
е трябвало да започне каляване ■на отливни, но
В разговорите стана ду- със западногерманската
парната станция, те дялос 8.
се оказва, че нефтата е. изчезнала безследно.
8
тно са реализирани, дори 8
ма и за специфичността
Една седмица трупа работници я търсят „под
§ фирма „Райфен Хесе” е
и повече от планираното.
§
дърво и каиш”. Сипват в цистерната 12 тона
8
твърде комплициран и че на технологията в произво
Именно ( през изтеклата го □
вода, която излиза през един разхлабен вентил
8
□ всички обстоятелства ще дството в основната оргадина от различни болести
,и
се
„онрива”
при
нафтата
в
басейна.
:
са инжектирани над
11
□ бъдат известни в следстви- низания на сдружения труд
Досега са извадени и се ползуват 6,5 тона
8
хиляди глави добитък, от 88
а наскоро ще бъдат извадени и останалите коет»о- Според техните думи „Вътрешна автогума” в Ба
8
това 1760 говеда против а личества,
(С м.
бушница'
8
централният
проблем в
шущавац, 3436 свине про„Тигър" е валутната и ди-

Представители на „Тигър7'

•Крадец» е някогашният басейн

М. Антич

СТРАНИЦА 6
Братство * 2 Март 1984

Пролетарии

*СИЧНИ страни, съединявайте се

Комунист*
За отговорността още един път

=Ш®11§ §ШЩр1! ШШШ

ления в Дългосрочната програма но СК^ппе
т вече в начшю'го на 1984 година . Маотговорността за съдбата наР ,.а4и ПППК
Кар пол'итически я°на. задачата не е изпълС обстоятелството че осъщег™«ванГпР ^
Р пРедввдеНИЯ °Р°К " понРаи Д^га и
стабилизационните 'задача, постави н ,Теи
ком\"™стите в „органите и организациите на
на пнтересованието
действ^анетп г1ВСПЧКИ обществено-политически общности,
на комунистите практически' зножи^пй & отд_елно във Федерацията, републиките и
ствения си на
” ОЖИ соо покрайнините да се. . утвърдят... условията
торнтет който Ги »? политически ав- на стопанисването в 1984 година.”. Какво ста
му в онова ктато гтТ»Л1 ангажирането ваше в сферата на цените в началото на гопангтвото '
СТЗВа) В СТ° дината — е добРе познато- Без °™ед «а Раз
^
1
личните мнения за решението за замразявао
нето на цените, факт е, че комунистите на
тт аключенията на отделните заседания отговорни постове не се избориха за реалина Централния комитет на СЮК, точно при зация на онези заключения, които дават бе
ведени и конкретно формулирани, представ лег на развойната и икономическата полити
ляват превъзходно
краткосрочните задачи, ка. И сега се поставя уместният въпрос за
н ито са задължителни за членовете пялос- партийната отговорност, който — доколкото
тно. във връзка с това, припомняме на зак- знаем — никъде не е конкретизиран.
люпенията, на Деветото и Десетото заседа
ние на цк на СЮК.
рудно е да се предположи, че всички
комунисти не са запознати със заклюВ еДна част от Заключенията на Десето
ченията на своето най-висше ръководс
то заседание на ЦК на СЮК пише: тво. За какаото -и да се касае. размишлеЦентралният комитет задължава комунисти нието за партийната отговорност и демокра
те в организациите на сдружения труд, в тическия централизъм не може да се отоегне
органите и организациите на всички обще- поради най-малко една причина. Очевидно е,
ствено-политически общности, а специално че «еосъществяването на заключенията и не
във федерацията, републиките и покрайни- ефикасността в акцията, дори и на една найните да се изборяг щото до края на 1983 го малка част, обезценява, в очите на обществедина да се утвърдят и приемат икономичес- ността, обществената позиция «а СК цялоката и развойната политика и условията по стНо. От друга страна, съдейки по онова, костопанисването за 1984 година". Неотдавна ето става в икономическия живот на страделовата група на Централния комитет на ната, комунистите на отговорните длъжносСЮК води разговор с комунистите, които са ти трудно биха могли да се освободят °т отна функции в Скупщината на Югославия. гсворността за бавността в осъществяването
При това Никола Кмезич заяви, че „с ре- на сабилизационните задачи. С факта, че зазолюцията са утвърдени само 30—40. на сто стана зад програмата по стабилизацията и
от условията на стопанисването за настояща прие заключенията, например, на Деветото
та година". Останалите 60 на сто би тряб- и Десетото заседание на ЦК на СЮК, Съю«ало да се утвърдят, както се очаква, през зът на комунистите пое отговорността и за
следващите три—четири месеца. При лреД- прилагането на отделни стабилизационни репоставката, че това ше бъде така, произти- шения- Кратко казано, бавното осъщвствя-вача че стопанството едвам към средата на не на програмата по стабилизацията е найгодината би знаело в какви условия стопа добрият показател за реализацията на партий
нисва. А това до голяма степен е повтаряне ните заключения.
на старата практика и това в годината, найОт дванадесетте заседания на ЦК про
важна за осъществяване на стабидизационнаводени след конгреса, шест бяха посветени
\^га програма.

Трудности н насърчения
С топанските дейци в Нишки ре
гном очаяоват значително ло-успеш
на делова година от предишната,
Макар че януари не е най-изгоден
за дългосрочни предвиждания
пречейки, защото все °ЩО сз шДшхкш много „изненади и уд фл факт е че в миналия месец оях.
забелязани и положителни проце
си в стопанисванетоколективи
Няколко иотолеми
в региона в края на миналата г лина започнаха да спират на_
ламето па физическия обем на
изводстного, и иа края почти се
доближиха до изпълнението
клон». Електронната пргомишле-

ност в сравнение с януари мина
лата година удвои продукцията си
Между онези, които в януари та
зи година стопанисваха добро са
и „Нитекс", „Агрокамбинат” и „Ву
лнан" в Ниш, ИВК в Пирот, ФРАД
п Аленсинац и „Копаошгк" в Куршумлия.
Обаче, тук тР«0»а да со ка
же, че това са колваггиви, в кам
то Съюзът на комунистите и оста
налите обществено-политически ар
ганизации, самоупраоителиите ор
гани и стопански ръководства —
както бе изтъкнато на неоццагапа
праведеното заседание на МОК на
СК — навреме предприемали мерни за навременно преодоляване

техните ръководства бяха принудени да взи
мат ролята на егзекутори в реализирането
на отделни решения (например, решението за
замразяване на цените). А това, няма съмнение, иде в полза на онези, които желаят Ни
що или малко нещо да се про.мени. В този .
смисъл би .могло да бъде интересно становището на Милка Планинц, председател на СъЮзния изпълнителен съвет, изнесено в края на
миналата година в Скупщината на ЮгослаВИя:

,,Ние от неволите не можем да се измъкнем с един вид пребродяване, което означава само връщане на дълговете, кърпене
и поправка на наличното стопанство и иколомиха да бихме се върнали в старите добри
времена'’. Тъкмо Съюзът на комунистите и
неговото ръноводство са длъжни, от идейно и политическо становище, да дават оценка за това, кое е ,,кърпене", а кое не е* То
ва никак не означава, че той се издига над
обществото, напротив, последователно да въз
обновява своята идейна и политическа роля,
която му е възложила системата. Вероятно*
,и следващото заседание на ЦК на СЮК би
МОгЛО да бъде удобен момент нещо в този
омисЪл Да се каже тана каКто е реално в
изпълняването на заключенията на Деветото
и Десетото заседание и да пос^очи не само
отпорите на сегашния курс но и на необходимостта от по-решителна борба в сломяването на отпорите и търсенето на ггътищата за по-ефикасна работа,
Анализът на онова, което
например
Ставаше с решението на Съюзъния изпълнителен свет за замразяване на цените, относно на всичко, което е във връзка с цените,
би могъл да даде лгного добри поуки. При
цялото зачитане на значението на разисква
ни ята по текущата .икономическа политика и
стопанските проблеми, винаги трябва да се
има предвид въпросът в какво положение
е и чрез кош процеси се развива социалисти
чеокото самоуправление и — в този контекст
— мак се осъществява конституционната позжшя на работническата класа,
Слободан Игнятович

па проблемите, юошч> са разреша
вани и със значителното ангажи
рано на всички работници.
Особено окуражава факгьт,
че износът от този район отбеляз
ва значително увеличение. Позна
то е, именно, че миналата година
от чук бяха изнесени стоки за дете
ми мшпиавда динара, от това пове
че от девет милиарда на конвер
тируемия пазар, което този реги
он нарежда не само между валут
но суфицитните, .но и между найголемите изноючици в републи
ката.
Но и покрай така добрите ре
зултати в началото на тази година,
никой в региона не се залъгва, че
най-лошого е минало. Толкова по
вече защото още много трудови
организации не са „хванали крак”
със стабилизационните процес*.,

множество трудности от миналат*
година са пренесени в настоящата.
Така вече са забелязани случаи
на недостатъчно ползване на мощ
ностите „Джуро Салай" —• Ниш и
Фабриката за перални машини в
Елекромната промишленост) и пу
скане на работниците на принуди
телна почивка. Основна причина за
това е недостигът на суровини и
не само вносрепром атериали
ни но и от домашния пазар. До
бавим ли към това и все по-голямата платежна нелнквидност на
трудовите организации и банките
и увеличението на съвкщтито загуби в стопанството (особено тре
вожат онези в пиротоки «Тигър”)
тогава наистина няма причина за
някакъв голям оптимизъм породи
настоящата делова година.
В. Филичоигч
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Къде се
прекъсват връзките
•Ч'

На връзните между „базата" и „върха”'все още има много сму*
щения: поръченията — от двете страни — както и непосредствените
контакти най-често завършават на общинско равнище. Най-висшитс
функционери би трябвало много по-често да питат, слушат и отговарят
отнолкото да произнасят речи и сказки

и

олко липешат, а колко могат
да бъдат от полза непосредствените контакти .между най-висшите
- функционери на СК и „базата" се
потвърди !И по време на неотдавна
шната среща на изпълнителния се
кретар на Председателството на
ЦК на СЮК Търпе Яковлевски и
офицерите на ЮНА в Центъра на
военните училища в Белград.
Инак този разговор, по много
неща, се различаваше от класпчните срещи на функционери и чле
нове на СК. Яковлевски най-напред
произнесе реч когато твърде откровено, с подчертано лично становище, говори за ролята, поло
жението и задачите на Съюза на
комунистите в актуалните общест
вени процеси- След това, на другия
ден, дава отговори на над 40 въ
проси. Политически твърде обра
зовани, добре осведомени и твър
де критически настроени офицери
те задаваха въпроси за всичко, без
заобикаляне. Въпрооите
повече
отнолкото това е обичаено, с^дър
жаха и част от отговорите; от
Яковлевич най-често се търсеше
личен коментар или информация
за отделни събития или течения,
които не могат да се чуят «а за
седания или за тях да се прочете
в заключения.
ДВУСТРАННА ПОЛЗА
Какво тъкмо е интересованието за такива, откровени, комунистически разговори, вероятно найдобре .илюстрира факта, че разговорът «е принлючи и втория ден.
Всъщност бе прекъонат с договор
изпълнителният секретар повтор. но да дойде. Тъкмо това много сви
Детелствува и за качеството на
разтворите и за атмосферата, която там владееше, и за това волко събеседниците бяха доволни еДни от други.
съответно на това бе и ползата от разговорите. Изпълнителният секретар и офицерите бяха на
своеобразен час за съвременните
политически течения и настроения.
Към явленията и събитията, за ноито се разисква офицерите сега
сигурно се отнасят с по-голямо
разбирателстшо. Яковлевски има
съ,всем яона представа за техното
настроение, желанията и, което е
най-важното, за изискванията.
Само след една такава ореща
е ясно нолно често са непълни (по
ЧТИ безсмислени) срещите на функционери с така наречените поли
тически активи «а общините или

