
ЕригстВо С тжла
СФРЮ Йосип Бреа Тит* «г 
14 февруари 1§75 г. Мадател- 
ство „Братство” е удостоено 
с Ордеи братствв и вджнстве 
със сребърен венец за оео- 
бени заслуги в «властта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 

между
народи и народности.

те

ГОДИНА XXV * БРОЙ 1155 * 18 МАЙ 1984 Г. *

НА СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА ДВАТА СЪВЕТА

ЦЕНА 4 ДИН.

15-ГОДИШНИНА НА 
,,МАЙСКИТЕ СРЕЩИ"

НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Ново Председателство СФРЮ ГОРДА И
ЩАСТЛИВАг 113 наи-висшия държавен орган в страната са провъзгласени: Бранко Микулич, Лазар Мой

сов, с-тане доланц, Никола Любичич, Радован Влайкович, Синан Хасани, Йосип Върховен, Веселин Джура 
ович и Драгослав Маркович (по пост). Нов председател на Скупщината на С<ЯР Югославия с едногоди 

шен мандат е Душан Алимпич, подпредседател Нуша Кершеван; председател на Съвета на републиките 
и покрайнините е Миливое Стийович, а на Съюзния съвет — Стоян Бйелаяц. Вмест° девет досегашни — 
За нови членове на Съюзния изпълнителен съвет са изабрани Янез Землярич, Раиф Диздаревич, Доброслав 

Чулафич, Синиша Корица. Мустафа Плякич, Йовко Йовко век и, Любомир Бабан, йерней ян и Анте Сучич.

МНАЛОСТ
В годината на великия 

юбилей — четири десети 
летия свободно и успешно 
социалистическо самоуп- 
равително развитие, Ди
митровград отбелязва още 
един важен юбилей — 15" 
годишнината на „Майски 
те срещи” на младежта на 
народа и народностите в 
Сг Сърбия. И голяма е 
гордостта на градчето, на 
неговите пионери, младе
жи, девойки, трудови хора 
и граждани: 15 години на 
една велина манифеста
ция на братството, на 
сбор и договор, на обич и 
радост, на вдъхновновение 
и съдружие, на крепки бра 
тени, другарски и приятел
ски връзни между млади, 
верни

В Джуранович Л. Мойсов
на Титовото дело!

,,Майските срещи" се ро 
диха като висш облик на
вече изявената в това вре
ме пионерска манифеста
ция „Братско хоро", коя
то също поникна в нашия 
град за да стане значител
на републиканена манифе 
стация на пионерите на 
народа и всички 
ти и етнически групи в 
СР Сърбия. През тази 1969 
година, когато ..Братското 
хоро" отбелязваше 10-годи 
шнината си, младежта на 
народа и народностите в 
Сърбия .запали 
неугасващ огън на бра-гСт 
вою. И ето — цели 15 го 
Дини Димитровград е от- 
крито сърце посреща скъ
пи гости от Косово, Вой
води на и останалата част 
на нашата Република, ко 
“го със своята песен и иг- 
Ра, със своята младост и 
гордост лазях и развиват 
братството 
Роди и народности, 
найтолям завет 
вожд и учител Тито.

На 19 и 20 май 1984 то. 
Дина в

народнос

още един
Н. ЛюбичичБ. Микулич

На съвместна сесия на водина.
Изказвайки благодар

ност за избирането си 
председател на Председа 
телс-риото на СФРЮ Весе 
лин Джуранович 
другото изтъкна, че Пред
седателството поем а отго
ворна държавна функция 
110 ‘време, ногато се раз
ширява и укрепва фронтът 
на борбата за

двата съвета на Скупщина
та на СФР Югославия, про
еедена на 15 май, предсе- 
дателствувана от Мирко 
Попович (понеже предсе
дателят Войо Оврзентич 
огсъствуваше поради бо
лест) бяха избрани 
членове на Председателст
вото на СФРЮ, конто след 
толва дадоха и тържестве
но изявление.

на Председателството на СФРЮ между

Бранко Микулич, роден през 1928 година в Гор
ни Вакуф, СР Босна и Херцеговина, Никола Лю
бичич, 1916, Каран край Титово Ужице, СР Сър
бия, Йосип Върховен, 1926, Загреб, СР Хърватска 
Лазар Мойсов, 1920 година, НеготИно, СР Маке
дония. Радован Влайкович, 1922 година, Буджа- 
новци, САП Войводина, Веселин Джуранович, 
Марггиничи край Дал-миовград, СР Черна гора, 
Стане Доланц, 1925, Храснии, СР Словения ,“Си- 
иан Хасани, 1922, Пюжаране, САП Косово.

нови на нашите на-
този 

на нашия
'Икономичес 

и по-ната 
тъдцно развитие «а социа 
листмчеокото самоуправле
ние. Основните определе
ния на нашето 
тическо общество ща бъ
дат и занацред
ра «а
пооредстиени и

ка стабилизация приветливото град
че Димитровград в Горно 
Понишавие ще се 
младостта на Република
та. Пан ще дойдат млади 
от Аленсандровац — Жуп 
ски, Призрен, Ковачнца, 
Уздин, Руски Кръстур и 
Босилеград — сърби, албан 

ТУРЧИ, русинн, слова 
цн, румънци, и българи — 
да пазят и разнасят слава 
та на братството и един
ството. За хубивото днес 
и по-хубавото утре на
братската ни общност __
СФРЮ. Кирил ТОДОРОВ

Членовете на Председа 
телегвото на Социалисти
ческа федеративна рещл 
блика Югославия и доов- 
га изпълняваха високи и 
отговорни постове в соци
алисти чеоките републики 
и покрайнините, кант° и 
във Федерацията.

По пост — член на Пре 
Дседателството «а СФРЮ 
е Драгослав Маркович, 
председател на Председа

стече

ооциалис-

оио-
зсични наши не-Централния изабран Веселин Д>ку 

ранович, член на Предсе
дателството но СФРю от 
Черна гора. а за подлредеа 
да-гел Радован Влайкович; 
член на Председателство
то на СФРЮ о-г САП Вой-

ше ци,телютвото «а 
комитет на Съюва на юго 
славоките комунисти. 

Новоизабраното Прейсе 
СФРЮ про

дълтосроч 
ни желания и действия, то 
ва са наши принципи и по
литика, която с Пито паче 
ло изграждахме

дателство на 
веде първото си заседание, 
на което за председател бе и развива

хме.



Г ПО.СВЕТА Н А С 1И У
СССР НЯМА ДА УЧАСТВУВА НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ В ЛОС АНЖЕЛОС

Сътрудничество в рамките на 
необвързаното движение Решението е окончателно

олимпийски комитет иа СССР Ма-! — заявил председателят на Националния 
рат Грамов на пресконференция в Москва

Решението на Национа
лния олимпийски комитет 
на СССР (от 8 май т-г.) съ
ветските спортисти да не 
участвуват на Олимшйс- 
«итс игри в Лос Анжелос 
продължава да е тома на 
многобройни коментари и 
изявления в целия свят.
Американците не спазват 
принципите на олимииама 
и не предприемат мерки, с 
които ще гарантират си
гурността на съветските 
спортисти — това са офи 
циалнита причини да бъде 
взето едно такова реше
ние. Коментарите в САЩ 
и Западна Европа обаче 
счита-г, че решението е съ
ветски реванш за амери

ЖЕНЕВА

След състоялата се тези 
дни пресконференция в 
Москва обаче надеждите 
за обща олимпиада изгле 
ждат по-малки от мини
малните. Решението е оио 
нча-гелно: спортистите на 
СССР няма да участвуват 
на Олимпиадата в Лос Ан 
джелос” — заявил ггредсе 
дателят на 
олимпийски комитет на 
СССР Марат Грамов.

Както е известно, реше
ния за неучаствуване в 
„Олимпиада” 84” взеха и 
националните олимпийски 
комитети на България, ГДР, 
Чехословакия и други стра 
ни от „социалистическата 
общност".

бойкот на Олим 
Москва.Подкрепа на брнонскнте 

документи
канения
ГШЙСИИТб 'Игри в 
Както и да е« едно е оигур 
но: кризата в отношения
та между великите 
сериозно застрашава ол\ш 
ггийското движение.

Мнозина спортни и ДРУ- 
всички 
Между

СИЛИ

:
Документите съдържат средносрочна прог

рама за сътрудничество между необвързаните и 
останалите развиващи се страни в здравното де
ло за периода 1984—1989 година

ги дейци, преди 
председателят на
народния олимпийски но 
митет Хуан Антонио Сама 
ранч и председателят на 
Организационния комитет 
на Олимпийските игри 
Лос Анжелос Питър Иубе-

Националния

Министрите на здравно
то дело на необвързаните 
и останалите развиващи се 
страни, които участвуват, 
на 37-то заседание на Све
товната организация по 
здравеопазване, проведоха 
заседание, на което ше
фът на югославската деле 
гация д-р Джордже Яков- 
левич докладва за резулта 
тите на маргговското съб
рание на представители на 
необвързан ите страни-ко
ординатори на сътрудниче
ството в здравното дело. 
Това събрание бе проведе
но на Бриони и на него бе 
разработено предложение 
на сътрудничеството в об 
пастта на здравеопазване
то между необвързаните и 
останалите развиващи се 
страни за периода
МАНАГУА

1989 година.
Програмата обхваща вси

чки аспекти на сътрудни
чеството в тази област* 
разглеждане на опитите в 
провеждането на страте
гията „Здраве за всички до 
2000-та година” на Светов
ната организация, сътруд
ничество в школуването 
на кадри, в производство
то и контрола на качество 
то на лекарствата и меди
цинските съоръжения, в 
превантивата и лечението 
и в научноизследовател
ската работа.

Приемайки брионските 
документи, министрите из 
хъкнаха, че необвързаните 
страни сега за пръв път 
имат конкретни документи 
за взаимно струдничест 
во в здравното дело.

в

рот, считат, че не всички 
надежди са загубени. Са- 
маранч се готви да посети 
Москва „да спасява, какво 
то може да се спаси".

ЗАТРУДНЯВА СЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ

Растат и дълговете, и лихвите
От 1973 до 1983 година външните дългове на 

развиващите се страни (които не изнасят нафта) до
стигнаха 669 милиарда долара

Оптимистичните прогно 
зи на Международния мо
нетен фонд, по всичко ли
чи, няма да се сбъднат.
Външните дългове на раз
виващите се страни про- 
дълажват да растат заедно 
с лихвите, каито представ
ляват все по-голямо бреме 
за стопанството на тези 
страни — оценява Пренса 
латина.

От 1973 до 1983 година 
дълговете на развиващите 
се страни (без износчици- 
те на нафта) се увеличиха 
5 пъти и достигнаха 669 ми 
лиарда долара. Според да
нни на Международния мо 
нетен фонд, тази година 
дълговете им ще се увели 
чат на 711 милиарда дола-

страните-длъж-износа на
нички: От 21,6 на сто 
1983 до 24,4 на сто в 1987 
година. След това лихвите

в

Лихвите и амортизация
та (така наречено сервиси- 
раке на дълговете) през 
следващите години где ра
стат пропорционално на

ще намаляват, разбира се, 
при условие развиващите 
се страни да осъществят 
значително по-голям износ.

1984—
• ЛУСАКА

Непосредствен двалог за Намибия
Осъда на агресивните действня В края на миналата сед

мица в Лусака се състоял 
първият непосредствен ди
алог между представители 
на Организацията на наро
дите в Югозападна Афри
ка (СВАПО) и представите

който трябва да доведе 
Намибия до независимос
тта й".Участниците в Третата 

конференция на министри
те по труда на не°бвърза- 46 необвързани страни в 
ните страни, която бе иро заключителния документ 
ведена в Манагуа, енерпи се застъпват 
чно осъдиха 
действия
гуа и оказаха пълна под
крепа на уоилията на ,Д1ру 
па Контадора” за възсгано 
вяване на мира в Средна дата.
Америка.

Както съобщава Пренса
латина, представителите на

Водачът на СВАПО Сам 
Нуйома водил разговаря 
зад закрита врата с гене
ралния
администратор за Нами
бия Уилиам ван Нижерк и 
с представители на много- 
бройнито така наречени въ 
третини партии на Нами
бия.