регионите, в които най-често
трима „челни” лица „изтъкнат" ово
ите заслуги и добродетелства и
оповестят за изискванията, а фун
закционера изнесе реч и си
мине.
ВРЯВА НА НЕДОВОЛСТВО

„върха" и „базата) из разговора се
дойде до заключение, че множест
во сигнали и „отгоре" и „отдолу"
се гасят на общинско или някое
друго, посредническо, равнище. За
щот°, защо те, както бе казано,
да опушват „базата" когато всич
_ко решават в затворени кръгове:
изпъднителните органи — банките
-- ръководните структури, Това е
всъщност тоя „страшен", често и
всесилен „политически актив", ко
йто не е характерен
само за
общините, който всички информа
ции, мнения, предложения и иско
ве винаги пропуска през своя
„филтър" и оформява според интересите и амбициите оиПоради това и акциите за които инициатива дават най-висшите
органи на СК чест0 нямат жела
ни ефекти, поради това и първич
ните организации на СК не успя
ват да намерят точен материален
лос и интерес за активността си
(и дохаждаме в абсурдно положе
ние когато по-често се провеждат
заседания на ЦК на СЮК, отколкото в първичните организации на
СК), нито пък това ще успее все
докато активността се натрапва
отвън,
все
докато
техният глас най-често оезследно се губи, а връзки между тях практичесш не' съществуват.
В самото . устройство на СК
съществуват, значи, известни .недо
статъцн, които влияят той да бъде
недостатъчно ефикасен. Все едно,
дали се касае за единството, явленията на федерализъм, кадровата политика. утвърждаването на
ИЛИ 33 Н6Щ° ДРУГО,
не може да се пренебрегне въироса за участието и влиянието на
партийната база, и не може да се
пренебрегне отговора — че това
влияние не е задоволяващо.

нето на политиката отговорността
не носят (но я понасят) сйРужените работници. Политически представигели на различни равнища и
още нескъсаните технобюрократически и други монополи огорчено
отбраняват позициите си и укрепват ги тънмо така, че инак обентивно различните интереси поларизират и изостряват.
Един от начините това обеди
няване да се „начене" са такива
и Подобни разговори, разговори в
които функционерите на СК в непосредствените контакти с члено
вете и работниците най-много ще
обяснават „финесите" на политика
та, но същевременно и да „събират" тези необходими импулси,
без които правата политика не
.може «ито да се концитшра нито
да се осъществява.
Когато в Съюза на комуниСтите би било повече демократич
ност, а по-л1алко посредничество и
затворени кръгове по-успешно би
се решавали и проблемите. Това
също така се отнася и до ефикас
ността на СК, и за неговото един- ствЪ, и за изборите, и за всичко
останало. Различните интеРеСи, например, както бе изтъкнато в разговора, далеч по-бързо би се съгласували и преодолявали ано договор прави рабогничеснатз класа
а не посредниците, които я и не
питат. В |Иапокъсаните връзки ме
жду върха и базата няма достатъчно възможност ни за точна поо
верка на кадрите нито за влияние
на класата в изборите, а всичко
се решава >в затворени кръгове
Затова, както бе изтъкнато,' Съ
юзъ.т на комунистите и трябва да
..надраства” държавното устройство^на страната, защот° той «не би
и бил единствен (значи не би мо
гъл да запази «и единството на
страната) ако би се организирал
на

наддай •

г

Поставени са, инак, 42 въпро
са, с които е обхванато почти вси
чко — от единството на СК, по
ложението на работническата кла
са, работата на ЦК на СЮК и
пт.рвичните организации на СК до
кадровата и изборна политика и
някои конкретни „случаи". Отгово
рите бяха изслушани с голямо вни
мание, от време на време с ре
плики.
Шум и врява в залата наста
на само два пъти — когато Яков
левски говори за утвърждаване от
говорностга на отделни функциоНеРи- Струва ни се, че това бе и
врява на недоволство, щото отговорността за отделни пропуски
по-последователно не се утвържда
ва, чувствуваше ;се малко и скепса и съмнения. че такава лрактина 1Наок0Р° по-съществено ще се
мени, но и иск отговориестта за
всичко което не е в ред в общестВ0т0 много по-бързо да се ут
върждава, по-принципно и по-лосЛе
дователно.
Отношенията между ръковод
ството и базата — и когато това
не 00 пРяко изразяваше — дадоха,
инак- тон на целия разговор. С цел
т0ва Да илюстрирам най-напред
привеждаме няколко въпроси:
„ • ■ - Защо висшите форуми и
функционери -не отиват в базата
да проверяват онова, за което тру
довите хора пишат и говорят, но
се °бърщат на общи«кси, локрайнинони и републикански инепитучии, които „кроят" «лформациИте^ • • ■ -Присъщо е мнението, че
С това в близка връзка бяха и
първичните организации на СК не въпросите:
„Докога на
достатъчно се консултират и ос- места ще се намират хорТта
лушзват по време на креирането
и воденето на политината на
СЮК... Как в СЮК да се излезе по-единетвена и по-ефикасна?.
на вРай с голямата, чест0 и иеЗащо СЮК толерира обобщавана
прикоСНовена, роля на отделни ли- т°,
недействеността безотговорно
ца? • ■ ■ Как партийната база и ла?...
Защо някои кому^
всички членове да бъдат по-дейотвени? ... Дали ЦК па СЮК и\га които договорените мероприятия
трябва да осъществяват всъщност
топна представа за действително- сталзат
спирачка^ тов! ЛГо°^
то настроение иа най-широките
се подвеждат под отговорност и
маси ? ,..
не се преместват от длъжностите?... Има мнения, че в ЦК на
СИГНАЛИТЕ СЕ ГАСЯТ НА
сюк
съществува само формално
ПОСРЕДНИЧЕСКО РАВНИЩЕ
еудаонстао...”
^
Всично, значи, се случава за
Търсейки отгевор на този основен въпрос (отношенията
в акциите на СК и за
_ | между пропуските
грешните в конципирането и воде-

»=

ботатГг« .
Я щ>инц'ип на Ра
*
*
'
това е- както е издемокРатичеокият центра
ГвдоизГчТ'о"* ком^истите, -,о
проб^емитГ и п
разгов°Р.
^
6
е Аа 'Решава ни^е з^мГе^Г " ГРЪб"' Нито с
властта, :но сам:о с
водене на единна
което влиянието на политика, при
‘ВДнието на политическите
представители не бива да бъде до
минантно, а становището на партийната база и 1на работничесната
.класа трябва повече да се зачита
и спазва.
Миливое Томашевич
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Силата на
устната реч

ш,.,0"18»“"111, че ВОе п°-числее трибуни се явяват и като до
-

низации и органите на самоуправстрГвдя’за °товабя най"Аобра ИЛю
елин „
0
на
■ то иПТл™ГИГа 'В споменато
т изследване. „Всички същински
седейки
На форУМН!Ите
„
^ т
настаняването на рабо
Преди осем години _
на
п«бл
°
°
СТРаНИ
пристигаха
предупреждения
33
на
младите
хора,
развитието на
поради отлива
т Аума' както и въпроси защо ■ на три- ар“,?дел*1ето и животновъдството
буните няма по гм1„
измориха хооатя п яс ЧИСЛО слушатели. Някои се питаха не се ли °а ®°Аата на печата, речта". И по
телевизооа не т^й едани»та, не ли им е по-удобно в пантофи пред чвп™"°Л1ИгИчесгеия живот се изна живоНг
губиха ли доверие в обществената реч? Жизнеността н Р
°ез да задоволява жианепоел як
трибуните в Белград — това се показа наскоро — отстоя ™ 0 ™Т'ре°и- с™га се до засияепред такива изкушения. Никъде „е се събираха толкова разлив на които на^Т^ На триб^те. на
мнения, темпераменти и знания, като на тези среши. Как и по кой ли V....„
е е пРИСъствуват мланачин се ползува суптилната политизация на някои въпооси п
младежи и студенти. Нато, културното и политическото живеене’
И
'
се за®Равя, че трибуните не
*
т Аа заместят всичко онова.
,
„„ето Не са :напРа'внли Съюзът на
бщестЪените трибуни винаги л,цтическо ангажиране, упражнява- к°му«истите, младежката органи™ Н° На уМа’ ДУхов,иа терапия. къде- зация или някой трет. Случва се
бяха облик на афирмацията
Т° мнози'на могат да освободят 1е 8сяна превалено
амбициозна
бличната дума. в която
ността найчзече изпъкваше Съше
“ ЗДР®В ХумРр- Все еА_ вГлНГ' К°ЯТ° Се стреШ1 към товременно, те са и овоеобразенСт Г1ш 1" °ТГОВ°ри
"Р“' “°ЗНачава 'ка^ство по-малко
бизнис, политически теа™ ко™ нгН г.
поднркепят онези,
Работата «а трибуната.
шя
' .
тически театър, колок ксито вярват на такива разговори
Заслужава внимание и това и„
та на
?С°ФИРаНе' Към среда- Те лоправо показват, че в разис- твъРДе Рядко на провокативадте
_седемдесетите години,
кога юванията в Дома :на младежта на аления в беседите на тоибинмтя
бяха нКнГ 33 БеЛГРаА’ трибуните К°ларчевия народен университет". «"тавори да бъд1т организирани
“
известна криза, а отскоро в Студентския културен център в бойкоти от публиката, или арп/меД а СЪЩИНСКИ ренесанс. В Културния дом „Студентски град” «тирана дума. Получава се впечат
циологическата плоскост — така както и на някои други трибуни ление за боевото безсилие на Vча
е казва в анализа, конто за този на които стана дума за религията’ стипците в трибуните и за право
соществен феномен съчини Среч- .мистицизма, за отделни книги, теа- верността на онези, които това без
но михаилович за потребите на търоки представления, за полнтиче силие ползват нато’ своите пет ми
марксическия Център на СК в ската и икономическата система НУ™ да осветлят програмите чес
Ьелтрад и за Ценгьрра за полити- в Югославия — са присъствували т0 противни на политиката на Съкологически изследвания и обще- повече хиляди души.
1033 на комунистите.
ствено мнение към Института по
Какво стана за да в последниРезултатите от изследването
ооществени науки — проблемати- те години нарастне интересование на Михаилович за обществените
зация на работата на обществени- то за живата реч? Организатори- трибуни в Белград показват че
те трибуни се явява в два случая, те на трибуните в Младежкия дом най-голяма част от публиката’
Пръв път когато те живуркат, ко- и в Културния дом „Студентски 35'6 е неактивна, а рядко се чуват
гато едвам се забелязват, когато град" изтъкват масова политиза- Д°Ри 53 на сто от постоянно приняма посетители. Втор път когато ция, интелектуално събуждане, же съствуващите на трибуните. Когастават тема на <деня. когато заче- лание да се чуят компетентни оце то се знае, че сред посетителите
стяват, когато на някои от тях ня- нки, очакванията че на видело ще •50 на со са членове на СК и 30
_ма места за всички заинтересова излезне някоя „друга истина" ... на сто на другите обществено-поли
ни посетители.
Кризисната обществена обстанов- тически организации, тогава става
Даже и този факт е съвсем ка хвърли в обществената орбита много по-ясен синдромът на изчак
достатъчен за въпроса: какво обу повече въпроси отколкото има от ване и летаргия, който е все по
славя едното,, относно другото по говори. За множество теми — от присъствуващ и в обществено-положение?
които някои бяха покрити с воала лггшчесния животна табу теми — започнаха, повече
ПОЛИТИЧЕСКО АНГАЖИРАНЕ отколкото преди това, да говорят КУЛТУРА НА ДИАЛОГА
И УПРАЖНЕНИЯ НА УМА
социолози, икономисти, писатели,
Отговорността за порицаване
политици, интелектуалци ...
Преди осем години от много
на политическото предизвикателст
страни пристигаха предупреждения 'СЪЩИНСКИ ТЕМИ И
30 Петър Жмвадииоанч, пзпълниза отлива на публичната дума ка- НЕДОУМЕНИЯ
телен секретар на Председателстито и въпроси защо на трибуните
ното на ЦК на СК на Сърбия винялга по-голямо число слушатели.
Примерите на повече от пет- >1ада в Съюза на комунистите н
Някои тогава се питаха кора-го ве- десетте обществени трибуни, орга навика на нашите марксисти да
че са-моуправителното общество низирани .миналата година в Бел- държат .монополи, да говорят, а
изисква публичност на работата иа град, по много неща са поучител- да ни слушат,
всички, защо тогава самоуправите ни, когато се касае за проблемите
^ — Доказване надмощието на
лите не търсят отговори там къде- отнасящи се до такъв облик на собствената ггознцня на общества
то най-малко ги спъват лични де- политическото общуване. Съдър- ната арена е най-значителна побе'каза и снеменатпя разговор
лови или териториални интереси? жанията и темите на обществени- Да
Не измориха ли се от заседания те трибуни стават, впрочем, все с, организаторите на трибуната в
та, не ли им е по-удобно в панто повече политизирани. На това ука- I .родения комитет Жпиадинович,
фи пред телевизора? Не из!-убиха ават и отговорите от опоменаточт) изтъквайки, че тъкмо обществопи™ доверие в публичната дума? Ли изследване за темите, оставили т® трибуни би трябвало да бъдат
...
... „еба-ги конфронтираме, най-оилшо впечаление и на които маста, на които се развива култу
полемика
бо 'забелязано т01-ава в бъдеше би трябвало да се дава рата на диалога, необходима на
полемика
с «мом-вява духо- повече пространство. Актуалните зрителите 'интелектуалци. Става тв
показва,
с У
ра,д по икономически проблеми, действи- 6,1 престанали да бъдат поприще
вният живот н
А
’
телността и политическото състо- на елитата на духа и станали попредпоставка най рдзвптляние в страната се намират във лигон за изразяване и съглаоуваие
Жизнеността на живеене с В1
на желателните теми, с ко- на различните културни интереои.
трибуните В Белград — наскоро се Ит0 „бщес-гвенмте трибуни, о ия- Църквата и тук доказва, че мно.
чокяаа — отеггоя срещу такива из- КШ1КО изш,ючотл, рядко излизат го гю-бързо се приспоообява към
0ре>па по същински начин.
новосъздадената обстановка, пък
кушения- В последните две годигг. събират толкова
„
_ ......
между четиримата най-шрнсъствуни „никъде не
— 3а'Ш° не се “Рг“ „р,ващи души на трибуните дори два
различия на мнения, темпераменорощи. буна за Косово, или за осъ МС| ма с„ теолоаи.
ти и знания" като на теаи
ня-ване на стабилизацията — попиДали е така .загцото никъде голноБдин от организаторите
на
не Та неотдавна в Градския комитет
^
на
трибуните,
на лесно, като
на СК п Белград Радко Пвкович н а и „гтосетената трибуна в Белград,
(хгтовори
на
множесгрижат'
на
Кюларчовия
народен
универоиас получават
и от онези, които се
от идей- един
трибуната на Дома на младеж- тет, казва, че е „тежко да се пиптво заплетени въпроси
и политическия Ж1И за
ниа хората да влезнат в диалог
ния, културния
та.
ВОТ или е това един облик на по-

О

ако са свикнали постоянно да им
се говори и да слушат” посочвай
леч^^т Потребната културата ди
алога.
«ултура на ди
~ Не е становище на Съюза
«а 'комунистите на трибуните Да,
бъда1 съмишленици, обаче винаги
се афирмират едни и съши хооа
°т обществеността, а почмалко мла
Диге, ноито са творчесни най-гюо
Дуктивни - казва ПъдаославТ'
лич. Доказвайки че никой не
е
за цразнословие и разхубавяване,
Организаторите на трибуните
казват че подготовката на публиката
и организираното й довеждане по
ет^все повече става потребност,
е ооусловено от скромните матери
апни средства и предразсъдъците
към. този облик на общуване За
Цикъла „Спонтанността в организирането на работническата класа" била потребна помощта на
няколко колективи, които организагорите слисали със своята зат«о-реност и им „отнели две сед»ч« труд, макар че всичко могло да Се завърши много по-просто.
Рада° Аяал?ович, писател, егот°в да говори иронично за органиЗИра”е На ^бликада- когато се
2Нае ко™° малко пари има за три
буната „Француока 7”. Хората око
Л° таз11 трибуна често са в положение своя Д°хоД Да предпоста8ят На добрИя проект, какъвто на
гериМер бяла вечерта на италиян°Ката ли^Р^Р3. пръв път органи
зирана слеД войната, но с голям
отзив в обществеността,
Настроението и опитите на
отделни политически форуми за
проблемите на обществените три
буни да проговорят откровено и
с повече грижа отколкото досега
показва, че нито един от облици
те на изява на мненията не бива
да се предоставя на случая, тол
кова повече като се има предвид, че броят на участниците в
последните години и половина вре
ме се е удвоил. Трибуните не бива да бъдат само дело на редакто
ра, групите или още по-лошо на
клановете, които искат публична
та арена да използват като полигон на политически или културен
маРкетинг 33 своите, най-меко ка
зано. съмнителни становища.
ЧИИ СА ТРИБУНИТЕ
Нешо пред това, в разговори
те по тези тема, Балша ШпадиеР
обърна внимание, че определени
трибуни не може в името на диа
лога да служат като място за под
писване на петиции или за опози
ционни сборове. Вместо, казва той,
трибуните да бъдат точки които
ще направляват, сюгжеешрат, от
криват нови въпроси, някои от тях
— не всички —■ Се превръщат в ,ме
ста за неприемливо и антисамоуправително дергствуване. За някои
от трибуните характерно е явлени
его на присвояване (избор на до
кладчиците, избор на участниците
в разискванията), което разбира се
допрмияса за форсиране на опре
делени идейни течения. В опреде
лени моменти се създава атмосфе
ра на някакво си полудисплентство, на юзнкречиране на Съюза на
комунистите ц вдин шцц опозиция
та. Мисля, чо това полудих;иденг
ство получапп значение, което ре
ално, обществено, идейно и политичссни 'дсйствителпо няма. но
положенията на определена идейна конфузия то мдаа до изява,
(На 4-те стр )

Комунист
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■★**★★***********************
(От 3 стрО
Съюзът на комунистите (тези
мнения не са нови) не успява по
най-добър начин да ангажира ед
на част от интелектуалците кому
нисти, когато с© касае не само за
трибуните, но и за информативни
те средства изобщо. А това де факто го поставя в дефанзивна по
зиции и затова множество конфл/н
ктии положения не може по съ
щински начин да се разрешават.

Шпиро Галович още преди то
па, шворейжш за идейните точения
у нас, посочи и на значението на
трибуните във всяка култура, домократичесна система. Според него, трибуните са час на нашия обществен демократически-! живот и
едно .от средствата на борбата за
социалистически стойности в личния и обществения живот- Раз-искванията отличава содиалистическа демократичност, ако същите в
настоящия момент на историчесното развитие изхождат от съЩе-

Десет годнни от
Конституцията
.. ****&У»

ВЪПРЕКИ че има Десет годи
ни от приемането на новата Кон
ституция на СФРЮ и конституци
ите на републиките и покрайнини
те — твърде хмалко време за твър
да и аналитична крачка в истори
ята, все пак това не е време, в
което могат Да се мерят и провер
яват неговите революционни про
мени и практични досези. Живо
тът, покрай всички противоречия
на обществената практика, сложи
процеса на проверка, преди всич
ко, ония конституционни определе
ния,
които изискват такива по
зиции на работническата класа, ко
ято ще й осигури да бъде истин
ски носител на икономическата и
политическата власт в обществото.

Тъ.кмо този процес на създава
не на исторически /нова позиция
на работническата класа на Юго
славия, през изтеклия период пре
дизвика и най-големи недоразуме
ния и отпори. Самата авангардност на този процес неминуемо съ
бужда отпори при старото съзна
ние, на стари отношения и тяхна
та практика, на заварените инсти
туции а отделно ония с подчерта
ни привилегии в областта на дохо
да, общественото и политическо
то влияние- Отчуждаването на излишека на труда от работника без
оглед на монополите,- които това
представляваха — не значи нищо
друго оовен създаване на класови
противоречия в производителните
сили в обществото. Тъкмо при та
кива условия се развиваше и бит
ката за осъществяване на консти
туционните начала, но раснеха и
отпорите. Без достатъчно разгра
ничаване — кое е конституцион-

но, а какво прантика на старите от
ношешия и влияния, V нас все почесто се поставя въпроса за сто
панската система и неговата ефикаоност, преди всичко, като въ
прос на реалност на сигруност на
конституционните решения. От тази страна именно се цели към по
литическата оистема и неговата
ефикасност, което отделно се ви
жда в либе рали етическите крити
ки на кадровата политика, пък г
самия Съюз на комунистите, катоп
водеща сила в обществото. Старото схващане на капитал-отношени
ята именно търси представителна
власт вместо делегатска координа
ция в общественото възпроизвод
ство.
Но това нещо не може да бъ
де сериозна основа за оценка на
излравеността на конституционни
те решения или решенията, кои
то предлагат системни и други,
върху Конституцията основани законопроекти. Касае се, поне кога
то става дума за най-изразитеяни
обществени разделения, за нещо
съвсем друго. Още от времето на
подготовката на днешната Консти
туция Йосип Броз Тито предупре
ждаваше: „В релоюционното прео
бразование .на обществото са неминуеми, малко или повече, кон
фронтация и конфликти, които
най-напред да бъдат израз на бурното развитие, и всъщност, класо
ви и идейни стълкновения’'. Тази
оценка ни днес не е загубила от
съдържанието и овежестта ои:
стълкновенията имат едно и също
потекло и цели, само до известна
степен са видоизменени методите
на действуване на силите, лротивопоставеии на социалистическото