за спазване
агресивните на суверенитета и незави 

против Никараг симостта на Никарагуа, 
нато призиват САЩ да 
приеме решенията на Ме

ли на расисткия режим в 
Претория. Разговорите от
крил замбийският 
дент Кенет Каунда, като 
изтъкнал, че Южна Афри
ка „занапред не смее Да 
поставя пречки

южноафриканени

прези-
ждународния съд иа праю

ра. по пътя,

г
40-годишнината от борбвтп на Църноок

Силно отекна партизанският подвиг
(4)

шистка Пета армия на свободната територия.
В Църна трава владееше голяма плащ. 

Българският окупатор я е опожарил и плячко- 
сал. Затова Пета южяоморавока бригада търг- 
на към Пирот с цел да донесеПише: ДУШАН ЛАЗИЧ, генерал-майор в 

пенсия
дантегвото на българската фашистка войска. 
Затова овадетелствуват забелязаните от стра- 
'на и а охраната ми фашистки части, прид
вижващи се към Топли дол.

Частите на Първия косовоки

_ храма за на
шите и българските партизани. В района на 
Църна трава се очакваше продължение ма 
офанзивата на българската фашистка войска. 
Партизанските части готвеха контраофанзи- 
ва ма юг и оръжие, което не бе достатъчно.

В района на Църна трава се формираха 
'нови войскови формации. От бойци от Вран- 
ска околия в село Огрелъц 1На 9 май бе 
формирана Седма южноморавска бригада. В 
соло Дарковац на 12 май от Първид кооов- 
'ски отряд ое формирана Първа косовска на
родно овободителна ударна бригада. От нови 
бойци, пристигнали в Църна трава от Бълга
рия и от Т1р,ьнския партизански отряд фор
мираха се: Първа софийска народооевободи- 
телма бригада в село Кална 1ва 2 май 1944 
и Вгтора софийска н ародоосвобадителна бри
гада, пале в село Кална .на 11 май. Трябва де 
се подчертае, че Първата и Втората софий
ска народоосвободителни бригади не се сре*

Българският народ и младежта не се 
страхуваха, че с нас може да ги забеляза 
някой фашист и да ги заяви «а властта, а 
сетне да бъдат изложени на репресалии. То
ва бе доказтелегво, че фашизмът нямаше дъл 
баки корени всред народа и че българския 
'народ с нас свързваше нашата НародооЮвюбо- 
дителна борба. Това на нашите бойци дава
ше още по-голямо насърчение в борбата 
срещу българската фашистка войска в тази 
нейна офанзива.

Вечерта на 7 май нашите части продъл
жиха придвижването и минаха на
ока територия. Сутринта на 8 май направиха 
почивка в село Топли дол. Но бързо след то
ва се появиха български самолети-разузнава- 
тели. Макар че бяхме маскирани в една грра 
сигурно ни е забелязал и осведомил

отряд про
дължиха марша, минаха през Власинското 
плато и следобед на 8 май избиха в района 
на планина Чемерник. След кратка почивка 
пак продължиха марша. На 9 май направиха 
почивна в района на Църна трава (южно на 
6—8 км). Но, вече около 10 часа бе забеля
зан един батальон на българската фашистка 
полиция на Чемерник. Нашите 
позиции, но не дойде до стълкновение. 'На 
10 май, след десетдневен марш и борби и 
почти без храна, правихме почивка.

части заеха

югослав-
На 10 май в Добро поле бе установена 

връзка с генерал Михайло Апостолски, 
дант на Главния щаб на НОВ за Македония. 
Той осведоми всички щабове за хода и ре 
зултатите в офанзивата на българската фа-

К01мен-

ком©н-

СТРАНИЦА 2
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ИЗ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА МИЛКА ПЛАНИНЦ В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ОЗНАМЕНУВАН ЮБИЛЕЯТ НА ДЕСЕТА СРЪБСКА 
БРИГАДА

Предпоставки за прелома Боеви път от 2000 

километрав Основните проблеми в стопанството и об
ществото още не са разрешени, но през изтеклите 
две години бяха направени важни крачни 
вяването на стабилизационната политика

Скупщината на Югосла
вия тези дни обсъди и 
прие отчет за двугодишна
та работа на Съюзния 

' пълнителен съвет. Въз вс
тъпителното си изложение 
Милка Планинц между дру 
гото каза:

Изхождам от основната 
оценка , че през зитенлите 
две години, в твърде небла 
гоотриятна политическа об 
становна в света, при ус 
ловията на тежка икономи
ческа криза със световни 
размери, нашето общество в 
успя да запази стабилнос
тта си, да се размине с 
опасността от по-тежки съ 
тресения. Югославия успя 
да запази и още повече да 
укрепи своя авторитет, не
зависимата си позиция в 
света, своята необвързана 
политика, Успя да запази 
и да развива по-нататък 
всички основни придобив
ки от нашата социалисти
ческа Революция — социа
листическата самоуправи 
телна система, равноправи 
ето. братството и единст
вото на всички народи и 
народности в нашата феде
ративна общност. Смело от 
крихме и раздвижихме Де 
мократически разисквания 
по всички въпроси на по
нататъшното ни развитие 
и с помощта на Дългосро
чната програма за иконо
мическа стабилизация да
дохме отговори на основни 
те въпроси, а сега ни пред 
стаи да изнамерим начин 
и методи за успешно про
веждане на договорената
политика.

бригада, понеже в нейния 
състав имало много бой- 

Вранения край. За

в осъщест-
На Таламбае неотдав 

на се срещнаха представи 
тели на секциите на тази 
бригада от Белград, Ниш, 
Враня и Пирот, 'както и 
представители на общес
твено-политическите орга
низации и Общинския 'От
бор на Съюза на бойците. 
П'рисъсгвуваха и делегации 
на бойци и граждани от 
близките села и ученици 
от основното училище ,,До 
бримка Богдан ович” в Опрс^ 
лъц.

от платежната несъстояте 
лност, но онова, което на
гар ав/ихме през изтеклите 
две години ни дава’ възмо
жност да кажем, че съще
ствуват реални възможно
сти за изход от това по 
лож&ние-

Благодарение на това, 
но и в резултат на нама 
ления на вноса, значител
но е увеличена компенса
цията на вноса с износ 
на конвертируемите паза
ри, от 61% в 1982 на 78°/* 

1983 година. В 1983 го
дина. за пръв път следи 
дълги години осъществих
ме суфицит от 300 мили
она долара в платежния ба 
ланс- Това постижение за
платихме с инфлация и по- 
нисък личен и обществен 
стандарт- Но нима е въз
можно да се поправят та
кива големи дебаланои, а 
това да не се отрази не
благоприятно в други обла 
сти? Нима е възможно в 
положение, в което общес 
твеного потребление тряб
ва да се върне в рамките 
на реалните възможности, 
да се запази личният и 
общественият стандарт от 
периода, когато във вид 
на чуждестранни кредити 
в домашното потребление 
се изразходваха допълни
телни Ю на сто към об
ществения продукт?

Сегашните желания и 
определения, не само у 
най-широките народни ма
си, но и у мнозина ръко
водни кадри, са нестабил
ни и често пъти са проти
воречиви. По начало всич 

сме за Дългосрочната 
програма, но в практиката 
нещата изглеждат по^инак 
ви. Всички са за съживя
ване на производството и 
изобилие стоки на пазара, 
но още съществуват 
зии. че това може Да се

ци от
това нерядко я наричали и 
вранека бригада. Ведно <у 
Осма и Дванадесета брига 
да тя влезла в състава на/ 
22 дивизия.

из

говор ейни за славния път 
на бригадата Йосиф Здра 
вкович, между другото из 
несе- че Десета сръбска 
бригада в състава на 22 ди 
визия е воювала навред по 
цяла Югославия и е дала 
голям принос към оконча 
телното освобождение на 
страната. Боевият път на 
бригадата е над 2000 кило 

от Таламбае

На срещата на бойците 
с учениците и младежта, 
най-напред реч произнесе 
Божидар Стойкович. пред 
седател на Съюза на бойци 
те в Бабушница, който на 
помни, че на Таламбае се 
намират гробовете ма 
сръбски войници, паднали 
в Балканската война през 
1915 година, намиращи се' 
на вечен страж на източна 
та ни граница. Тогава на 
Таламбае загинали към 
300 войници, които са по
гребани на военните гроби 
тла на Таламбае и Тумба. 
На същото място, зая1ви 
Стойкович, на 10 май 1944 
година била създадена Де 
сета бригада, под 'назва
ние Седма южноморавска

осъществи с помощта на 
силен административен ко 
нтрол на цените.

метра
през Косово, Санджан и 
Македония, Западна Сър 
бия и Босна и Славония. 
В кървавите боеве срещу 
фашистките пълчища са 
паднали 320 бойци, а над 

■ 600 били ранени. Здравко

За бъдещата ни рабо
та се налага да разясним 
някои неща. Необходимо е 
да сплотим силите си в 
разрешаването на основни 
те обществени проблеми, 
да преразгледаме нашите 
програми, организация, ме
тод и технология на рабо
та, да бъдем наясно коя 
чия е работа и кой за как
во отговаря. Защото се 
касае за съдбовни въРроои 
за бъдещето на нашата об
щност, на нашата систе
ма, за континуитета на на
шата социалистическа ре
волюция.

вич, погнататък говори и 
за обстоятелствата в Луж- 
ница по време на. създава
нето на бригадата. Това
станало по време на изве
стната
офанзива в Македония и 
Южна и Югоизточна Сър 
бия-

майска вражеска

М, Антич

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МОК НА СКС В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Обсъдени актуални въпроси
На 15 май тази година 

Председателството на Ме 
ждуобщинската конферен 
ция ,на СКС в Южноморав 
ски регион обсъди зада
чите на Съюза на комуни 
стите в провеждането на 
мерки и акции за спиране 
на изселването на сърби 
и черногорци от общините 
Буяновац, Прешево и Мед- 
веджа. На този въпрос се 
придава особено значе
ние, защото от 1961 година

насам от тези общини са 
се изселили 17 000 
сръбско население, а след 
контрареволюционните съ 
бития в Косово до края на, 
март 1983 година — са се\ 
изселили 1232 души. През 
януари и февруари 1984 го 
дина — са се изселили 61 
семейство.

но действуване на субек
тивните сили за реализи
ране на задачите уточнвнц 
в тия среди и регион, за 
по-ускорено икономичес
ко развитие, за да може 
да бъде спряно изселване 
то на сръбското население 
от тези общини, а което 
всъщност е последствие от 
действувай ето на нареден- 
тистите. ,

души

Икономическите 
шения с чужбина, по-спе
циално отношенията ни с 
развитите страни на Запа- 

клониха към

отно- ки

да, с години 
кризата, 
връх преди 
Все още не сме

Само тези няколко дан
ни ярко говорят за необ
ходимостта 'От организира

коя-ю достигна 
две години, 

излезли
илю-

Б. К.

тски състав на българската фашистка вой
ска.
ВЛИЯНИЕТО НА БОРБАТА БЕ ОГРОМНО

Борбата на Църноок имаше голямо влия
ние за развитието на народоосвободителното 
движение в Боси ле градски край. Това излия
ние бе толкова положително, така че и жер
твите в борбата не бяха дадени безполезно.

Народооспободитслното движение в то
зи край започна през 1943 година в селата: 
Доганица, Дукат, Църношица, Назърица, ле
шник, Любата, Листна, Църна река, Извор и 
пр. В тези места съществуваха младежки 
групи, народоосвободителни отбори. Църно- 
щичани., например, нашите части посрещна
ха с въодушевление, дадоха агнета, готвеха 
обед. След борбата някои от тях били мал
третирани и едвам, с даване мито на българ
ски офицери, спасили животите си. Особена 
храброст показаха Иван Веселинов, който с 
Трета македонска бригада вървя дори до с. 
ябуковик (Църна трава), както и Рангел 
Златанов и Яне Петков, които водеха и пока
зваха път на Търнския партизански отряд и 
на първия батальон на Трета мак. бригада и 
Димитър Груев, който през нощта показва 
път на Първия кюсовоки отряд. Помощ оказ
ваха и други църнощичани. Селянинът Геор

ги Караджишсщ, например, е оказал помощ на 
едапн ранен партизан. След няколко 
кон го прехвърлил в сел0 Църна река (Търго- 
вишка община).