Комунист
• С укаа ва Президента на Републиката от 23
декември 1964 година „Комунист” е отличен
с Орден братство и единство със златен
венец.
• Директор и главен и отговорен редактор на
всички издания на „Комунист” Велко Миладинович.
• Урежда единна редакционна колегия: директор и главен н отговорен редактор Велко
Миладииовкгч, яаместнив и главен н отгово-

Смята се лочтИ за неналисано
ствв)Н|Ите стойности и цели на натпото общество. Следователно, ка- правило, че на множество грибузла Галодоич, нито трибуните мо- ни политически]© \еми Д<>^1 . -Р ь
же. са\ю да отразява 1* състоянието относно всички '/еми и проох^ли
в някои части на културния и об- задължително да се
* •
*
щеспвения живот, тласкайки по- от този аспект.
е
някога и несъзнателно определени може всичко да
е
'
круши и кланове. Обаче, по също-. Основните, сериоз И]е
то време трибуйите понякога са областта на науката
у
^
недостатъчно осмислени и подгот- могат ДВ заинтересуват
вени, и като такива стават идеал- ката пуолика също ако ®
^
на рамки за един вид еснафски ра- вече и оез такива предпоставидикализъм и критикарсство, за поИован
р
с Радивов Пвтрович
литичеоки памфлетизъм.

самоуправление и на истинската
власт на работника във възлроизводствения цикъл и обществото
иато пяла. И, когато се касае за
същественото класово искане за
промени на. самите производствани отношения, почти неминуемо е,
че такова искане бива посрещна
то от жестоки отпори.
реализация на
Практичната
това искане, изразена в Конституцията, а по-късно и в Закона за
сдружения тРуд. е вградена в ос
новната организация на сдруже
ния ТРУД като изходна основа на
икономическата и политическата
власт на работниците- Обаче пред
поставките работникът в тази ос
новна клетка, преди всичко, да
овладее с текущия и миналия си
труд, неминуемо се стълкновяват
с по-инаквите интереси и по-други
те идейни становища. Изходът от
старата черупка на общественоикономическите отношения не |ени прост, ни безболезнен: не става
дума само за това, че е трудно да
се съгледат всички нови решения
и последици, но за тОва че стари
те отношения постоянно предла
гат свои решения и интереси. Пра
ктичес^и, всичко се върти около
това, че старите и нови монополи
(преди всичко, ония в сферата на
общностите на интересите) не же
лаят да изпуснат от собствена доми нация над общественото възпро
изводство като източник на соб
ствена обществена мощ. В тозикантекст е нужно да наблюдаваме
и живота на основната организация на сдруженяя труд. Тя е полу
чила всички предвидени с Кон
ституцията рамки, но не постига
напълно целите. които са й поставеии.

ход, остана фактически във влаот
та На банковата система. А заупо
треба на банкови средства — към
о са
ни работниците
,
е заварените и нвпромислени отно
се
плаща
шения в системата
висока цена, чрез която във всеки
цикъл от производството и разви
тието се повишава количеството
на отчуждения излишък от тРУДа
на работниците.
А това са противоречия, кои
то не могат да се припишат на
„разорителното" действуване на
новата Конституция, канто и що
не може да се приписва ни икономическата криза, която всъщност е израз на различни хибриди
на старото съзнание и старите от
ношения- Защото кризата не е
произлязла от слабото управляване
.
на раоотниците с дохода. А това
се налага да бъдат и изходни точ
ки в критиката на постигнатото и
на онова, което не е постигнато
с новата Конституция през изтек
лите десет години.
Миленко Предрагович

Ооновният дисонанс лежи във
факта, че е останал неразрешен въ
проса с финансирането и производ
ството и неговото развитие. Тази
смцесгвена предпоставка за овлаДява/не с условията за създаване.
разпределение на обществения до

рен редантор Влайко Кривокапич, главен и
отговорен редактор на републинанските и

□окрайнинските издания: Дубравко
“ Цурач
(СР Весна и Херцеговина), д.р Живорад
Д*°Рд*еаич <СР Сърби.), Деджеп Хайрулаху
(САП Косово), Петър Караянов (СР Македош.я), Янез Корашец (СР Словения), Мирко
Мнкалевич (СР Хърватско), Мата. Наносел
(СР Черна гора), Калман Петковнч (САП
Войводила) и Алберт Души (редактор на иаданието за ЮНА).

• Председател на Издателския евет на „Комуннет изданието аа СР Сърбна д-р Богдан
Трифунович, заместник-председател Драгиша

• Адреси на редакциите на всички квдакия ка
"Ко1^НИСТ : плоп*Д «Маркс и Енгелс” 11
телефонна централа 335-069 Белград. Адрес
на редакцията на изданията аа СР Съроия: Нови Белград, булевард .Ленин” 6 талефан 627-793.
’ ’
• Издава Издателска трудова организация „Комунист”.
# Печата се в четвъртък на сърбохърватски
относно хърватско-сръбскн (кирилица н латинаци), словенски, македонски и албански
езици, а в съкратени издания на българоки,
унгарски, словашки, румънски н РУОИНО]
скици.

ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

С пълна мобилност на всички субекти
• Планъх по есенната сеитба в Босилеградска
о щина е осъществен с около 62 процента. Сериозни
задачи и задължения на всички за да навреме и ка
чествено се извърши пролетната сеитба • Изкустве
ни торове и сортни семена има достатъчно.
Пролетната сеитба и в
Характерно за есенната
Босилеградска община е сеитба в Босилеградска
важна за всички обществе
община е и това, че из
но-нолитическа и стопанс
куствени торове и сортни
ка задача в изпълнение на ■семена ръж и пшеница
целите и задачите от ико- имаше в достатъчни. нолиномичесната
стабилизачества. Може би
ако
пия. Оше повече ако се оост „Напредък" бе а-нра
има предвид, че планът по жирад своите два тракто
есенната сеитба в общи
ра и ако се бяха ангажира
ната е реализиран само с ли и частните трактори в
62 на сто. Именно, спо- онези села, ктдето има вь
ред Акциснната пррграма зможност за оран с транто
по сеитба, през есента на ри, площите най-вероятно
1983 година в Босилеград
сега щяха да бъдат много
ска община беше заплану повече изорани и засети.
вано да. бъдат изорани и
Инак, не само сега, но и
засети около 180 хектара
занапред
обработваемите
обработваема площ. Обаплощи ще остават неиз
че, поради дългия засух и ползувани. Защото възрас
друпи
неблагоприятни ус товата структура на насе
ЛОВИЯ- От
заплануваните
лението в общината небла
59 хектара с пшеница през гоприятно се отразява в
есента са засети само 35. това отношениеа от заплануваните 121 ха.
Самият факт, че есенна
с ръж, са засети 79. Наис- та сеитба в Босия е градежа
тина изораните през есен община е осъществена са
та на изтеклата година 35 мо с 62 на сто, безспорно
ха с пшеница и 79 ха с
е голямо задължение на
ръж, в отношение на пре всички субекти за цялост
дишните години представ но изпълнение на плана по
лява значително увеличе пролетната сеитба. Още по
ние. но все еще има сили
вече ано се има предвид,
И възможности. изораните че тази пролет около 40
площи и в Босилеградска
на сто от суровините за
община да бъдат значител новопостроената фабрика
но по-големи. Това
отце за сушене на различни ви
повече, че селското сто
дове растения, трябва да
панство е една от основ се обезпечат на територи
ята на Босилеградска об
ните насоки в обществе
но икономическото разви щина. Поради това запла
тие нг общината.
нувано е тази пролет в
ДИМИТРОВГРАД

Босилеградска община с
различни видове зеленчу
кови растения да бъдат
засадени над 110 хентара.
Ако към това добавим и
заплануваните 1555 хекта*ра да бъдат засети с раз
лични житни растения без
спорно е, че планът е дос
татъчно амбициозен и
изисква пълна мобилност
на (всички субекти: общест 'В ©но-поли тичесиите орга
низации, общинската оку
пищна, селскостопанската
организация „Напредък’' и
самите
селскостопански
производители. В това от
ношение О0СТ
,Напредък" вече прави усилия на
време да обезпечи необхо
дггмюто количество изку
сшени торове и семена и
резултатите вече са нали
це: обезпечено е достагь
чно количество сортно се
ме овес, ръ.ж и ечемик, а
правят се усилия и за обез
печзванб на всички видове
царевица, чийто добиви
са добри и в Босилеградс
ка община. Обезпечено е
и достатъчно количество
изкуствен тор. Значи в
това отношение тази годи
на няма да има проблеми.
Въпросът във врт.зна с
пролетната сеитба
тези
дни обсъди и Председател
ството на ОК на Социалис
тическия съюз и взе реше
ние, акцията ощо веднага
да се раздвижи във всич»
ки села, като при това се
ангажират агрономите за
даване на професионални
М. я.
напътствия.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК

НА

ССТН В НИШ

Пролетната сеитбапървостепенна попи
шеш задача

Осъществяването на дро ствяване на задачите в об
ле гната сеитба е първо - ластта на селското сто
с гепен н а
обществен о-ио- панство говдри, че пред
литичесна задача за всич Социалистическия съюз в
ки суоекти, защото с то региона, като най-широк
ва се дава иай-дряк при фронт на организираните
нос към реализацията на социалистически сили, сто
долитината по столанока- ят изключително важни
сгабилизация. Още пове задачи. Необходимо е, <пре
че, като се знае, че ми ди :всичко, на по-високо ра
налата есен на територия ■вниЗще да се издигне съз
та на Нишки регион елше нанието у всички общест
ница са засети само 45,573
вени субекти за значение
хектара, или 73 процента то ■ от по-уснорено разви
от плана, което с изключе тие на селското стопанст
ние на Зайчароки регион во в региона. А Социалис
е най-слабият резултат. р тическият съюз е единст
СР Сърбия, че планът по вения, който може и тряб
договорено производство с ва да допринесе за издига
индивидуалните земедел- не на това съзнание. Защо
оки производители е реа то там, където са водени
лизиран с 69% и че за и се водят синхронизира
пролетната сеитба са под ни акции, в които да учас
готвени само 70% от за твуват всички субекти —
плануваните площи. Доба от местните общности и
ви ли се към това и фак- организациите на коопера
тъ*, че през последното торите до най-висшите по
десетилетие орните площи литически и стопански фа
на територията на региона ктори
и резултатите
са намалени с над 4%, а са налице. Красноречиво
площите о житни култури за това говорят примери
в раджите на орните пло- те на Житораджа, Ражан,
щ|и с около 14%, ясно е, Алексинац. Долевац и ня
защо на заседанието на кои други общини в Ниш
ки регион, в които, въп
МеждуобщиНската конфе
реищия на ССТН в Ниш, реки неблагоприятните агуслона 27 февруари, на което рометеорол огични
бе разнежвано само върху вия еднакви за всички ми
един въпрос
изкупува налата есен с пшеница са
нето на пшеницата, есен засети и няколко стотици
ната сеитба и задачите на хектара надпланово.
Социалистическия съюз в
Освен това, без по-пря
пролетната сеитба — по
край членовете на МОК кото и целенасочено учас
тие на науката и максима
на ССТН бяха повилното ангажиране на сел
нани и представители
скостопанските
специалис
на изпълнителните органи
во на производството на на обществоно-политягчес ти, едва ли може да се
храна, енергия и суровини ките организации в регио очакват по-крупни крачки
— този проблем наново е на, представители на реги напред г. развитието на се
на преден план.
оналната стопанска кама лското стопанство и уве
Затуй раздвижената ини ра и Кооперативния съюз, личението на добивите. А
циатииа за обединявано на след това председателигге какво е участието на (нау
селскостопанските органи на всичките 15 общински ката, нека илюстрираме
зации в единна орган-ш за монфреенцим на ССТН, ди с факта, че от около 1 300
ция Со приема добро навред. ректорите на 17 селскосто агрономи и селскостопан
В тази акция, канто .ве натопи организации наодру ски техници в региона, саче е взето заключение, жемня труд в региона и •мо 487 или 38% работят
трябва да бъдат включени представители нп банки - в селскостопанските тру
дови организации. 27% в
всич ки обп (сствено-ггалити 14?.
чесни сили, начело със Съ
Колко сериозно са раз хранително-вкусовата и т*>
юза на комунистите* Този брали значението на тема тюиева промишленост, а
въпрос неотдавна е об та и какво е отношението останалите 35% в търгони
обществено-политисъждан и в регионалния И(М кцм тази важна зада ята,
кооперативен съюз. Скуп ча говори, сама за себе чаените организации и об
щината на междуобщинска ои, острата критика отпра щности или в застрахова
та регионална общност»
вена от страна па повече телните заводи. В се докам е ждуобп I ги н е ките конфе участници в разисквания то е така, наиспина не
ренции на Съюза на кому та, по отношение на отзи може да се говори за паче
пистите и Съюзът на соци ва на най-отговорните за отвени промени в селсноал пети чес ката младеж. И( осъществявано на тази, на- то стопанство а! общност
на междуобщинско равни
кто посочихме, първосте та ни ще дава толкова не
ще е създадено координа
ционно тяло, което да сле пенна общ ест»©н очтолити обходимите долари на оне
зн. чииго агрономи св на
ди хода на тази полезна чесна задача в момента.
Символичният отзив на нивята.
инициатива.
Панчо Богосн
най-отго1ворнито за осъщеА. Т.

Нов подши за сепското стопанство
До 20 април в Нишки
регион е на обсъждане ма
териад във връзка с йо
вого организирано на агро
комплекса. Именно, цели
се да се създаде един агрокомплекс в региона, ка
го по такъв начин с опре
делено районизиране на
производството, по отрас
ли, сс с^здадат възможности във всяка община
да с& използуват най-оптимално наличните възможностХ в селекото стопанегрво.
В рамките на тази обемиста и сериозна задача
в

изучаването на този въд].-ос неотдавна в Димитров
град е създадена и работна група, която да изгот
еи проект за икономичес
кото основание на едно та
нова начинание.
Явно с. че сегашното съ
стояние в селското оголен
ство в Димитровградска об
и,
щипа не задоволява
преди да се създаде реги
аналният агро комплекс, в
общината тс трябва да се
уредят въпросите по одру
жаването на общинско ра
впишеИнак инициативата
за
създаване на един крупен
в Нишки ре

те ЕЕж зь

радия гвдалкч
“
панство .,1 региона, защото
сочки Одоровии, кд'?.пгт
, остават неизползувани
•г!ГХ се приобщи
и
ь
С оглед
[пекара" от състава на сло големи Ресурси,
развойна на
на
основната
на
ВДРУ
жната организация
страна
нашата
сена на
жения тРУД .< Услуга" и ®с
на лредимстк*м
давене
теринарната станцияа

I
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Слаба активност на
делегатите

През миналата 1983 го- стопанство на площ от 150
дина Скупщината на само декара р някогашната „Во
йнишка градина'" в Дими
управителната
общност
по тровград. От Самоулрави
на интересите (СОИ)
тедната общност са даде
основно образование с
ни средства 0т 170 хилядипровела шест заседания.
за оборудване на тсхниче
Едно заседание от тях е
огорочвано, поради неид- ок-ия набинет в състава на
ученическата кооперация.
нане на делегатите, а оста
...
.... -....□8
Набавен е мотокулгиватор
8 хаил Аалександрович Шолохов, поетът .церените постижения на великия руски 8 палите са проводени само
и проведена първи акция
§ от Тихия Дон, свидетел и участник в Реализъм, в които ключово място зае- В с един' делегат болшинс за почистване на площите.
8 най-нрупните и най-бурните събития в .мат: действително рисуваме на живота,□ тво. "Попа говори, че към
Помощ вуа формиране на
8 неговото отечество, неповторимият тво напрано от с°бсгвоното светоусещане и 8 делегатските функции се
ученическата кооперация
3 ред на епохални художествени произ- намира своя израз. Тези формули Шо 8 отнасяме безотговорно. Ка
е оказал и Съюзът на уче
8 веления, които отдавна минаха национа- лаков блестящо вгражда в своите първи □ ито се изтъква в отчета
ническито нооперации на
разкази, свързани с донските казаци и 8 за едногодишната работа
п8 лните рамки и станаха трайни, богати и
на СОИ по основно обра
СР Сърбия с 50 хиляди ди
□ вълнуващи произведения на вссчовеижа заедно с Бебел, Леонов, Пилили и Зам- 8
яти-н донася първите верис-ричеоки соч-8. зованис, чнято скупщи нара. Общо досега са
8 та духовна култура.
изразходвани към 450 хил
°§
Жизненият път на Михаил Шоло- ни и потресающл картини не за драма 5 на на 22 февруари проведе
яди динара.
§ хов е лишен от външен драматизъм и та на революцията, но за драмата на □8 заседание, с такова щтисъ
Доколкото се касае до
8 редки ' преломи, толкова чести в био човека в революцията. „Донските раз- ° стиис на заседанията се
§ графипте на великаните. Той наистина мази" и „Азурната сгеп”, публикувани § слага под въпрос сълцест .материалното положение,
благодарение на изравня
е един от редките писатели, конто ово през 1926 година (Шолохов тогава има □ вената роля на Скупщина
ване положението на осно
р§ ята гражданска мисия успява умело да само 21 година), пече оповестяват зрял 8 та на спомената СОИ във
вного образование със сто
^ обедини с мисията на оригиналното, ин- разказвач, който суверено ще овладее □ взаимно договаряне за
павството,
то е значител
§ дивидуалното, самобитно и вътрешно и техниката и тайната на новелистичното а свободна размяна на тру
но
подобрено. Среден ли
§ абсолютно свободно творчество. Роден изкуство: Потресающи съдби и фатални § да- Затова и основателни
чен доход осъществен
§ е през 1905 година © козашко семейст- делби, които донася стихията на рево- § искове на някои делегати,
през 1983 година в основ
□ во в с- Кружилина Вешонска (днес Во- л-юцията и гражданската война на Дон, □ бездейните да отстъпят
ното образование е 14 265
остовска област). По-късно във Вешен- вече оповестяват
огромното епично Е своите места на тези, ко
§ ска се настанява завинаги и ще напраплатно, което с неговия епохален „Ти § ито с активността си ще динара.
8а ви от нея своя Малка Ясна поляна, ко- хи Дон" ще отрази размаха и дълбочи- о□ допринесат за по-успешна
На заседанието на Снул
работа на тази
° ято само от време на време напуска, ната на Шолохов — романописеца.
общност
щината бяха разгледани и
§
□ в която създава най-забелеясителните
„Тихият Дон" е стожер на новата Е не интереситеРедица други въпроси ка
съветска епична проза. В неговото под- □
8 си произведения.
През изтеклия период то състоянието на учили
□
С това Шолохов на дело потвържда ножие се развиват почти пет десети ле- °° Скупщината е разгледала
щните сгради по селата,
8 ва своята основна мисъл, че писателят, тия нови търсения у\ нови опити в ри □ 60 въпроса, които могат; които не се ползуват и
° който иска да рисува живота на наро- суването на големия исторически' пре- 5 да се групират в няколко' които са дадени на .мест
лом, но „Тихият Дон" остава недоети- ° области. Обществено-ико- ните общности. След това
□ Да трябва да живее с народа. Като с^.
жим и недокоснат. В него Шолохов чу- □
□ демнадесетгодишен младеж Шолохов
защо заключителният баотношения
ланс на основното учили
§ салто за късо време (1922—1924) се озо- десно овладява с времето и пространс- 8 номичесясите
основен въ
2 вава в Москва, търсейки свое име и сЛУ твото, овладява многобройните класови, § представляват
прос, съдържащ основни те не се обсъжда и на
□ жба и твърде спре вниманието на об- сталежки и идеологически сблъсъци и § условия за работа, место Скупщината
като
тъй
° ществеността върху себе си с фейле- драматично преплетени лъчни съдби, 8
средствата, се дават от та
рационалност
□ тони в младежкия печат, но набързо се издигнати на степен на колосална анти-° I:положение
зи
общностПриет
е
и фи
в работа
□ връща на Дон във Вешенска, от която чна трагедия. Може би този трагичен □ та икономичност
нансовкят отчет за 1983 и
на основното образова
тон
в-.,Тихи
Дон"
най-пълно
отразява“
§ ще изпраща едно след друго в света
план за 1984 година.
ние. В тази насока е и фор
□ неповторими художествени свидетелст монументал ността на събитията, които § мирането на
ученическо
Шолохов
рисува.
Шолохов
показва
как
§
ва, и -в която ще спечеля едно след
А. Т.
§ друто многобройни заслужени обществе идейното и моралното съзнание могат 8 ДИМИТРОВГРАД: НЕИЗОСТАВД ОБЩЕСТВЕНДта
□ ни признания, Нобеловата награда за ли- да'бъдат в неразривна цялост, как отсъ
ГРИЖА ЗА ШКОЛУВАНЕ НА ДЕЦА
°тула на почетен доктор на няколко уНи ствието на слух за историята и нейната □
В ПСИХОФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ '
И
□ верситета, повече държавни литератур истина, могат да бъдат причина на по 8
□ ни признания, Нобеловата наградаза ли ражение и на благородни хора. За това а8
§тература през 1965 година, ордена на с®идетелствува потресающата духовна □
а
социалистическия труд пред •и морална одисея на главния герой на §
„Тихия Дон” Григорий Мел ехо-в, която □
□ 1967 година и редица още други.
р
С организирана дейност
Шолохов с внушение и с гордостта на 8 с Ди-.Мктгровградска общи- тези деца се • отделят
и
Обаче истинската биография на
8
значителни
8
изкуствовед
на
рисуване
издига
на
сте
§ твореца, както -веднаж е казано се съна се полага особена гри- средства. През материални
8
пен
на
универсален
символ.
.миналата
§ държа в неговите произведения. Харак
8 жа за школуване на деца,
Втерът на Шолоховите произведения го
Първата книга ,На своя роман лубли 8 изоставащи в психофизиче година, например, за ра□ вори за писателското драматично сьу ку1ва ПРез 1928, а последната четвърта 8 окото развитие и за сьЗДа бота на специалната па
ачаешичество не само във времето и през 1940 година. Този период от 12 го- § ване на условия за по-щас ралелка в Димитровград
са
□ историческите събития, но и в големи дини, продиктуван о.т многобройни сте- 58 тливо детство.
Благода 430, изразходвани -около
а за учениците школу
§ те човешки и морални дилеми, ‘ които чения на замърсени обстоятелства, отра 8 рение тази обществена
гри ва-щи се в Пирот -над 520
8 тези събития неизбежно сътгьтствуват. зява онази невидима, вътрешна драма § жа, гточти всички деца
хиляди динара. През наст0
§ Шолохов отблизо наблюдава и прежив- на Шолохов творец, отразяващи худо- □ от общината
се учат
8 я®а и пресъздава истерията в момент на жествените постижения на отделни час ° специални паралелки в Див ящата година тези средс
ти
на
романа.
□
°8 нейното раждане и не остава само
дтитровград и Пирот. В ос таа ще бъдат увеличени с
Знаблюдател, неутрален художник на оно
И в „Разорната целина” неговите 88 новното училище „Моша 20 на сто. - Това образо
□ ва, което се случва. Шолохов си поста- Д01Нрки казаци още веднаж са изпраше8 Пияне” в Димитровград по ВсНие и възпитание изис
ква немалки
8 вя целта рисуване на живота и той за ни пред предизвикателството на епоха 8
8 него е траен. С тази сетивност може та. Първата част завършва през 1932 го“ настоящем се учат шест
казва Цветан Еленнод3 се
деца
(оу
първи
до
четвър
кретар на СОИ по основ
8 единствено да се обясни колоритната ,и дина, а втората едва през 1960
година.
ти клас). Деца . изостава3 сетивна свежест на неговите нартини
но образование в Димит
Последното негово завърщено лроизве- а§ ШИ В
психофйзтгческото
□ и призори 1И близко почти интимно об дение е „Съдбата
на човека”, публику-1 си развитие от тази общи ровград, но, той добавя че
8 щуване на читателя с неговите толкова вана през 1957 година.
когато Се касае за обезпе
8 на от пети до осми клас
8 разнородни и разнохарактерни образи.
чаване на всички -необхо
Целокупното м-у творчество показ- ° се школувау в специално д-ими
8 Със опонтаност на самониклия си без- ва, че
условия за школув а
света тези д-н-и -напусна човек—□§ то училище в Пирот и се
□ малко народен гений Шолохов органии писател с огромен душевен § га тук от тази община пре нс 'И почцаетливо детство
8 чески отхвърля всични видове на' док- творец
на тези деца оредстшата
заряд.
Н ои-ва-ват осем ученици.
□ ринарно „-насочване” на младата съветникога не ще бъдат под
С цел да се създават по- ■въпрос.
= ска литература и се придържа към протт ^
„„„„
8
Мп=000аПпоо0о0ва0аттпмопмтпаоопаооапо^ос[]апооаоаооавоапопооооаД-Ра<^вот»ЩЧо □
изгодни условид за шко
I
лутане и възпитание на
В. Б.
СТРАНИЦА 8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
В 79-а година, след дълготрайно бо
8 ладуване, почина в родния Ростов Ми8