Особено значителна

щнаха поради офанзивата — всяка
на изпълняване на нови боеви

отделно
бе изпратена дни на
задачи.
БОРБАТА НА ЦЪРНООК ПОТВЪРДИ 
СИЛАТА НИ

Борбата на Църноок показа, че 
партизански части са в 
успешни отбранителни борби в обкържение,, 
Тази борба бе още по-значителна 
има предвид, че нашите сили 
срсшУ над десет пъти по-силен враг 
ло 800 партизани срещу 8—10 хилзди с 
ци на регулярната българска фашистка вой- 

' ока и полиция, подсилени с артилерия и са-

е изявата на солидар- 
в Църнощица, На- 

3’ьрица и Ярешншк, ^оито на 8 май погребали 
лутиналите партизани и забележили 
индето били погребани.

Когато се касае за вилямпето на борбата 
на Църноок за по-нататъшното развитие на 
народоосиободиггелното движение в този край 
трябва да се подчертае и формирането 1на 
ьосилеградокт партизански отряд. Същият е 
форми пран непосредствен о 
т.е. на 20 май 1944 
на около 12

ност от страна на хоратапашите 
състояние да водят

мястото
ако се 

водеха борба 
око-

войни-

мюлетти • • ■
Този враг на Църноок обкържи нашите 

части, искаше да стегне обръча и да ги уни
щожи, Мрачните цели обаче не му усгйгха.

Нашите партизански части, съставени от 
македонци, сърби, черногорци и албанци и 
други както и огг българоки партизани бяха 
и действу»аха като емно в борбата срещу 
българския фашизъм. Те успяха цял ден да 
се борят в обкържонието, да направят изма
ма с атаката сина север, а да се изтеглят на 

Църноок, С пробиването

след тази борба, 
година в село Църна режа 

км югозападно от Църнскж. То
зи отряд формира организационният секретар 
на аранпкля окръжен комитет на ЮКП Пу
щан Деверджич — Жика. При формирането 
отрядът имаше 80, а вече през август две 
чети с около 60 бойци.

И още нещо. И в борбата на Цчрноок се 
потвърди борбата за социалистическата 
люцин; и тук както 
Реиваше братството

рево
нашцр из страната ум- 

и единството, което не
спирно укрепна и днес на широките югослав
ски простори. КРАЙ

си наЮГОМСТОК от
исток и с придвижването през българска те
ритория те надхитриха школувания номендан-
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КАКВО ОБРЕМЕНЯВА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Н БОСИЛЕГРЛДСКА 
ОБЩИНА?

: ГОДИШНИНИ
.!

Ьшпмм пим «и лиОсип !,'1™7^:Г»Гм
те изисквания същото пр°
феоионално ща се извежда 
е въаз втор план. Препода 
вателят' шшримеР, 
изобразително изкуство и 
Долна Любата непрофеои 
онално провежда обуче
ние по музикално възпи
тание в Босилеград, а ^ 
съседната Горна Любата и 
останалите училища изо 
бразителното изкуство пре 
подават преподаватели от 
други специалности! А има 
йкм предвид този и подо 
бните случаи трудно мо
же да се даде положите 
лен отговор на въпроса 
във дръзна с ефектите от 
обединяването на основни 
те училища в общината. 
ПРЕД САМОУПРАВИТЕЛ- 
НИТЕ СИЛИ НОВИ ЗА
ДАЧИ

— Има известно число 
преподаватели, които, та-

# Не е трудно дц ое предпостави каква е „пол 
зага" ако известно число просветни работници пол
зуват планове и програми и подготовки за работа от 
преди десетина години ф Решение се търси във въз- 
награждаването според резултатите н« труда, което 
в Обединеното основно училище е само — лозунг.

НА 20 МАИ 1944 ГОДИНА В С, ЦЪРНА РЕКА Е ФОР 
МИРАН ЬОСИЛЕ! РАДСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД, 
КОЙТО ВЛИЗА В СЪСТАВА НА XXII СРЪБСКА 
ДИВИЗИЯ

Десетина дни след тежката, но победоносна бор- 
Църноон, партизаните отново пристигат «аба на

тази планина. На 16 май партизански е-ЩН^ци осъм
нат в Зли дол и Църнощица и след това лродъджа- 

Назърица, Дукат и Църна река. На 16 май 
водят жестона борба с части на българската фаши
стка кавалерия на Доганишка планина и Големи 
юръд (Бела вода). Частите на НОВ и ТЮЮ разбиват 
драга и го отблъскват .назад. Партизаните продължа- 

Сурдулица, Стаевац и Козяк—планина, кът

положе-. тика години! Не по-добро 
е положението и с подго
товките им за работа.

Макар че не се касае 39 
каквито и да е отклонения, 
не е трудно да се оредпос 
тави каква е ползата от ша 
блоишираната ой и бездн- 
дактичесюи изиокванид ра 
бота. Тези преподаватели 
в тези училища «е си вод
ят сметка за съдържател-

Събдюдавайки 
ннето в основното образо 
вание в общината, делега
тите на Общинската енуп 
щина в Босилеград неютда

пат към

вна отправиха сериозни за 
бележки по адрес на въз
питателната роля на прос 
нетните работници. И ако 
се дава преценка на това 
положение въз основа ин 
формацията, изготвена от 
представители на Между- ната дейност на секциите, 
общинския завод за усъ,- 
вършенегвуване възпита
нието и образованието във 
Враня и разискванията, то 
тава в основното образо
вание в общината нещо 
трябва коренно да се ме
ни — преди всичко, съз-

ват към
дето на 18 и 19 май се провежда реорганизация на 

НОВ и ТЮЮ. Болните партизани оставатчастите на
лекуване в скрити болници, а главните части про

дължават да водят жестоки боеве с българските фа
шисти. В района на Козяк и Ячиня остават да дей- 

Куманоиски и Бранели пар

на

Същите, ако са и формира 
ни, работят от случай до 
случай. В тези училища не 
съществуват програми за 
работа на свободните ан 
тивности на учениците-

ствуват само части от 
тизанени о-гряд.

На 20 мак 1944 година в малкото планинско село 
Църна река е формиран Босилеарадски партизански 
отряд. Църна река е съседно село на Караманица. 
Доганица, Назърица и Дукат. Принадлежи към Тър
говищка община. В момента на формирането му. в 
отряда е имало най-много бойци от Църна река. За 
пръв номендант на отряда е назначен Васко Апосто
лов — Дукагски, който днес живее като пенсионер 
в Белград.

Бооилеградсиият партизански отряд получава ня
колко твърде важни задачи: да защитава населението 
от злодеянията на българския окупатор, който 
стръвнишки преследвал и избивал ,,шумкаджийските” 
фамилии и ятаци; да сътрудничи с органите на народ 
ната власт; да се грижи за болните и ранени парти
зани; да събира точни и навременни информации за 
подготовките и действията на врага откъм Кюстен
дил, Босилеград или Крива Фея. Отрядът води борба 
против формираните от онупаторехата власт „бой
ни ядра" по селата, унищожава архивите вър фа
шистките общини и връща на народа огззетите им 
чрез реквизиция стоки. От партизански симпати- 
зьори в Борилеградско се гщиемат и пренасят лекар
ства за ранените партизани. На населението в се
лата бойците от отряда обясияват, че окупаторска- 
та власт слугува на Хитлер и затова не трябва да й 
се помага. Най-голямо влияние отрядът осъществява 
сред младежта.

През средата на лятото 1944 година Босилеград- 
ският партизански отряд се омасовява с нови бойци 
От Църна река, Крива Фея и от почти всички села в 
Босилеградско. Най-многобройни са младежите до 
25-годишна възраст. В отряда постъпват и няколко 
•младежи от България.

През 1945 година Босилеградокият 
. отряд влиза в състава на Пета дивизия в Крагуевац.

Босилеградският партизански 
ямо влияние сред народа и изигра голяма политиче
ска ролд в разобличаването на окупатороките лъжи 
и измислици, в сплотяването на народа в общагга бор
ба срещу фашизма и окупаторите, в укрепването и 
задълбочаването на братството и единството между 
кашите народи и народности, така, както ни учеше 
ЮКП и другарят Тито.

ЖШШШ
нанието и отношението на 
известно число работни
ци към поетите специфич 
ни и отговорни обществе
ни задължения.

Какво обременява възпи 
тателно-образователния про
цес?
БЕЗ СЪВРЕМЕННИ МЕТО 
ДИ В РАБОТАТА

Безспорно е. че в основ 
ното образование в общи 
ната се постигат резулта
ти. Онези преподаватели, 
ноию са окъсали с безде
лието изнамират най-под
ходящи начини и методи 
в работата и постиженията 
са налице. Вторите пък. 
макар че това е една мал

Те чуетвуват последиците от непрофесионалното от
ношение на някои преподаватели

Подобно е положението и 
с допълнителното и доба
въчното обучение.

Непрофесионалното про 
веждане на обучението 

ка част преподаватели, с по едно число предмети е 
работата ои оставят едно също така сериозен въп- 
черно петно във възпита- рос. Същото непрофеоир- 
телноюбразователния про* напио се провежда и по 
Пес. Новите учебни пла
нове и програми от извее; 
тно число преподаватели, 
в училищата в Бистър, Го- така? — В тези училища

намалява броят на ученици 
прела- те и преподавателите вод 

ят сметка да си допълнят 
нормата на часовете- Следо 
вателно, професионалното 

стаи случаи и преди десе- обучение, т.е. обществени

ка да се каже, само се 
намират на работа. Те до 
веждат под въпрос рабо
тата на усърдните препода 
ватели и възпитанието на 
подрастващото поколение 
— подчертава председател 
ят на Общинската скушци 
на в Босилеград Любен 
Рангелов. С цел да се пРе 
махнат пропуските необхо 
дамо е обществено-полити 
ческите и самоуправител- 
«и сили в учил1Ището да 
предприемат спешни мер-

онези предмети, за коитс^ 
в училищата съществуват 
специалисти. Защо това е

рна и Долна Любата и Го 
рна Лиоина не се 
гат. Същите ползуват пла 
нове и процщми от преди 
няколко години — в изве

партизански

отряд имаше гал-ки.
Изход се търси и във 

възнаграждаван ето според 
резултатите на труда. Ли 
чните доходи в образова 
нието манар че са сравни 
телно малки (стартната 
основа на преподавате
лите в долните е око
ло 15, а в горните 'кла
сове е около 15,5 хил
яди динара) не могат да 
бъдат причина за неприеш 
огвено отношение към тру 
давите задачи. Налята се 
възнаграждаването, което 
тук в общината е само ло 
зунг, да стане основно ме
рило в работата. Общест- 
вбно-политпическите сили и? 
общината, исанто и досега 
и занапред тце се застъп
ват материалното положе
ние на просветните работ 
'Ници да се подобрява. То©а 
обаче не значи, разбира 
се адсо не се мени отноше
нието към работата, 
действените работници да 
получават и по-малки лич 
ми доходи отнел кого полу
чават сега.

г
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
В БОСИЛЕГРАД

Стоян ЕВТИМОВ
Помощ за пострадалите 

в Ресавнца
БАБУШНИЦА: ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА ОБ
ЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК И СИНДИКАТИТЕ 
ЗАВЪРШИХА С РАБОТА

НОВИ КАДРИПредседателството на Общинския синдика
лен съвет в Босилеград на неотдавна проведе
ното заседание, взе решение да даде 10 000 ди
нара помощ на семействата на пострадалите 
миньори в Ресавнца. И с това начиналие Общи
нският синдикален съвет в Босилеград се при
общи към онези, нонто веднага е парични сред
ства изразиха солидарността си към пострада
лите в тази катастрофа.

Наистина това не са големи средства. Но, 
все пан, ако се има предвид, че тази организа
ция разполага със скромни средства, начина
нието представлява хуманен жест, който тряб
ва да последват и останалите, не само обще- 
ственочпкшиически но и трудови организации. 
В -това отношение Председателството на ОСС 
отправи иск до 1ВСЯЧНИ' първични синдикални ор
ганизации в общината. М. я.

Миналата седмица при 
кшочпха с работа лолюги- 
чесната шнола при Об
щинския комитет на СКС 
и Съвета на синдикатите 
в общината. Към 30 кур
систи от двете школи ня 
колко месеца с успех ов
ладяваха материала, като 
идейно-политически се под 
готвяха за още пскуспеш 
на работа занапред.

Петият випуск на Поли 
тичесната школа цри Об 
щинския комитет изучава 
ще седем тематични об
ласти, допълнени с актуа 
лни материали от дейност

та «а общинската орга
низация на Съюза на ко
мунистите-

Синдикатът тази година 
за пръв път организира 
Политическа школа. Кур
систите главно бяха чпе
нове на изпълнителните с1 
вети на синдикалните ор
гамкзации.

Овършилите курса сага 
очаква още по-активно 
включване в разрешаване 
то на акгуални проблеми 
в организациите на сдру
жения труд и местните об
щности.

без-

В. Б. М. Антнч
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От чествуването на 13 май — Деня на сигурността
ф ДИМИТРОВГРАД 9 БАБУШНИЦАI

Нгт част на «бщесшната самозащита Признания на
По повод 13 май — Деня на Службата по сигур- театър. * -

ност, в Димитровград наградени най-добрите Тържественото заседа- __ Т~ ^
[же, посветено на Деня «а М Д ШЛ тт Г1IIII Ги ЙАТ О
Службата по сигурност е ППП I 1ЯИЩИв1 ИД §
използувана като възмож- " * и и «■ ||
ност на секретаря на Пре
дседателството та ОК на 
СКС п Димитровград Иван

По повод 13 Май —
40-годишнината от форми 
райето на Службата по си 
гурност, в Димитровград 
на 11 май бе организирано 
тържествено събрание, 
което за значението на 
Службата и нейните 
пехи говори председателят 
на Общинския комитет ма 
СКС Райко Зарков. Той 
подчерта н ер азриината

свързаност на числящите 
се >към Службата в общи 
ната и местното населе
ние ов системата на общес 
твената самозащита-

На наградените отличия 
та и признанията връчи 
председателят на ОК Пе
тър Тасев.

По повод празника с 
указ на Председателство
то на СФРЮ за заслуги ното имущество и имуще - 
и постигнати успехи в ра
ботата от значение за со 
циалистичеокото изграж
дане на страната, с

и дългогодишна работа и за 
слуги в отбрана придобив
ките на социалистическата 
революция- защита на кон- 
ститу циоността, общество

общественитемай —
Деня на сигурността, е Ба 
бушнмца председателят на 
Общинската ксупщина Ста 
ино Велкович устрои при
ем за работници в Служ
бата по сигурността.

По случай 13 ването на 
блага, реда и безопасност^ 
та в общината. Той изтък
на, че е все по-гол ямо съ
трудничеството на самоуп-

на

ус-

контроли вравителните 
разоткриването и борбата*
срещу стопанската престъ
пност, както и срещу вси
чки други видоде антиса- 
моуправителни прояви, за 
опазване на спокойствието 
на населението.

Говорейки за развитие
то на Службата тто сигур
ността през изтеклите 40 
години Станко Велкович 

подчерта

^'.4
V. у

щт'-': В'
между другото 
огромният принос -на тази 
служба в укрепването и 
опазването на придобивки-

г След това на заслужили 
работници в Секретариата 
на вътрешните работи бя
ха връчени признания.

Грамота за безпозаоност 
получи Данко Йекица, 
парични
— Бранимир Динич и Ви- 
томир Джурич.

_
П. Тасев връчва награди и признания на заслужили 

милиционериг •
те от революцията.

Предраг Грозданович, на 
чалник на СВР © Бабуш- 
ница изнесе данни* за дей- 
_ността и. резултатите на 
Службата по сигурността 
в Бабушнишка община, ка
то подчерта огромния при
нос на населението в опаз-

Денчев да бъде връчен Ор 
ден на труда със сребърен 
венец, кат° признание 
дългодишна активна обше- 

•дей-

ството на гражданите, при 
съди - елгблем на оигурно- 
стга на Милош Албиянич, 

Ор- Никола Йович, Живоин 
ден народни заслуги със Джонич и на Александра 
сребърен венец са удостое Шекуларац. От република 
•ни Славча Бошковмч и 
Миленко Костич.

С Орден на труда със 
сребърен венеи са награде 
ни Борис Иванов, Слобо-
дан Зарков, Божидар Зла- ната част участие 
танович и Миодраг Здрав- Хорът на основното учили

ще и солисти на КХД „Ге
орги Димитров" както и 
членовете на самодейния

за а
възн аграждения

ствено-политичесна
ност- Ордена връчи Петър 
Тасев- председател на Об- 
щинската скупщина.

нския секретариат на вът 
решните работи похвали 
получиха Ненад Стояноеич 
и Любиша Златкович.

В културно художестзе 
взеха

М. А.А. Т.

& БОСИЛЕГРАД

Четири десетилетия в защита на 

социалистическата революция
кович.
•<€ъюзният изпълнителен 

съвет, като признания за

• СУРДУЛИЦА:

Ластейнв шшне четиридесетгодишния юбилейЧествуването на 
и Деня на Службата по сигурност — 13 май, в Боси- 
леградска община бе отбелязан с богата и разнооб
разна културно-забавна програма, подготвена от Са
модейното културно-художествено дружество ..Мла
дост”- По повод празнина на заслужили работници от 
Службата, председателят на Общинската скупщина 
в Босилеград, Любен Рангелов връчи награди и при-

военните години е форми
ран Браненият партизан
ски отряд „Сима Погачаре 
вич", работниците на Сек
ретариата на вътрешните 
работи засадиха 88 фидан
ки смърча и 40 фиданки 
брези.

След това в Сурдулица 
на подходящо тържество 
за развитието на служба
та през военните дни и 
след войната говори Ду-' 
шан Деведжич — Жика, 
пъ-рвоборец от В ранения 
край и член на Съвета на 
Социалистическа реггубли 
ка Сърбия. Между другото 
е изтъкнато, не според за
конните си заъдпжовия, спу 
жбата е изиграла и играе 
забележителна роля в ук
репването на самоулрави- 
телното ни социалистичес
ко общество.

В неделя на 13 май — 
Деня на Службата пю си
гурност у нас председате
лят на Общиноката скуп
щина в Сурд улица Видо- 
сав Димитриевич ггрие де
легация на работниците От 
Службата, като честити

Четиридесетгодишн ата
на Службата по сигурност 
в Сурдулишка община бе 
ознаменувана достойно, 
навечерието на празника 
на П май се състоя тър
жествено заседание на Съ 
бранието на трудовите хо
ра на Секретариата на въ
трешни работи в Сурдули 
ца, на което за развитието 
на службата говори Йован 
Ристич, началник на Сек
ретариата на вътрешните 
работи в общината. На за
служили работници на та
зи служба бяха връчени 
награди и емблеми. Жика 
Пешич получи Орден на 
труда със сребърен венец, 
с който го отличи Предсе
дателството на СФРЮ-

В
знания.

Чествуването започна на 
11 май вечерта с тържес 
гоено събрание, в голяма 
та зала па Културния дом 
в Босилеград. Най-напред 
хорът на босилеградокото 
основно училище интонира 
Хей словен и, с което всъ< 
щност и започна събрание 
то, а след това за 40-годиш 
ния юбилей, създаването и 
развитието на 
но сигурността, изнесе до 
клад началникът на Сек/Ре 
тариата на вътрешните ра 
боти в Босилеград, Стойне 
Иванов.

Иванов говори и за от
говорната роля и задачите 

п га Службата от формира
нето й досега. — Днес та
зи Служба, каза той, съ
що така има твърде важ
ни и отговорни задачи; ка
кто за премахване на вой 
чкл видове вражеска дей 
ност в страната и от чуж 
бита, така и за опазване 
на конституционната сис
тема, премахване на прес
тъпността, опазване на об

Честно изпълняване 
отговорната задача
ко души той връчи награ
ди и признания. За 25 го 
дишна безупречна рабо
та в Службата, Живно Ву 
когич и Драгомир Воино- 
вич получиха възпоменате 
лни емблеми, присъдена I от 
Съюзния изпълнителен съ 
вет- Момир Максимович 
получи грамота, която му 
присъди Републиканският. 
секретариат на вътрешна! 
те работи, а Иван Иванчов 
бронзова значка, присъДе 
на о,т Републиканския съ 
вет за безопасност в движе
нието.

На 12 -май трудещите се 
в Секретариата устроиха 
прием за гшонеритч^ от бо- 
силепрадокопх) ооноино учи 
лище. Честитейки им: праз 
пика -пионерите им връчиха 
скромни I юдаръци.

Службата

ществения ред и спокойст 
вие и сигурността на граж 
даните.

В продължение на 
жественото събрание, чле 
новете на СКХД „Мла
дост" изнесоха подбрана 
н*у л ту рво - з абае на

В речта ои той между 
другото изтъкна: — Чест- 
вувайки 13 -май — Деня на 
Службата по сигурност в 
юбилейната 40-годишнина 
от формирането й, всички 
ни задължава тази годи
на да бъде овд повече аз 
знак на засилена общест-
<в еио-полшгическа
ност

Емблеми на 
които присъжда Съюзният 
изпълнителен съвет получи 
ха: Трайко Илич, Милан 
Пендич и Стоян Джамич, 

' Похвални прамоти на Репу 
секретариат

сигурност, тъ!р-

продра- 
ма от партизански и народ 
ни песни, хора и стихотво 
рения. След това трудещи- 
се от Секретариата на въ 
грешните работи с предс
тавители на обществено-по 
литическите

бликанския 
по вътре шии работи полу
чиха: Симеон Саздов и Ди 
митрие Кусаиович. За 20- 
годишна предана служба 
Ръчни часовници получиха 
Зарие Цветкович и Драган 
М. Станкович.

На 12 май на историче
ското място Ясеновац, иъ- 
дето гга 18 септември през

актив-
за последователно^ 

осъществяване на Дълтосро 
чната програма за и,шю- 
мичеюна стабилизация и 
за укрепване системата по 
всенародна отбрана и об 
ществена самозащита.

празника им и отдаде ну
жното признание на всички 
работници, които полагат 
особени усилия за запазва 
не ма

организации 
бяха на другарска вечер, 
КОЯТО По повод 
устрои председателят ца 
Общинската скупщина 

Любен Рангелов. На някол

празникасоциалистическата
законност.

С. М. М. я.
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БОСИЛЕГРАД: „АВТОТРАНСПОРТА” ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА ОТ 
НАСТОЯЩАТА ДЕЛОВА ГОДИНА

ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД 
ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА

ПО-МАЛКО ПЪТНИЦИ И ТОВАРИУвеличава се загубата участие има пътният и -то
варен транспорт- Отделно, 
най-добри резултати отчи
та товарният транспорт, 
който е осъществил реапи 
зация от 1951 хиляди ди-

,Автотранспортът” в Босилеград, през 
първото тримесечие от настоящата делоТза го 
дина в сравнение със същия период на миналата 
година е превезъл 6000 пътника и 1169 т°на по- 
малко товари и отчете загуба от 842 071 докара. 
Изтъкват се обективните причини, а какво ста
ва със субективните—?

Всички финансови резултати по-малки от увеличени
ето на цените • Със загуба още три организации

та година. Всичко това по
влияло, така че чистият до 
ход е увеличен със само 
19,2 на сто. В тРУДошага ор 
ганмзация за производство 
на мебели „Циле” чисти
ят доход е намален с над 
54 на сто, в „Тигър" с 25, 
в ..Братство” с 21, а внв ве
теринарната станция с 3,5 
на сто. За разлика от тях 
в „Младост” „Градни" и 
„Комунален" имат увели
чен чист доход над два 

Осъществен е общ доход пъти. 
от 823 804 000 динара или 
26,8 на сто повече в еравне 
-ние с миналата година.
Най-голяма часа- 76,8 на 
ст°, е участието на проми 
шлеността. При повечето 
трудови организации е из 
казано сравнително висо
ко увеличение на общия 
доход, като резултат на 
увеличени цени, а не на 
увеличено производство.

Въпреки че е изказано 
увеличение на всички фи 
нансови резултати в срав
нение със същия период 
на миналата година, реално 
са намалени не само фи 
зическият обем на проиаво 
дстаото, но и съвкупният
ДОХОД, ДОХОДЪТ И ЧИСТИ
ЯТ доход ,а също и лични
те доходи, защото увели
чението на цените е по-го
ЛЯМО.

нара с остатък доход о-ц 
около 135 хиляди динара. 
Бензиностанцията също

тикват лошото време през така отчита положителни 
трите месеца. Обаче па- делови резултати с оста- 
лмце са и субективните тък доход от около 24 798 
причини, за които все по- динара. Останалите дветру 
вече се говори в организа- дови единици 
цията, а не и на самоуп- 
равителкитс органи.
• ТРИМЕСЕЧНИТЕ 
СТОПАНСКИ РЕЗУЛТАТИ 

Според отчета за първи
те три месеца от настоя
щата година в „Автотран-

Общата реализация на 
Автотранспортната органи 
зация в Босилеград през 
първите три месеца от на 
стоящата делова година 
не се осъществява според 
плановите задачи, приети 
в начзлот0 на годината. 
Общият доход, доходът и 
чистият доход, вместо да 
се увеличават от 20 до 30 
на сто, бележат увеличе-

пътният 
транспорт и авторемонтна 
та работилница отчитат за
губа.