8
8
8
8
8
§

Създават се условия за
по-щастливо детство

Братство * 2 март 1984

Младежка трибуна * Младежна трибуна
ОРГАНИЗАЦИЯТА Б.ТИТО"Е 1ДИМ№ТРОВГРД
ЗВЕй»"”"
в

■■Ъ
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Н

дЮВА

НА 10 МАРТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ XVII ЦИКЪЛ НА

Растат с благородния дух на литературата
_ Талантливите за литературно творчество
среднощно"11,,, редовно организират литературно
1етене и наи-успешните творби публикуват в
сооствения стенвестник и в Информативния
оюлетин на Анционната конференция на ССМ
° училището
Работата на Литератур
ния клуб на учениците от
ооразователно - възпитате
ли ата Горганизация „Йосип
Б(роз Тнто” в Дим и ТРОЙ
град заема едно о: центра
явите места в богатата извънкласова дейност на димитровградските
средно.
школци. В клуба членуват
30 талантливи за литерату
рно творчество девойки и
младежи.
В
нашето
творчество
преобладават прозните жанрове —
ка
зва
на
председателят
Литературния клуб Душица йованова. — Някои наши членове се опитват да
творят и поезия, а един
голям брой създават произ
ведения на шопени език.
Младите литератори от
димитровградското
средно училище провеждат съ
орания почти всяка седми
ца. Тези събрания на чле
новете на клуба представ
ляват своеобразни литера
турни четения, на които
членовете представят ли
чните си постижения- След
четенето редовно се водят
разизвания във връзка с
прочетените творби, за да
се стигне до една обща
оценка на тези творби. Вси
чко това се прави с пел
да се повишава пост°ян-

НО качеството на творби
те. Мненията и забележки
те се изнасят най-доброже
латено, р другарска атмо
сфера, като се тачи висок
състезателски дух. Върши
се и редовна селекция на
най-дорите творби, кои
то се публикуват в стенвестника на Литературния
клуб или пък. г. Информа
тивния бюлетин на Акционната конференшгз-: на Съ
юза на социалистическата
младеж в училището, където членовете на клуба
имат две ..свои” страниш!.
И останалите ученици в
училището
често пъти
имат възможност да Се
запознаят с творчеството
на членовете на Литерату
рния клуб. За тях членове
те на клуба организират
литературни четения в ходнина на училището. Нз
четенията присъствуват гб
лям брой ученици, ноето
е доказателство за качес
твото на творбите и за
високия интерес на учени
ците за делото на литера
турните творци от собстве
ната средаВ рамките на „Вечерта
на шопската поезия”, коя
то беше организирана в
Димитровград
членовете
на клуба са устроили сре
ша с известния литерату-

рен творец о> нашата на
родност Марин Младенов,
мненията на Младенов, а
те са били истинСа похва
ла за работата им, члено
вете на Литературния клуб
са приели като голямо на
сърчен ио и напътствие в
по-нататъшната
дейностЗатова искат да устроят
* Орещи и с други творци
от нашата народност.
Според думите на Душица Йоазанова, младите
литературни творци от ди
митровградското
средно
училище со готвят усърд
но за достойно представя
но на своето училище в
пегионалното
състезание
на рецитаторите. което на
скоро ще се проведе. В
това състезание те и до
сега са отбелязвали зави. дн;: резултати. Също така
са иамли високи постиже
ние в таканаречените „Наградни темати”, които се
организират в общината по
повод държавни празници,
юбилеи и други тържества.
В годината на великия
юбилей на Димитровград
ска община — 40 години
от освобождението от фашискигс окупатори
ще
се състоят редица търже
ствени манифестации, в
които ще има и много за
дачи за членовете на Л-ите
ратурння клуб. Досегашни
т-* им резултати с° гаран
ция. чс и тези задачи ще
изпълнят с висон ентуси
азъм и успех.
К. Георгиев

СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО

ОТ ПОМОЩ
В Бабушнишка община с раздвижена акция за съби
ране на солидарна помощ на Жика Миялкович, 22-годишен младеж от Радошевац
ккдето е кешетантирано,
Вече четири години Жи
ка боледува от тежко бъ че съществува възмож
ност за траноцлатация.
бречно заболяване- БолеЗа операция в Виена е
стта прекъсна школуване
необходимо да со намери
то му в средното ииономи
ческо
училище в Ниш дарител на бъбрек. Майка
през пролетта на 1980 го- та на Жика е съгласна да по
дина. След двумесечно ле дари на сина си единия си
чение в болница,
Жика бъбрег, но гя има нисоно
кръвно налягане, поради ко
живее с помощта на хемо
сто лекарите не искат да
диализ, отначало два п-ьрискуватКлиниката в Ли
ти, а сега три пъти сВДМ^
он обезпечава бъбрек, но
чно. Единствена възмож
ност за възстановяване на за там са необходими годе
нормалната функция
на хш парични средства
1,5 до 2 милиона динара.
бъбреците е транс^-113тапи
ята- Пресаждането може Затова Общинската конфе
да бълс извършено в Рие ренция на Социалистичес
кия с'ьюз в Бабушница раз
ка или в световноизвестна
та клиника във френския движи акция за събиране
на солидарна парична МО
град Лион. Жика Миялнович е прегледан на Уроло- мощ, и която са включени местните общности, ор
клиника. „Д-р
гючесиата
ганизациитс на сдружения
Здравко Кучич" в Риска,
Братство * 2 мар-г 1984

МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИЧЕСКА
„ДУШАН ПЕТРОВИЧ ШАНЕ”

ШКОЛА

Тема: Дъглосрочната
програма по икономи
ческа стабилизация
• Първи участници са учениците от образова
телния център „Скендербег” от Прешево

1 ла&щя

Дългосрочната програма по икономичес
ка стабилизация е тема на XVII цикъл на мла-'
дежната политическа школа „Душал Петрович
Шане” на вие „Борба”, обработката на който
ще започне на 10 март и хце продължи до 8
юни 1984 година.
Участие в младежката политическа шко
ла досега потвърдиха многобройни младежки
организации от всички краища на страната. Пър
ви участници станаха учениците от образовате
лния център „Скендербег” от Прешево. И във
всички досегашни цикли на тази политическа
школа участвуваха средношколци от преше®ския образователен център. Над 800 от тях по
лучиха диплома на школата.

ПРЕЗ ,,БРИГАДИРСКО ЛЯТО '84” В СР СЪРБИЯ

Десет младежки акции
В тях ще работят 229 бригади с П»5 хиляди брига
дири
На състоялото се тези
дни заседание на Пред
седателството на Републи
канската «конференция на
ССМ в Сърбия бяха изда
дени ,;визи” на 10 младеж
ки трудови акции за пред
стоящото бригадирско ля
то. Това са ,,Неготин",
„Власина”, „Враня", „Бел
град”, „Кадиняча”, „Лозни
ца”, „Пирот", „Нищ“, „Ав
томагистрала „Братствосдинстязо" и „Гердап”. За
съдбата
на
акциите
„Ибар”, „Пештер” и „Сме
дере®0”' които досега се
бр^ЙНизлраха като съюз
ни акции, ще се решава
след десетина дни. Решава
нето по въпроса на СМТА
МЛАДЕЖКА

„Смедерево” е отложено
защото все още ле :са
обезпечени -трудови зада
чи за бригадирите. Затова
е отправена критика. по
адрес на ОК на ССМ в
Смедерево. Председателс
твото на РК на СМ в Сър
бия реши да не се органи
зират „Крагуевац” и „Под
рпнье — Колубара” във
Вапево поради липса на
икономическо основание.
Във връзка с трудовата ак
ция „Копаеник” ще се ра
зиоква след няколко дни.
след като Републикански
ят изпълнителен съвет при
еме програма на мерки за
сипания на последиците от
земетресението.

САМОДЕЙ НОСТ

Ж. Миялкович
сам«управителните
ТРУД,
общности на интереситеСпоред думито на цредсе
дателя на ОК на ССТН Сла
нолюб Маринконич, в анци
ята ше се включи и само
управителиата
общност
на интересите за здравна
защита. От някои села ве
че пристигнаха
първите
вносни на отринвта текуща сметка.
Ако искате да помогне
те на болното момче, ня
когашен носител на Вуко
ва грамота от ОСНОВНОТО
училище в Бабушница, ето
и
текущата
сметка:
62501-621-84-80070/7-566, Ни
шна банка в Бабушница.
М. Аитич

Бепутчани в село Райчиловци
В миналата събота гру
па млади самодейци от се
ло Белут гостуваха в село
Райчиловци, където се
представиха с подбрана ку
лтурно-забавна програма.
Между другото младежите и девойките от садо
Белут изпълниха НЯКОЛКО
едноактавки, една монод
рама и нитка народни и
забавни песни.
Няма съмнение, чо при
мерът на белутоната мла
деж е пример за поддър.
жане и, чо и останалите
трябва да ги последват. За
щото само по този начин
младежта ще може най-

добре да поддържа богато ■>'
дуо културно наследство и- .
обичан на нашия край. . .
Освен това чрез подобни
културно-забавни изяви са.
задълбочават и другарски ,
те отношения между мла^це
ж|ите от съседните села..
Да кажем и това, че
райчишювските зрители от
изпълнената културно-заба ,
ена програма останаха твъ
рдо доволни и канто назаха някои, това им напо
мни за някогашните „стари времена”, когато танн
ва и подобни тостувания
бяха много по-чести.
М. Я
СТРАНИЦА 9

ПРЕДПРАЗНИЧНИ

Олнвера - най-младата скоювка

ОБЗОР

НЕОБХОДИМИ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
С откриването на цеха на „Здраве" от Лес
ковац в Босилеград пред селоното стопанство в
Босидеградона община се' откриват хубави пер
спектива!. С дневна мощност от 24 тона прера
ботени зеленчуци: картофи, .моркови, кромид
и праз, този цех може да се оприличи с «ламя',
която тРябва да се насища с немалка селско
стопанска продукция. Имайки предвид, че към
40 на сто от необходимите суровини трябва да
се обезпечат от територията на общината, пред
общесвенмте и сопанските дейци в общината,
пред селскостопанските специалисти и изобщо
селскостопанското население предстои твърде
отговорната задача как да се обезпечи суро
вина.
Обществена нация за сключване на догово
ри със селскостопански производители вече е
раздвижена. Акцията обаче не върви с желани
те темпове и поради редица обективни обстоя
телства. но и субективни причини. Известно е,
че селскостопанското население в Босилефадска община особено през последните години рая
зко намаля. На село са останали предимно ста
ри хора, конто не са в състояние да органи
зират производство на големи площи. Ограни
чаващ фактор са и самите площи, неподготве
ни за прошимлено селскостопанско производ
ство.

V

СРЕШИ И РАЗГОВОРИ

В поредицата на субективни слабости важн& място заема Липсата на традиция сред селекостопанските производители да произвеждат
в големи количества, както и да сключват до
говори, които дългосрочно следва да изпълня
ват. Тук също така е и неподходящата органи
зация на земеделската кооперация „Напредък",
която в момента трябва да стане истински но
сител на организирано селскостопанско произ
водство. Това означава, че е необходим прелом
в работата на тази организация, организацион
но-кадрово и техническо преустройство, което
следва да допринесе селското стопанство да
стане водещ отрасъл в общината.
Необходими са разяснителни акции, но са
мо с тях не ще се успее много. Селскостопан
ското население трябва да се заинтересува ма
териално и да се увери, че ако пристъпи към
масово производство на зеленчуци ще осъщест
вява годишно добри приходи и ще обезпечава
поминъка си.
Не може да се отрече факта, че е допус
нато известно закъснение (още веднаж се поназа, че обектите по-леко се строят, отколкото се
менят схващанията!). Затова именно в предстоя
щия период всички организирани сили тРябва
да действуват единно, според дългосрочни про
грами, за да се осигури необходимата селско
стопанска продукция за този важен зех в сто
панството на Босилеградска обц^ина..
Ст. Н.

—- .6!
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Вече 33 години Оливера
Петрова от Димитровград
възпитава и учи най-малки
те, тези които, калето сама
та тя казва, живеят в све
та на легендите. Ро-дена е
в село Каменица, където
започва да се занимава е
обществена. дейност, найнапред каро пионерски ръ
ководител. Към края на
1946 година е приета в ре
давете на СЮК. Една е
всред първите най-млади
окрювки в тогавашна царибродска околия- Само две
години по-късно, през съд
болната 1948 година зами
нава на първата си трудо
ва анция — в изграждане
то на Нови Белград. Друга

Оливсра Петрова
годините.
рите й скрили
казва тя, защото все още
била невръстна за такива
акции. След това участву'
ва още на три съюзни тРУ
дови акции ногато още
повече се калява и потвър

ждава напредничавите си
идеи.
,
ц)рез 1951 година Петро
ва завършава учителска
школа в Димитровград и
постъпва за учителка
в
Петърлаш. По това време
в селото има двама учители
и много деда и млади хо
ра. Скокувоката си дей
ност и тук продължава.
— Младежката организа
ция в селото започна мно
не рядко се случваше по
14) почдейно да работи, а
повод 25 май да дойдат и
по 80 младежи й девойки,
които
участвуваха във
физкултурните упражне
ния- ^рез
организацията
на жените организирахме
с девойки и млади жени
о.’ селото твърде богата
спомня си
активност
Петрова. Под ръководство
то й тогава дейно работят
хоровата, фолклорната и
драматическа секции.
След тригодишно учи
тел ствуван е и богата об
ществена дейност от Пе
търлаш заминава в Пога
ново и там остава седем
години. Със съпруга си
Илия тук разгьрща широ
ка активност в различни
области на обществения
живот на селото. Те тога
ва организират домакинска
школа, а за всеки празник
подготвят програми, с кои
то младежта настъдвала
не само в околните села,
но и в Пирот. Тя си спом

ня за честите посещения
на граничните застави, за
на
организираната анция
един доян погансшчанин да
се построи къща, да се по
вдигне чешма в селото, ко
ято и днес съществува, за
крачки в малипърлите
на/рството в селото, за пър
вата засега италианска со
рта пшеница... — Ив Петърлаш и в Поганово жина
веехме с проблемите
селото, на хората* Напети
на тогава и учителите °я
ха наистина „първи хора"
в канвато и да е акция
подчертава нашата събеседничка..
ГГрез 1961 година тя ста
ва учителка в Димитровград. Тогава завършава и
академия,
педагогическа
специалност руски език, но
все оше работи като учителка. Сега учи четвърти
клас. И тук се включва в
дружеството на жените, а
сетне в самодейния теа
тър, градски хор и в реДИца други активности. Ня
колко мандата бе отборник на местната общност.
Сега, в напреднала възраст
извънучилищната си дей
ност посвещава на семей
ството си, на внука Деян.
— И сега бих се занимава
ла с обществена дейност,
но считам че това трябва
да бъде задача на младате. които да изкажат спо
собностите си —с гордост
на извървяния път казва
А. Т.
Петрова.

ОТ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА ОО НА ЧЕРВЕНИЯ
КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

Ушшка едногодишна дейност
В 52-те основни организации на Червения кръст
в Босилеградска община, членуват над 3200 души.
За изключителен принос в осъществяване задачите
на Червения кръст, 11 местни организации получиха
благодарствени грамоти
Скупщината на общинс нейните органи и тела. В
ната организация на Чер- работата на
събранието
ветия кръст в Босилеград, участвува и председател
нейните органи и
тела ят на Председателството
през изтеклата падина са на МОО
на Червения
кръст в Лескоквац, Вунаосъществили
значителни
резултати. Заплануваните шин Стаменкавнч и пред
задачи и антивности цяло ставители на общинската
стно са реализирани. Бро организация на Червения
ят на членуващите в орга кръст от Лесковац.
низацията по отношение на
В отчета и разисквания
предишните години значи
та се изтъква, че Общинтелно е увеличен. Обаче,
факт е и това, че резулта сната организация на Чер
тите можеха да бъдат и вения кръст в Босилеград,
особено внимание е отдели
по-добри, ако в това отно
ла на организационно-кад
шение бяха мобилизирани
всички субекти, преди ровото укрепване на ор
всичко ръководствата на ганизациите и омасовяване
то на организациите- За
основните организации на
това овидетелствува и фа
Червения кръст в органи
зациите на
сдружения кта, че понастоящем чле
труд, а и в някои местни нуват над 3200 души в 52
общности. Това бе изтък първични организации, от
нато на проведеното
на които 37 в местните общ
23 февруари тг. годишно ности (във ведна по една),
10 в организациите на сдру,
отчетното събрание на
Скупщината на ОО на Чер женил труд и пет в учи
вения кръст в Босилеград, лищата, (основното и оре
когато се разисква върху дношколския образавател
отчета за миналогодишна он център.)
Покрай това през изтен
та работа на Скупщината
на ОО на Червения кръст, лата година общинската
организация на Червения

кръст в Босилеград, особена активност е проявя
вала и в здравното обра
зование и възпитание на
селското население, като
една от основните задачи
в провеждането на конце
пцията по всенародна отбрана и обществена салю
защита. Така
например
през изтелата година в ор
ганизация на Червения
кръст и здравните и прас
ветни ведомства са прове
дени 4 курса с около 70
курсисти по домашно ле
куване на болни и повре
дени и 4 курса по оказва
не на първа помощ. Значи
телни резултати са постиг
нати и по въпроса на омасовяването на кърводарителите така, че броят им
вече надминава 100. На
социално застрашени
лица, ОО на Червения нръст
с дал помощ на стойност
от 19 400 динара. В съдей
ствие на ОК на ССТН и Ос
обществен о -.по
тамалите
лирически
организации.
Червеният кръст е участвувал в акцията по съби
ране на парични средства
за пострадалите на Копа
оник. и Алексинашките ми
ни и редица други общес
твено-хуманни акции.
М. Я.
Братство * 2 март 1984
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БОСИЛЕГРАД: ФУТБОЛНА

п

СРЕЩА ЗА ЮГО-КУПАТА НА МФД ВРАНЯ

МЛАДОСТ' НЕ УСПЯ
„МЛАДОСТ" — „МОРАВА" 1:2, (0:1)
СпР|,и
Иго™,,

’ 9 ФевРУаР 1984 год. футболна
РтТТе "а |°го'кУпата на МФД Враня.
"Пм ра *рвй Драговищица. ГолмайМсоавя -Г Г” М Дветк°в в 56 мин. за
”“СР
МЯРК°ВИЧ 8 35 м«н- и П. Маркоч в 71 минута. СЪДИя на срещата М. Илич от
Сурдулица, Зрители около 100 души.
Футболистите на „Младост" от Босилеград и та
зи година не успяха да се
класират
за
следващия
кръг в рамките на състе
занието за ю го-купа та на
МеждуобщинскаТа футбо
лна дивизия Враня. И тазн година, както и миналата, футболистите на ФК
„Морава" от Владичин хан