Изразходваните средст
ва през първите три месе 
да от настоящата година в 
„Автотранспорта” в Боси
леград
23 739 284 динара в сраовне 
ние със същите 
период на миналата годи
на бележат увеличение с 
13,6 на сто. Най-голямо 
увеличение 15 на сто по 
отношение на миналата го 
дина бележат средствата, 
изразходвани за квартиру- 
ване, автогтрните услуги и 
пъ.тният
през трите месеца от нас
тоящата година възлизат 
на 2 330 817 динара. След 
това 14,8 на сто средства
та. изразходвани за гориво 
и енергия, а дневните са 
увеличени с 11,8 на сто.

За лични доходи 
разходвани 7 073 721

И докато в края на мм-' 
палата година загуба от
четоха две трудови орга
низации, на края на първо 
го тримесечие загуба са 
отчели дори пет 
организации, 
и ..Комуналац” са се прид
ружили „Тигър”, „Нишава” 
и „Търгокоои” така че об 
щата загуба четири пъти

възлизат на

през тоя

-трудови 
Към „Циле”

е увеличена, или на сума 
от 34 646 000 динара. СъщитеЗа първите три месеца 

ог 1984 година са изразхо 
двани 604 142 000 динара, 
тана че е осъществен до
ход от 219 662 000 динара 
или с 34,5 на сто повече 
ог същия период на мина 
лата година. Характерно 
е, че значително се увели
чават средствата, които 
Трудовите организации от 
делят от дохода. Голяма 
част от тях са задължения 
от -миналата година, които 
са пренесени, за да не бъ
дат изназани като загуба в 
окончателните равносмет
ки. Тези средства 
зат на 73 493 000 или 33,5 
на сто от дохода. Това е 
увеличение от над 80 на 
сто в сравнение с минала

данък.
В сравнение с първите 

три месеца от 1983 година, 
личните доходи са увели
чени с 26,8 на сто. Сред
ният личен доход за -първи 
те три месеца е 11 761 ди 
нара, и то най-малки са в 
земеделската кооперация 
„Видлич”, 8417 в „Циле”, 
8713, а най-високи във ве
теринарната станция, 19 705 
динара. Интересно е да се 
отбележи, че най-висок 
личен доход е изплатен 
във Ветеринарната станция 
в размер от 45 296 динара 
и в ,.Циле”, 45 000 динара, 
а най-малък в „8 май”, са 
мо 5415 динара...

Изходът е в увеличението на дохода
ние само от 10 до 13 на 
сто. Пътният 
-през този -период минала
та година бе превезъл над 

хиляди пътника, а се- 
около 6000 

пътника по-малко. Товарни 
ят пъ,к транспорт минала
та година за първите три 
месеца превезе 11 050 то
на -различни стоки, а сега 
9881 тона — 1169 тона по- 
мал-ко. Като причина за 
това е „Автотранспорта

спорта” в Босилеград е 
осъществен общ доход от 
43 847 240

са из- 
дана-транспорт

ра и същите са увеличена 
с 12,5 на сто.динара, и в срав

нение със същия период 
на миналата година, е уве
личен с 13 на сто. Дохо
дът бележи увеличение с 
11,4 на сто и възлиза на 
8 849 881

а средният 
личен доход по зает възли
за на 10 214

187
га 181 589 динара. При 

организацията е от-това
чела загуба ог 842 071 ди
нара.динара а чистият 

доход възлиза на 6 231 650 • ИЗХОДЪТ Е В РАЗРЕ
ШАВАНЕ НА СУБЕК
ТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ

Фактът, че 
лата година за първите три 
месеца
в Босилеград не 
губа. деловата година за
върши 
2 милиона

възли-
динара с увеличение с Ю 
на сто.

В през мина-структурата на този 
доход и сега най-голямоА. Т. из-

, .Автотранспорта"
отчете за-ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СКУПЩИНАТА НА ФОНПА 

РАЗВИТИЕТО НА НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕ КРАИЩА

Неотдавна в Бабушница 
се състоя заседание на Из 
пълнител ния отбор на Ре
публиканския фонд за на
сърчаване развитието на 
недостатъчно
краища. На дневен ,ред бя 
ха дори четиридесетина тО’ 
чки, от които две — одо
бряване на средства 
„Лисца" и разглеждане на 
балансовите средства на 
Фонда — бяха най-антуал- 
ни и доминиращи.

При разглеждането на 
балансовите средства на 
фонда се дойде до заклю
чението. че с оглед на по- 
рзно одобрените програми, 
чието изграждане не е за
почнало, съществува въз
можност част от средства 
та да се ангажират запро 
изводствени програми, ко 
ито ще се одобрят презна-

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
с дефицит от над 

динара, а сегаФондът помага „Лисца“ строителните работи, а 
строителството трябвай да 
започне към края на месе 
ца. Двесотин текстилни 
нонфекционери ще 
да разчитат на -работа ве
че през първото полугодие 
на идущата (1985) година.

Разширяването 
низацията на

отчита дефицит 
че и занапред тези стопан 
ска организация ще се сре 
ща с Редица затруднения. 
Затова изходът 165-те 
ти, занапред трябва да тър
сят в решителна борба оре 
Щу всичко онова, което по 
един или друг начин 
ва увеличението 
да. Разбира се. 
уведомиха в организацията, 
нужно е мобилизиране на 
всички субекти и със соб
ствени сили да се емекчф 
неприятното стечение на об 
стоятелствата, да 
търси

показва,

стоящата година.
И зпъл нителният отбор 

■на Фонда за насърчаване 
развитието на недостатъч 
но развитите краища заин 
вестиционни капиталовло
жения в основната органи
зация на сдружения труд 
„Лисца” в Бабушница одо
бри средства в размер от 
145 милиона динара, а спо
ред общата проектосмет
на документации за разши 
рява-не на мощностите на 
тази организация на сдру
жения труд, както и за 
построяване на ново лроиз
Бедствено хале, адаптация
на съществуващите произ 
-водствени помещения и по 
стролване «а обект на об-

могат зае-развитите ществения стадарт са не
обходими над 280 милиона 
динара.

На тази организация на 
сдружения труд с 216 за
ети, -която през изтеклата 
(1983) година увеличи иано 
са на конвертируемия па
зар с цели 48 на сто, Фон
дът безвъзмездно дава 45 
милиона, докато около 100 
милиона динара са креди
ти със срок на изплащане 
от Десет години и с лихва 
от пет на сто.

Новото 
хале ще се построи до се 
гашните 
помещения в Бабушница. 
Тези дни трябва 
редели кой ще изпълнява

на спъ
на дохо

ди лгодер- 
мощностите 

ще даде -възможност обе
мът на производството да 
нарасне с «ад 100 на

както ни

сто.
От „Лисца” 

приятна новина: този коле 
ктив е носител на Първо
майската награда на Рели 
оналната стопанска кама
ра в Ниш. а наградата е 
присъдена за изключител
ни делови резултати и по
стижения в развитието «а 
социалистическите 
правителни отношения-

М. Антич

още една

се по-
по-голяма произво

дителност и самодисципли
на е единственият изход 
от сегашното незавидно по 
ложение. В това

производегв ен о
отноше

ние членовете на Съюза 
на комунистите трябва да 
бъдат в първите редици на 
тази борба.

производствени
самоу-да се оп-

М. Я.
СТРАНИЦА 6

Братство • 18 май 1984



Пролетарии от асткм страни, съединявайте се Брой 1415

■ _ ВГ ЛаняКаш^^ «Ив
Орган наСъ)рзане10гославсните комунист. 4 на Съюза на комунистите в Сърбия

ПО-ДАЛЕЧЕ 01 ИЛЮЗИИТЕ
последните години и увеличението на инфла
цията, намаляването на производството, упа- 
дъ.на на стандарта, платежната неспособност 
и т-н. Кратко казано, благодарение на- авто
матичното отделяне от дохода, на стопанст
во го 'на една

М това ме е спорно, обаче кан ще реагират иро 
акар че времето от размразяването на изводителните сили, може ли това да разгър

налите е кратко, някои събития в обществе- ои спрялото производство.” Производителите 
ността може вече сега да се анализират- Фа- реагират как им е най-изгодно — някои в 
<ктьт, че 'в това кратко време изостава очак- очакване на цените, които им други опреде- 
ваиата експлозия на цените се ползува, поне лят, трошат стоки в магазините, други отиват 
в някои информативни аредства, като повод на принудителни почивки. Борово” в първи- 
за твърдението, че с твърдата акция на субе- те три месеца тази година половината време 
ктивните сили може да се обезпечи солидна не е работило, а ако бяха ползували плътно 
дисциплина, необходима за успокояване на капацитетите, загубите би били с десет ми- 
инфлацията. (Подобна констатация бе изнесе- лиарда, по-големи. Всичко това никак не зна- 
на, например, на последното заседание ва чи, че се застъпваме за стихия на пазара- 
Председателството на ССТНЮ). Друго обсто- Напротив, става дума за икономическа логи- 
ягелство, от което — струва ни се — може ка, според която неспособните трябва да 
да има повече штети е подгряване на илю- пропаднат или да преориентират производст- 
зията, че с предвестеното облекчаване на вото си. От 53 термоелектроцентрали, 25 ось- 
ст°па«ството с около седемдесетина милиар- щсст-зяват доход по работник по-голям от 
да динара ще се създадат по-благоприятни този в групацията, а термоелектроцентралата 
условя за увеличение «а производството, ко- „Тузла” осъществява 35 пъти по-нисък в сра- 
ето би допринесло за уравновесено предлага- внение с този на челните ,в групацията. Спо

ред думите на един икономист, когато би 
царувала иконо.чическата логика, ние бихме

страна се 'взима (с лопата)- а 
дава (с лъжичка), като чена друга му се

ли се касае за жест на добра воля.

С 1ИДО би опасно моменталното „затишие 
пред буря ® областта на цените( толкова по
вече, че същото е само моментално), да се 
тълкува като (резултат на политическата 
ция и заздравената дисциплина в стопанство
то. Още по-опаоно е предвестеното облекча
ване на стопанството да се приеме като пред 
поставка на по значително увеличение на 
производството, което е решаващо условие 
за успокояване на инфлацията. Политическа
та акция е незаменима, и това е ясно, но в 
едно друго направление — в по-бързото при
емане на решения в съответствие с програ
мата по стабилизацията и в дисциплинирано-

ак-

не и търсене-
3 ащо изтъкваме специално тези две об- били принудени да имаме серия промишлени 

стсягелства и защо ги считаме за неблаго- и банкови банкротства. Вместо това. с^Щ^- 
приятни? За-рова, че може Да създадат илю- ствува илюзия че с политическа акция може 

-зия как да сме на прага на решението. А да се обуздае инфлацията, 
илюзии в настоящия момент са ни най-малко 
потребни. Точно е, че цените станаха поли
тически въпрос, обаче опасно е да се вярва, ва за облекчение на стопанството) е още по- 
че този въпрос може да се решава само с опасна. Предвестените седемдесетина мили 
политически средства. Впрочем, политическа- арда облекчение представляват едвам около 

но политичеоката 0,5 на сто от съвкупния приход на стопан-

то изпълняване на исканията, които програма 
та поставя. Ефикасността на политическата 
акция се отразява преди всичко, в изгражда
нето на икономически целесъобразни реше
ния, било да се касае за загубите, премахва
нето на нерентабилното производство или 
непродуктивните производители, селекция на 
егатистичеоките функции на обществено-по
литическите общности (отделно федерация
та), стесняването на създадените права или 
за нурсните разлики, платежната неспособ
ност на банките и стопанството и т*н. Още, 
такова е впечатлени ето% повече се занимава
ме с проявите на кризата, отколкото с от
страняването на съществените причини. Така 
диопаритетите на цените и цените на отдел
ни стоки са ни по-важни от несъгласуваност
та на стопанската структура, а облекчаване
то на стопанството, от чийто доход чрез ав
томатизъм се откъсва голяма част, се реша
ва с адлиигигстративни е решения, вместо с ико
номическа лопика — че може да се харчи 
само онова което Се има.

V

И люзията за второто обстоятелство (то

та акция е необходима, 
дисциплина никак не е достатъчна за обузда- ствогго миналата година. С колко и добро на- 

иа инфлацията. Да се търси политичес- мерение да е мотивиран този похват, него-ване
ка дисциплина от стопанските субекти може вото действие върху увеличение на производ

ството е незначително. Такъв похват, във вседа значи и това, на същите да се налага дъ
лг да продават своите

далече от пазарната верификация. В този мерно) да се тълкува и като знак на овое-
икономическа образна демагогия. Платените приходи за об-

произведения по це- ки случай е добре дошъл, може (недобрана-
ни
случай цената губи своята 
функция, а пазарните закономерности се сдае- щите обществени н съвместните и други по- 
ждат на гол лозунг. На спаменатото вече за- треби в първите три месеца тази година са 

Председателството на ССТНЮ бе с 52 на сто по-гол еми отколкото в същия 
следното: ,Политическата дисцилли- период миналата година (или без малко три

седание на 
казано м
на е дело на хората, а не дЬло на произволи- лъги са по-големи от предвиденото в резолю- 
телните сили. С политическата 
можем и занапред Да успокояваме стопан
ските дейпи. и работническите съвети, и об- 58 на сто миналата година. Не е трудно да 

да мобилизираме хората и се открие корелацията между този процес в

дисциплина ция та). Участието на стопанството в дохода
е намалено от 64,1 на сто в 1980 на около

Слободан Игнятовичщините, може

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК приятия в политиката за икономи- 
ческа стабилизация.

Необходимо е колкото е въз-
. можно гщ-скаро да бъдат приети

предвидените мерни по облекчава-

ШШт. ШШШ ШШР ШШш
въпрос утаъоди «Роекто- осъществяването нв партийната по- Прсдедетодствого бе информи- тГнТ тГн^есните и

които отправи до Цен литика, така че въз оонава та рано за активностите 'то размраз- п,,п,1.
трвлкия комитет да ж обсъД» и всесгранноло следене на събитията «ване нв цените и за предприема- ^
приеме. * обществото и и активностите на него и провеждането нв други ме- денето на ?^щГв ^тка

В разискванията бе подчерта- Съюза на комунистите да дават роприятия на икономическата по- *1еда™ зГж 
но, че трябва съществено да се • насърчителни анализи и комента- лвдна в настоящия момент. Пад. органиод!дивде^ТгоужвдаТ^труд 
издигне ролята и Редакторската ри, които ще допринасят за разяс- седателегвото счита, че е необхо- ИР интеграцията не ^щткщчвокото 
гюлитииа на партийните издания, а идване на обществените явления и дима още по-интензивна активност с1«цшстиТа самоупг^ъ^ од 
^аддално на вестник „Комуниог", т>оцеси, на идейно-политщшокото на всички организирани субектни- нод/. н^з ад^^ХГ^ес^ 
който още повече трябва да биде единство и мобилизацията на кому ни сили върху последователното нвй-решигепно да се- действува 
във функция на идейночюлитичос- дааЖте и трудовигс х«Ра- осъЩССГШЯ1иа|Не на утвърдената по- зи процеси да нмвт подкрепа и
ката акция и изграждането на Сда Това изисква органът на СЮК литика за цените и другите меРо- насърчение. ,

За съществено по-качествен „Комунист"

по този 
заключения,

тхз-



2 Комунист
ЗАЩО ЗАКЪСНЯВА ОСЪЩЕСТВЯ ВЛНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ :★★★★★★★★★★★★★★★★★★★**

АКО НЯМАШЕ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ
Крупни пречки на пътя за осъ

ществяването на Програмата ще 
представляват противопоставените 
интереси, различното обществено 
положение, ноето произтича от 
сегашното състояние и положение 
то на много отделни лица, някои 
части на стопанството и сдруже
ния труд... Тази оценка от Дълго
срочната програма за икономичес 
на стабилизация и днес има изклю 
чителна актуалност, защого с при
лагане на документите много се 
закъснява. В „Комунист” за причи 
ните на тези застои говорят: Д-р 
Милица Костич, д-р Душан Рис- 
тич, д-р Радован Миланович, Якуп 
Чучапа, Зоран Кецович и д-р Янов 
Сироткович

Д ълго време един документ не 
е получил така голяма подкрепа 
какъдто е случаят с Дългосрочна
та програма за икономическа ста
билизация. Всички са съгласни с 
онова, което е назано в Програма
та, всички изтъкват нейното значе
ние в търсенето на изход от сто- 
паноката криза и всичко това би 
било хубаво, след няколко месеци

■ •с.Хщалл.ч? ■
да не е станало очевидно, че вре
мето минава в похвали, а че малко 
се прави за нейното провеждане.
Това бе казано и на Няколко по
следни заседания на републикан
ските централни комитети, а особе ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ 
но на заседанието на ЦК на СЮК,
състояло се в предпоследния ден Как днес, Десет месеца
на февруари. Петар Матич тогава след приемането на Програ-

да припомним подчерта, че мата да обясним колебанията? ложенията, подобни на тази — ка- 
,съпротивите на политиката на Мнозинството участници в трибу- зва д-,р Ристич — превземаше дру-
сабилизацид са различни, но са ната на „Комунист” смята, че тря- гарят Тито. Очевидно че след него
видими и ги оказват не само оне- бва да ги доведем във връзка с такъв авторитет няма
зи които имат бюрократичеоки, те изключително големите несьотвег- отделно лице. Но, защо
хнократически и подобен монопол отвия ,в досегашното развитие на направи някой от колективните ор-

нашето стопанство, което обектив- гани — Председателството на ЦК 
затруднява радикални промени, на СЮК или Председателството на

СФРЮ? Очевидно, че не съществу СТИЛ НА РАБОТА 
вз. съгласие, казал бих и съвест от 
необходимостта за раздвижване на 
една такава инициатива. Обаче, съ- 
вест за потребата,' от по-ната-гъш-

.,у

С РЕСТРИКЦИИ И ЗАБРАНИ СРЕЩУ ПОСЛЕДИЦИТЕ, А НЕ СРЕЩУ ПРИЧИНИТЕ

акцията трябва да назовем оо- на нашите специалисти, изобрети- 
ществена и стопансна реформа." тели и рационализатори е така го

лям обществен проблем, че пред
ставлява първостепенен политичео- 

въпрос. За това, за съжаление, 
и по-нататък мълчим. Ако Няма па
ри за внос на машини, 
няма инвестиции.
,на нови работни места, 
ширяване на капацитетите, 
увеличение на производството.

— Досега инициативата в по-
ки

излиза, ченито едно 
това не няма откриване

няма раз- 
нямав управляването с дохода и с ос

таналите обществени средства, но 
и онези части на стопанството и 
общетвото, които в общественото
разделение на труда и разпреяеле- чен сътрудник при Института за 
нието имат привилериговано поло- обществено-икономически 
жение, на които отговаря държа- ®а«ия в Титоград, изтъква, че

•Пй’»;: - “
и разпределението. Оттук произли- тат на изразените икономически е Необходимо, но
зат — каза Матич — много кале- несъгласуваност на югославското мени Л тъчно условие за про- 
бания и нерешителност погрешите- стопанство. Икономическата криза е ’

но

Д-р Милица Костич, висш нау-

Въз основа на това, че съще
ствува схващане, че общественото 
развитие може да се обезпечи са
мо с развитието на продукционни- 
те отношения — казва Ристич — 
произлизат много .наши слабости. 
Такава съвест е повлияла върху

лно да се превземат мерки и ходо- — 'казва тя — У нас не е обуело- Ристич посочва на факта че “бедствените норми, приемането 
ве за последователно осъществява вена със стоковата хииерпрояук- сега е дошло до взаимодействие на закони — все до кадровата по
не на Програмата за стабилизация Чия, но с по-голямотО потребле- на кризата «а световното стопанст ЛИт1'пса- Кедрите са набирани глав- 
и идеино-политическите определе- «ие °т домашното производство, во с нашите е години акумулирани ’но са-мо по критериите за насоч- 
ния на СЮК . Потреблението над собствените въ, .дребни” пропуоки. ване за определени отношения

От това заседание до днес по- зможности е основане върху задъл «е и по критерия на приноса ’
ложението до известна степен е жения и в страната и в чужбина. Първиях „пропуск” е бюро- развитието на тези отношения
променено. Някои от ходовете в такива условия потреблението е к,Ра1’иза«ия на югославското обще особено за развитието на проиук’ 
предвидя,ни ,в Дългосрочната прог- формирано по образеца на .разши- ство- Не Успяхме да намерим ме- ционите сили. Разбира се без хао 
рама са отменени, някои мерки са ™те страни, въпреки, че за това х,ани3ъм за отбрана от това не са- монично развитие на едните ишру-

наше зло. Вторият „пропуск” е гагте няма цялостно обществено 
може би последица от първия: в развитие. Щ

изслед-
се-

а
за

мопредвестенн, за някои Се спори, но нямаше условия в производството, 
впечатлението е, че всичко досе- Това несъотношение 
га направено ни отдалеч не е 
унисон с първобитните

е евидентно
в още от приемането на стопанската СТ|Раха от технобюрокрация, или 

съгласува- и обществена реформа през 1965 П0РаДн навярване в ообствените Съпротиви на промените сега
година и с течение на времето е оиш и възможност напълно см© дават силите спечелили добри по- 

Как да обяоним тези застои? възприело по-големи мащаби. ха- пренебрегнати значението на раз- зиции, определяйки се само за оп- 
Авторите на Програмата са ги пре- ка, че днес — ногато инфлацията витие на собствените продукцион- 'Ределеии отношения без принос за 
двидели. В заключителната част представлява огнище на нестабил- № сили. Периодът «а вСе по-голя- развитието на материалните дроиз 
на този докуемнт е казано, че н°ст.— блокира развитието, обуе- МОт° развитие с помощта на внос 'водител,ни сили. Кои сили са това 
,/крупни пречки на пътя за осъще- лавя съвкупната икономическа нес ната акумулация, който трае от трудно е да се каже. Същеотву 
ствяване на тази програма ще тайиганост и силно засяга жизне- сРеДа'га на шестдесетите до нача- ват. очевидно, в стопанството но 
представляват противопоставени- ния стандарт ,на по-голямата част ЛОт° на осемдесетите години бе вероятно и в обществената надстро
те интереси, различното обществ- от'населението. основен канал за „внос” на свето- йка. 'Не ни оправдава ___
ено положение, което произлиза д д™,., Ристич заМогтник ВНата криза в нашето стопанство, продължава д-р Ристич — 
от сегашното състояние и местело ест икдиректор в Центъра за изучаване 

технологически,я и обществен 
стопанството м прогрес в Нови Сад, пуч смята,че

ния.

вито това — 
че още

не съществува необходимата съ-Крупна грешка в 'нашето об- ,_
тцествено .развитие е вярването, че еСт За цроменИте и необходимите 
оъекугпното стопанско развитието знания кои и какви промени би 

акция же да се обезпечи с

ложение на много отделни лица, на
'Някои части на
сдружения труд, инерциите от на 'названието на съвкупната

(|Цконом1ическа стабилизация) 
адекватен. „Ако вече има 
че югославското общество и него
вото стопанство са в криза, тогава

развитието трябвало да се провеждат- Трябва 
”еюие "а продукциокните отношения, а да ангажираме всички 

оценки, не с помощта на съвестни и ор
ганизирани акции за развитие 
тг Редукционните сили. Ползуването

следеното и старото, чуждите ехва 
щания несъвместими със 'Социалис
тическите ...”