Инан, за играга, въпре
ки че игрището бе покрито със сняг, можем дакаже.м, че бе добра, мъжест
вена с доста вълнуващи
мигове и пред . едната и
пред другата но ата. И съ
всем нямаше да бъде не
заслужено, ако бяха изспоред играта и головите
положения и заслужаваха

Отборите играха в следните състави:
„МЛАДОСТ": В. Захариев, Д. Златков,
Б. Иванов,, П. Стоянов, А. Васев, Л. Захариеяв
(С. Димитров), Р. Венков, Б. Тасев, Р. Захариев
и М. Цветков.
ФК „МОРАВА": С. Антич, Б. Радусннович,
Т. Алигович, Л. Йованович, Ч. Ничич, 3. Нешич,
П. Маркович, 3. Антич, Н. Ристич, М. Милиннов’14 и 3. Маркоюгч.
се показаха като по-добър
отбор и съвсем заслужено,
с победа от 2:1, се класи
ра за следващия втори
кръг на това кал .масово
футболно състезание.
ПЪРВО ГОДИШНО

това. Но във футболната
игра, неведнаж се показвоювали победа босилегра
дските
футболисти.
Те
ва, че понякога и по-доб
рият отбор остава побе

В събота на 18 февруа
ри 1984 г. в Пирот Се съ
стоя полугодишна конфе
ден. Може би, за елимини
ранция на Междурегиона
рането -на ФУтоолистите
лшта
лига. Между друго
на „1У1ладост'- още в пър
вия к,ръг на състезанието то на тази конференция е
наи-голяма вина има съ- . оюределено и началото на
пролетната
част на пър
дияга М. Илич, който в
венството. Първият
кръг
началото на първото полу
време не присъди дузпа Ще започне на 18 март, а
последният що приключи
за домашния отбор, а и
на 27 юни т-г.
в течение на играта, бе
пристрастен към футболис
Инак В първия кръг в
тите от Владичин хан.
Димитровград в дерби —
• Първия гол, гостуващи мача ще се срещнат ^А.
ят отбор осъществи от Балкански" и ,.Хайдук Ве
голова позиция, която не яко" от Неготин.
обещаваше много. Топна
та бе подадена в наказа
телното поле на „Мла
дост". На нея тръгнаха
двама футболисти на „Мла
дост", но се хлъзнаха и на
лявото крило на „Морава"
чЗ. Марнович не бе тРУДНо
да я вкара във вратата на
домашния отбор. Остана
лите два гола бяха пости
гнати през второ го полу
време. Най-напред М. Цве
тков, след като Р. Захариев с добра трук излъга
няколко
футболисти на
„Морава", изравни резул
тата на 1:1, а след това
П. Марнович, при слаба ин
гервенция на В. Захариев
^тбеляза и втория гол за
„Морава", който гол отвори вратите на
ханските
футболисти
във втория
кръг на това интересно фу
тболно състезание.

СЪБРАНИЕ НА ОТБОРА „ПАГТИЗАН" ОТ

26 февруари

В културния дом на с.
Желюша,
Дилштровградс
ка община, се състоя пър
вото годишно събрание на
футболния отбор ,.Партизан". В присъсшието
на
делегати на конференция
та, както и играчи и прия
тели на клуба, членове на
сбществено-гюлигичесвите
организации от селото
и
представителки на футболния отбор „А. Балкански"
от Димитровград, обрани
е-то води досегашният пре
дседател на клуба ®лаДа
Еяенков.
Бяха прочетени отчетите за работата на нлуба я
финансовия отчет от осно
павзнето преди една 1'оди
на до днес, както и финан
за
совият план и планът
работа през настоящата го
дина. След това се приет*
пи към кооптиранв на нянови членове в пред
кои
клуба,
седатслството на
точка бе
Като последна
избирането на ново предсе
на конферс-нци
датеяство
ята. За председател в но
вия мандат е избран
То-

ма Марков, работник
в
ПТТ — Димитровград и
с хтивен играч в „Пзртила-н”.
И тук, канто на годиш
ното събрание на „А. Бал
кански”, бе изказана поло
жител на оценка за сътру
дничестното между ,,Партизан" и „А. Балкански" и
ловторено желание го и не
обходим остта от >ю -н ата -

тЧ-к до продължава и да се
развива. Общо закключение е, че клубът за късо
време е постигнал твърде
добри резултати, канто и
че клубът се ползва с го
ляма популярност в село
то и околността. Следова
телно клубът оправда същ©сънуването сп.

Започват състезанията
за Иго-купата
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Конкурс
ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО —
СЕКРЕТАР НА ТРУДОВАТА

ОРГАНИЗАЦИЯ

2

- С ТРУДОВ ОПИТ ОТ 3 ГОДИНИ ИЛИ СТА
ЖАНТ — НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ
— Един изпълнител —
Покрай общите условия предвидени със
Закона, кандидатите
трябва да изпълняват и
следните отделни условия:
“
2

!
5

:
:

■

— Да имат завършен Юридически факултет — Дипломиран правник.
— Да са отбили военна си повинност.
— Да не са осъждани за углавни дела и
да не са под следствие.
— Да имат трудов опит от 3 години.
С молбата за конкурса, обгербвана с 4
дин- административна марка, нандидатнте тряб
ва да подадат и следните документи:

I
I

— Диплома за завършения факултет —
Дипломиран правник — (заверен препис или фо
токопия).
— Кръщелно свидетелство.
— Потвърждение, че са отбили военна си

:
:
:
:
:
:
:
:

2

ПОВИННОСТ.

— Съдебно удостоверение.

^
■

— Удостоверение от СОИ по заемане.

5
■

— Удостоверение за трудовия опит.

!

— Лекарско удостоверение.
;

;
•
;

Предимство при избирането на конкур
имат онези кандидати, които покрай напълнява
нето на всичкн останали условия имат и тру
дов опит от 3 годннн. Доколкот» такива не се
обадят, избирането ще се извърши от кандида
тите без трудов опит-

■
'5
5
■
:
;
!
«

Молбите за засноваване на трудово отпошенне, с необходимите документи се подават в срон от 15 дни от, деня на публикуването на конкурса в „Братство” —- Ниш, на следния адрес: Трудова организация ,»Автотранспорт”, Босилеград — до Комисията за работа и
трудови отношения. Неномплектуваните и нена
време изпратените документи няма да се вземат под внимание-

;
2
■
*
I
;
;
5
.1

■

та, както и три нлуба от
На полугодишното събмеждуропионал'Ната
лига:
рание на МФС и ОФС Пи
„Сонди”, „Единство" от Пи
на
рог, което се състоя
рот И „Асен Балкански”.
25 февруари в Пирот, мс
В първия нръг, който ше/
жду другото са определе
сс играе на 11 март 1984 г,
ни отборите, които ще се
„Партизан" от
Желюша
състезават за Юго-нупата.
ще сесрещне йа спой теОтборит е са разделени в
две трупи — първата има * Рон С ,,1’сал” ОтЦърнокли
ще, а „Асен
Балкански"
14 клубове — общинска
те се срещно с „Лужмилига Пирот, а във втората
ца” в Бабушница.
са отборите, състезаващи
се в междуобщиодната ли
Д- С.

ассьиапссхисгазипнссаасиа

Въз основа на оказалата се потреба, а въз
В основа на чл. 9 от Закона за трудови отноше
ния и чл. 23 на Самоуправителното споразуме
ние за сдружаване на. труд на трудещите се в
; . ТО „Автотранспорт” в Босилеград, канто и чл. 5
от Правилника за трудови отношения, трудовият съвет в ТО „Автотранспорт” — Босилеград,
на заседанието, си състояло се на 1 февруари
1984 година, взе решение да се разпише

Д. Ставров

1УТБОЛ: МФС ПИРОТ

д. с.
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ЖЕЛЮША

Досега добри резултати
Желюша
1984 г.

I 3 си

В течение е
вторият
етап от подготовката
на
футболистите на ,,А. Бал
кан оки". Двадесетина фу
тболисти по два пъти днев
но тренират на снежните
терени й околността на Ди
митро-вград и на терена в
спортния център. Лошото
време не попречи на дими
тровградокитс
футболис
ти да се подготвят възмо
жно най-добре за предсто
ящите състезания-
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Звонска
приказница
а
ту лутрию. Една знончанка, ни пет, ни шес, не
получила първуго преправила своят билет, та
витрину.
ту награду
Трябвало ву витрина — и она си исплела крошньуту по такъв наичн. Мислила йе мо"
же да мине тека.
Добре ама, положението излезло бучаво.

а

— Защо сте задушили
своя годеник?
■ — Майка ми
ми каза,
че мъжа веднага трябва
да „хвана” за гушата...

Думата на лъжеца е написана на пясъка.
Адигска

С едното око сълзи лее, а с другото намига.
Бенгалска

Съжалил вълка кобилата: оставил опашката и
гривата й.
Руска

ОТ , СРЕЩИТЕ
ЛАТА”

Доверчивостта е дете на добродушието.
Ричардсън

Един гоиндолчанин
по
време на г°стуването в
Лукавица разказва за своя
брачен живот:
— Пхрвите десет години
от нашия брак бяха борба
за овласт, следващите де
сет се борех за равнопра
вие с жената, а сега след
т-риестмна години „щаст
лив” брак се боря за гол
А. Т.
живот.

Няма нищо по-:скъдо от доверието.
Чеченска
Който често проверява, нищо не губи.
Кабардинска

а
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— Или да ми се даде витрината, или чу
до че стане?! Може ли тека?
— Не, не и не! — твърдо запиняла другарната.
— А бре другарко, видиш ли дека имам
исправан билет?

В Шотландия:
— Докторе, малкият е
гьлнал жълтица!
— Добре. Как се чувст
вува собственикът й?

е по-лошо от ненавистта.
Латинска

1ВШ

Рипил шумарат, та при комисиюту*

имаш
—Искаш, ли да
малко братче?
— В никакъв случай!
Та едйа излизам накрай и
с вас двамата.

На лъжеца не вярват дори коГато говори ис
тината.
Латинска

Притворството

Печелившият билет бил попадъл у праве
руКе — у шумаратога. Бъш кино да се наместило: нели юн се грижи за горуту — при шега
дръвни произведения.

ч

ХУМОР

МЬЛРОСГТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

I
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— Имам и я? — одговарала му она.
Тегай шумарат пресъвил табак па на судТал1 излезли експедитивни — и казали:
— Витрината — премия е на шумаратога.

СЕ

И тегая пак стануло представление- Неколко младежи с трактор отишли у Звонску
баню и изнели витринуту, натоварили и с веселбу — откарали у Звонци.
Кво по-натам че стане с туя другарну не
околната села сви се умърджуйу ка виде некой
кара ствари:
—
— Нека, нека, че види шумарат!

V

Нека думаю кино си сакаю — каже
шумарат. я не ли си сдаси премиюту...-
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