креативни
на оИли в °®Щеотвото за изнамиране

(На 3-та стр.)
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на решение. Това 
значи да завършим работите, за
почнати с изработката >на еепарат 
на таканаречената Крайг&рюва ко
мисия. След това да продължим с 
изработката на

дреди всичко

онези документи 
за ксито са подготвени само осно
вите, каквито са „Основите за 
стратегията на технологическото 
развитие «а СФРЮ”. Тук, напри
мер, тъкмо трябва да се отпочне 
със сериозна работа за изработка 
1на единна стратегия на технологи
ческото развитие 
под която работа се подразбира 
преди всичко ясното политическо 
определение за технологическото 
развитие — с използуването на со 
ботвените кадри; а след това, кон
кретни мерки и акции върху разо
бличаването и спречаването на бю- 
рократическите структури, които 
спъ|ват такова технологическо раз
витие-

на Югославия,

Инак, ако става дума за по
требата за засилване на отговор
ността във връзка с цялото поло
жение — казва д-р Душан Ристич 
— бих припомнил, че отговорът за
това е даден и в самия заключите
лен документ на Крайтеровата ко 
мисия, нъдето пише: „Мнозина ак
тивисти и членове на форуми в 
обществено-политическите органи 
зации, които форумният начин на 
робота, заседателщината и профе
сионалното изпълняване на 
ствено-политическите работи, са
ттреврънали в свой стил на полити
ческа работа и действуваме. а 
при това придобили навик, вместо 
в сдружения труд, най-често не
формално, да участвуват в прие
мането на решения с крупни ма
териални последствия, ще доживе
ят тези промени и като промяна 
на положението и ролята на субек 
тивните сили. въпреки, че такова 
тяхно становище- всъщност, ще 
бъде съпротива за промените из
ключително за запазване на спече
лените позиции."

ставя радикален завой в икономи- чесяса стабилизация значи, че 
обще- ческата политика и поведението на сме за тази програма, 

стопанските субекти. Ако искаме 
тя да се проведе, трябвало е съ
щевременно да се подготвят воич- превземат работниците. Обаче, 
ки промени. Една промяна, ако не ва сега всеки тълкува на свой

«е по-важните заседания и в заклю
ченията. Мисля, че за това не са

Къде е изходът?
— Доминираща роля трябва да

виновни само хората, които смя
тат, но и онези, които тази смет
ка са натрапили.

— Покрай всичко това — ка-
е съпътствувана от друга, лроизве- чин; когато се рече сдружен тРУД зва Кецонич — съобщен е и сли- 
жда повече отрицателни ефекти — някой мисли на общината, ре- съка на произведенията, за които 
отколкото е от полза. Затова мис- публиката и т-н. Единна алтернати те важи отделен режим на цени- 
ля, казва Миланович, че най-голе- .ва е — казва д-р Радован Милано те. Неизвестността кои са тези 
мия проблем именно е в отсъРт®ие вич — да възстановим действува- произведения — повторно предиз- 
то на тази конзистентна оператив- нето на икономическите занономе виква внимание. Такова огноше- 
на програма. Съюзното правителст- рности, да освободим стопанството ние и поведение никъде в Програ- 
во вече в началото на септември от политическа доминация. Дока- мата не се предвиждат.
1983 година, въз основа Програма- то не се създаде моттивационен и|н- — Зная. инак — казва Кецо- 
та е трябвало да подготви основна струментарий за стопанските субе- вич — къде се работи добре и 
реформа на отношенията, формира- чст-и рационално да ползуват труда без подробна разработка на Прог- ' 
ни въз основата на един, бих ка- и средствата, ефекти в стабилиза- рамата. Тези машини които бръм- 
зал, нефункционален и неадеква- цията няма да има. чат около мен така Работят по
тен стопански механизъм. Защото, цял ден. Едва личе вече и може та-

— С Дългосрочната програма системата, иакавто сега имаме, КЪДЕ СЕ РАБОТИ ДОБРЕ ка. Но. ако «е повече бихме
за икономическа стабилизация е еднакво подкрепя и онези, които , е
предвидено — подсеща д-р Радо- не са ефикасни и онези, които са то

то-
на-

СЕРИИ ОТ РЕСТРИКЦИИ

могли
в провеждане- да произвеждаме шжобре. по-ка- 

чествено, но нямаме добри маши^ 
понеже няма

Как тези застои
на Програмата тълкуват „пред- _______

ван Миланович, професор ® Ипконо ефикасни. Ние още нищо не меня- ставителите на стопанските субек- ни. А няма^машини
' ти", т.е. работниците?

Якуп Чучала, председател-
мическия факултет в Сараево — ме. 
той да се реализира в две етапи. достатъчно пари, които 

са заработени в така лошите ус
ловия или са излязли през „порта- 
та”. Такъв е редъх — първо Се 
платят данците, па «а 
телите какво остане. Кан тогава 
да бъде неясно кои спира стаби
лизацията?

Има още примери.

'или неВлгеого това, имаме серия от 
Първият подразбира определени -рестрикции, забрани, администри- трудовия съвет в Електростооан- 
пррмени в стопанската система, а рания. а т°ва значава, че с иноно- отвото в Косово, казва, че често 
вторият тръгва от тава, че след мичеоката политика действуваме можем да чуем, че „няма мотиви- 
тези промени трябва да се пюдаот- върху последствията, а не върху ровка повече и по-добре да се 
ви стратегия за дългосрочно разви причините. - работи, че личните доходи още це
■пие, която би зачитала икономиче- Защо Съюзният изпълнителен зависят »г работата и приноса 
ските критерии и би била в съгласие съвет не е излязъл с програма от работниците, а известно е, че има- 
с реалните възможности. Обаче, реформи? ме много неизползувани резерви'',
проблемът е в това, че не се про- — Основната предпоставна за — Тона, че и днес сме в на
вежда ни първият етап. реализирането на едно такова на- чалото в провеждането на Дълад-

Към,Съюзни* изпълнителенсь- чинавие е необременеността на ча- срочната програма — смята Чуча- 
вет е формирана комисия за про- етичните интереси — твърда Ми- ла— трябва да обясняваме и 
Веждане Програмата за стабилиза- ланович. — А реформата немилу®-

на

производи-

на
Не съм

икономист, но дотолкова зная и 
видя. Ние „внасяме" 
суровини от друга република, коя
то формира цената независимо От 
нашата. Разбира се, по-висока це
на. За цената на нашето произведе
ние, обаче, валиден е друг закон 
'И в тази и в онази република. Ми
сля, че тези закони не са изглаюу- 
®ал,и работниците нито в една ре
публика, но все пак често се „на- 
Рат 'около тяхното прилагане.

Не е фраза, напомня Кецовмч, 
решение за бъдещето на 
страна е в ръцете на шест милио
на заети югославяни. 
всеки отива на своето си място, а 
не например, хиляда доктори и ма 
гиспри от 1>азличнн 
да седят и кабинетите и разсъжда 

за стопанството. Имаме дос
татъчно за това написано и осми
слено, трябва нещо най-подпр и 
дв се приложи.
(Продължение в следващия брой) 

Подготвиха: Д. Вукович, М. 
Тринич, 3. Бойович, Ж. Бакич, 
1\ Пинеяревич, Б. 1’адивомша

материал и

с то-
'ва, че разискванията за програма- 

ция. Съюзният изпълнителен съвет, ме би довела до промени ,на пози- та водим главно във форумите. На 
относно, неговите съответни орга- циите на отделни отрасли и групи- някои места владее убеждението 

трябвало е да излезат пред об- ровки, а с това и до промени .на че работата е завършена 
щестиеността още от 'началото «а позициите «а отделни региони в приемат заключения и становища 
тази година- с конзистентна прог- Страната. Ние не можем, натри- далеч от базата, която трябва да 
рама от мерки. мер, да приемим „същински” за- т провежда. И тосва е вид съст»-

Какво е станало? Вместо то- кон за валутно стопанисване и да тива на провеждането на Програ- 
ва — казва д-р Миланович — по- установим валутен пазар поради мата за стабилизация, 
лучили оме частични мерки, които различните позиции на републики- — Ако се знае, че нещо не се 
действуват на отделни лица. а не те и покрайнините в икономичес- реализира, как това да 
на основните промени на стопан- ните отношения с чужбина, поле

ни ако се

нашата
не се знае 

запитва Само нека'къде не се реализира — с
ската система. Известно е, че «а,- же някой по-малюо, а няной по,ве- ;се Зоран Квцович, .работник в кра- 
шия стопански Механи.37.м е ггозио- че е задължен. левашкия „Магнохром”. — „Спира
лил екстензивно развитие, разкъсал Все пан, Съюзният изпълните- чите" не е трудно да намерим ако 
е единствения пазар, довел е ДР лен съвет е трябвало да излезе с това наистина желаеме. Виждате 
неефикасно ползуванв на фактори- оперативна програма, без оглед само нанво се случва през после 
те на производството — и труда какво с становището _«а отделни- дните месеци. Всички се занима- 
и средствата до намаляване на те републики и покрайнини, а не- паг с цени, уреждане на сметни 
акумулацията и частично повлиял ка в разискванията се види ной и повторно пресмятане. За качеет- 
върху огромните задължения. за ><»ктю се залага. Защо-го, ако ие во-го и количеството се е забра,ви-

Първият етап на провежда1Н0- можем да операцнонализирама Дъ- ло, а Програмата за стабилизация 
то на Програмата затова предено- лгосрочната програма за икономи- никой и не споменава,

специалности
ват

оспен ип
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ИЗБОРИТЕ

КОЛКО
ПРОТИВ?

Защо някои от кандидатите, на които в публичното обсъжда
не е направена нито една забележка, при тайното гласуване вос 
пак остават без някой глас
ЯВ&

Кадровата политика и .нататък йно гласуване), с което несъзнате- 
изостава зад развитието на самоу- лно сме почнали да различвамс ка- 
правлението: изборът на кадрите ндидатите според това дали са по- 
до голяма стопен е подложел на лучили абсолютна или „само’’ по- 
иерархията .и — без оглед на фор- дружната на мнозинството, 
малното съгласие на базата — пре При тона е възможно пя!Кой 
дварително договорено в най-тесни «а не получи всички гласове пора- 
те политически тела, така че мно ди лични конфликти, нетърпели- 
жество членове на СК, самоупра- вост или просто усета на „избира- 
внтели, членове на ССТН са в по- телите”, чс понякога е добре да 
ложение само да налучкват за то- Се използува правото на гласуване 
ва ной ще бъде предложен (следо- ..против" 
вателно и избран) на някоя фун- миналите партийни конгреси почти 
кция. Тона не значи, че най-тесни- всички гласове „за” получиха и хо- 
те политически тела не водят сме- ра, които не са познати на Оолшм- 
тка за критериите на кадровата нетното участници в тези срещи, 
политика. Напротив, съвпадащите Обаче, с особен интерес, както 1и 
се предложения често би били из- тези дни, всички поглеждаха и 
гласувани и при по-малко формали цифрите край имената на познати- 
зираните публични обсъждания, «о те ръководители, които понякога 
проблемът е в това, че едно от оставаха без по-голям брой гласо- 
най-важните права на самоуправи- ве, отколното — за по-широката 
телната и политическата база е общественост — почти анонимни-

а интересно е че на

Джилас и „последователите“
Белград поради .основателно съм
нение, че това събиране е извър
шено заради вражеска дейност” 
бива откарана в градския Секрета
риат на вътрешните работи. Име
то на Джилас трябвало вероятно 
по най-пряк начин да каже за 
какво се касае тун.

Така феноменът Джилас про
дължава да живее, винаги с коми
чни последици. Неговото желание 
е да се намери на заглавната стра
ница на някой вестник в чужбина, 
когато му е вече добре познато 
какъв .статус” — като бивш ко
мунист и революционер — има в 
своята страна.

Но тези идеи, които съчиня
ват чудна смесица на национали
зъм, привидно демократична рето
рика и политкканство първо каче
ство, да намират плодородна поч
ва. Това Джилас добре знае.

Олицетворявайки 
Джилас следователно продължава 
да действува от своите 
реставраторско-буржоазки 
цки, приличайки към връщане на 
националистически деления и дел-

Главното геело в този проект 
за „промяната на света” е: 
призраците «а миналото трябва да 
се гради бъдещето. Като че т 
тук има някакво бъдеще; то в ед
на такава картина за света е на
пълно изгонено и заробено. Това 
би трябвало да знаят и ония, кон
то пеят в хор с Джилас. забравяй
ки че демократичният път на раз
витието на югославската .револю
ция — и покрай всички мални и 
големи предизвикателства 
може да бъде спрян. Демокрация
та е орнавата на тоя социализъм.

М. А.

В инати когато на повръхност- 
строените отделни хора и групи 
та избиват обществените слабости 
и когато една револция търси ав 
тентични решения, своя глас вди
гат и онези, които добри съюзници 
може да бъдат само на мрачните 
политически сили. Това поназаха 
не един път.

Знаят тези гласове, че най-ва- 
жното е да се оказва милитантна 
съпротива на прогресивната насо
ка на развитието на нашето обще 
ство. и затова ще прибегнат към 
методите на политически ненадей
ни нападения. Важно е да се чуе 
за тях, за тях да потече вестни
карска или няканва друга вест, за- 
щото гласовете на опозиционно на- 
са целенасочени към това да пре 
дпзвинат дребни ефекти, тъй като 
нашата общественост тежко може 
да се убеди в нещо, което тя с 
най-дълбока индигнация не приема 
и отхвърля.

Мллован Джилас и неговите 
малобройни съмишленици вече от
давна се намират на отвъдната 
страна на историческата реалност 
на югославското социалистическо 
общество. Предостана им единстве 
но щото с ‘Някой необикновен 
„гаф” (частни трибуни, петиции) 
едно демократично общество да 
привлекат вниманието върху свое- 
то вегетиране. Ще пуснат някоя по 
литикантска глупост, мислейки че 
в това време, в 
сме изправени пред многобройни 
проблеми, ,ще намерят свои спи
пани.

под изключителното влияние 
малобройните.

на те кандидати.
Воичко това подкрепя твърде- 

Компетентните по-широки ар- нието, че целокупната избирател- 
гани (комитетите на СК, конфере- на процедура, от евидентнрането 
нциите на ССТН, съветите на ску- 
пщините) все до гласуването са — е зряла за промени, 
наблюдатели. Колко тази позиция Вместо предложенията за въз- 
е абсурдна показва и фантът, че можните кандидати да се излъч- 
по повод повечето кадрови пред. ват от базата и вместо да бъдат 
ложения на съответните комисии предлагани повече имена, за чиято 
главно изостава обсъждането. „Ан- досегашна работа ще се разисква 
тивността” на най-широките орга- еднакво откровено като, да на
ни се изявява едвам при самото жем, при избирането на директор 
гласуване. Ако последното е тай- в трудовите организации — изби- 
но — бе отчетено тези дни — ня- рателната процедура е сведена .на

формални кедрови консултации.

на предложенията до гласуването

кои от предложените 
получават всички, а някои -— без Ако кандидатът получи всички гла 
обоснование и отнровено противе: оове -за” при тайното гласуване, 

. не — не всички гласове.

кандидати

не е сигурно да се касае за най- 
добро надрово решение, така как-

опозицията,
Това, между другото — тряб 

ва да се каже — е добър знак, 
понеже е очевидно, че избирател
ните тела — с оглед че всички .кан 
дидати получават голямото болши
нство гласове — имат изключител 
но доверие в бъдещите ръководи- в°. това поне е познато, доверието 
тели. Това особено важи за оне- се спечелва с преломното влияние 
зи, които при тайното гласуване на самоуправителите върху кадро- 
не получават вито един глас , дгро вата политика, със свързването на 
тив”; не е малка .работа да полу- избирането с досегашната работа 
чиш съглаоието на всички гласува на кандидата, с предлагането на 
Щи, а«о всеки член на партийна- по-голям брой хора и свеждане на 
та организация, общинския 
тет или скупщината може без об 
яснение да .не гласува за предло- тивност. а не предлагат тотоаи 
жениего. Особено при избирането списъци. За всичко това би тряб- 
на хора за по-важните политичес- вало Да се води сметна днес, две 
ки функции, поради това се под- години пред „големите” избори в 
чертава, Че другарят и еди кой 1986 година, 
си е избран едногласно (чрез та-

то не е сигурно и това щото гласо
вете „против” за някого трябва да 
се разбират като израз на недо
верие на дял от членовете-

познати
пози-

бн.В самоупрааителното общест-
Върху

а

кадровите комисии на работни те
ла, .които помагат в изборната ак-

коего наистинакоми

Затова Джилас се е и .наме
рил на 20 април сред оная трупа 
от тридесетина души, която събра
на в един частен апартамент

не

Б. Радивойша в

Комунист ворен редактор Влайко Кривокапич, 
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за

заместнин председа-



СРЕЩА И РАЗГОВОР СЪС СДРУЖЕН СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОБЕДИНЯВАНЕТО НА АГРОКОМПЛЕКСА В ДИМИ 
ТРОЕГРАДСКА ОБЩИНА

стоп стопшво ома водиш Предвиденият проект за обединяване на селското сто 
панство все още не е изготвен.

Васил Петров, е един от четирима
та сдружени селскостопански произво
дители в село Църнощица. А 
три-четири години и той, както 
вече негови връстници от това планин
ско село, покрай селското стопанство 
отиваше на „печалба'’ във вътрешност
та на страната. И не минаваше зле- 
Станал бе вече добър майстор — стро
ител. Дори водеше и бригада. Но ето 
от преди четири години, което засега 
все още в селата на Босилеградсжа об
щина е рядкост, Васил завинаги напусна 
печалбарствогго и се отдаде^ на селско 
стопанство. Започна да обработва ба
щината земя и казва, че сега печал
бата му е много по-гол яма, дори и по- 
лесна. Притежава над 20 декара имот, 
от това около 7 са изкуствени ливади, 
от които доходът е значително по-пол-

станция също да преДОтав 
ООСТ. Една 

съществува за

фактаИзхождайки от 
че селското стопанство в 
Нишки регион 
ню изостава <в сравнение с 

региони на СР

ля©а отделна 
ООСТ да 
търговия на едро 'и грани
чен оборот, 
ся до частния сектор

кооперация

!до преди 
и по

зи ачител-

Що се отна-останалите 
Сърбия, предприета е ак 
ция за обединяване на съ- 
щ|Ото в един агрокомплекс. 
Следейки тази акция и в 
Димитровградска община 
е раздвижена инициатива 
на общинско равнище. Да 
се обедини селското сто
панство. За целта е офор
мена работна група, която 
да изготви анализ на ико
номическа оправданост за 
обединяването. От първото 
заседание на работната 
група до заседанието на 
секцията за селско стопан 
ство при ССТН, проведено 
на 9 този месец, са мина 
ли почти три месеца. Пред

зе
меделската 
,,Видл(ич” трябва да си ^ос
тане, а в района на Заоър 
дие да се оформи още еД_ 

организация 
на кооперантите. Също и 
в района на Висок. За райо 
на на Понишавие и Бурел 
да се оформи една орга
низация на «ооперантите- 
За всички би съществува 
ла една трудова общност- 
Другите две изхождат от 
първия вариант- 

Тъй като предложенията 
бяха обяснени на самото 
заседание членовете на 
секцията не дадоха с^гла- 
оие нито за един вариант 
без да са ги проучили. За 
това на деловата група 
е даден срок до края на 
май да подготви щателен 
анализ за икономическа
та оправданост на сдружа 
ване на селското стопан

I ,на основна

В. Петров край стадото си

:„Напредък” по-добре да се организира, 
т.е. и тя да се включи в производството 
и да изкупи всички излишеци, които ние 
селскостопанските производители про
изведем: млякото, вълната и пр.

— Още един проблем ,,Напредък” в най- 
скоро време трябва да разреши. А това е 
въпросът във връзка с изкупуването и 
осеменяването на кравите. Явяват се 
големи разлики в цената с Други орга
низации, които се занимават с изкупу
ване на добитък. Имам в предвид тези 
от вътрешността и съседните общини. 
Що се касае до осеменяването смятам, 
че почти във всяко село трябва да има 
поредист бик, защото ние които вече 
сме се определили за животновъдство 
искам да подобрим и расовия състав, — 
добави Петров.

И така дскато разговаряме от съ
беседника узнахме, че Васил Петров 
наистина обича земеделието. Това по
твърждават и подредения му обор и 
грижливо обработените ниви, които на 
среща ни показа. Примерът на Васил, 
сигурно ще последват и други младежи, 
коиго напуснаха селата и се отзоваха 
във вътрешността на страната'Ни. По ето, 
времето се мени и мнозина вече по-до
бра перспектива виждат в имота, отко- 
лкото във фабриките или пък по стро
ежите.

5

5
<ям. да ги оре и засява с различни жи
тни растения. Понастоящем, отглежда 
4 породисти крави, от които всяка годи
на продава по едно теле, над 30 овце 
и друг добитък.

— Де основни причини повлияха на 
мен да напусна строителството и да се 
върна на имота.

Първо, че съпругата ми не бе в със
тояние сама да обработва имота, който 
до тогава повечето си оставаше необра 
ботван, а заплащах му всички облага
ния. И второ, някак в себе си пред
почитах, че строителната дейност Ще 
се намери пред сериозен проблем и че 
в него няма дългосрочна перспектива. 
Затова се и завърнах на имота си — 
със задоволствие казва тридесетпет го
дишният сдружен селскостопански про
изводител Васил Петров.

Сега канто ви увеА°ми Васил, годи
шната му печалба от добитъка е далеч 
по-добра. Миналата година имал печал
ба от 200 000 динара. И тук е, заедно 
със семейството си. Тази пък 
очаква по-добър приход. А може, каз
ва той- и по-голяма печалба да има, в 
случай селскостопанската организация

л ожените три варианта от 
работната група за сега 
не предлага почти нищо 
ново. Участниците -в разис 
кванията изтъкнаха че де
ловата група закъснява 
със своята работа. Край
но е време предложенията, 
подкрепени с образложе* 
ния, да ,,излезнат’' от 'Кръга 
на работната група, за да 
може и по-широко да се 
разисква върху тях.

Предлага се: ООСТ „Ни 
шава” да остане както и 
до сега, единствена за об 
Щест-вения сектор на тери 
тори ята на цялата община. 
ООСТ ,.Търгокоои” с мага 
зините в града да бъде вто 
ра ООСТ в рамките на еД- 
«а трудова организация в 
общюната. В етеринарната

ство в една основна орга 
низация на сдружения 
труд в Димитровградска 
община.

На заседанието на сек
цията црисъствуваха пред
седателят 'на Регионалния 
кооперативен съюз йован 
Стоименович, секретарят 
на председателството на 
МОК на ССТН Радмило* 
Чирич и изпълнителният 
секретар на МОК на СКС 
Славко Илич.

година

М. я. А. Т.

ПРИ ОВЧАРИТЕ НА ВЛАСИНА жени 5000, а на Власкна — 
7500 овце. •

Както изтъква Джордже 
шгч — запланувано е овце 
те да се обагнят и по два 
пъти в годината, или три 
пъти в 24 месеца, като по 
такъв начин значително се 
повиши производителност
та им. Още през настояща 
та година би трябвало да 
има 5000 агнета, като при 
това се осъществи общ до 
ход от 100 милиона дина
ра. Ще трябва да се мавър 
ши ограждане на4000 хек
тара пасбища, за да могат 
работниците 
събират храна за овцете1 
през зимата.

Деветдесет и двамата 
заети на Власина се надя
ват, че ще могат да обез
печат 90 на сто от необхо
димата храна за овцете.

Към 6000 хектара наеби 
Ща ще бъдат мел и ори рани, 
за да се подобри качество 
то им.

Напуснахме Властна ка
то дадохме обещание ио-

ПОПЪТНИ ЗАПИСКИ

фондовете са внесени 510 
000 динара. Наистина, скро 
мно, но хубаво начало.

НОВИ ОБЕКТИ

В скорр време- по-точно 
до 1986 година, на Влаои- 
на трябва да бъдат постро 
е<ии нови обекти. Ще бъ
дат изградени ферми за 
оше сгала. така че общи 
ят им брой Ще -възлезе на 
12 500 овце. В третата ра- 
звойна фаза ще бъдат вло 
жени 179 милиона динара. 
По тревистите пасбища на 
Преся.оп ще бъдат разполо

що на фермата имаме 
6716 овце- За по-нататъшно 
възпроизводство са отделе 
ни 1350 агнета, а 805 са 
продадени на селскосто
панския комбинат ^Бел
град”. Наскоро ще им до 
ставим още 300 бройки.

Пътят ни водеше до Вла 
сина, там където всекидне 
вно се води борба с изнена
дите на планинския климат 
за производство на храна. 
Голямо и трудно предизви 
кателство. Но борбата все 
пак се спечелва.

Овцефермата на 
на е създадена през 
година. Тогава имала са
мо 140 овце. Работа имаше 

казва Пре драг

сно доставихме на пазара. 
В 1982 година бяха набаве 
ни още породисти 1100 ов
це от Димитровград, Пи
рот и Сйеница и така воче 
стадото ни наброяваше 
1700 овце. През изтеклата 
година 
например 
нета, от които 1020 остави 
хм е за възпроизводст во — 
споделя Джорджевич.

С)ЕРМА ОТ 6700 ОВЦЕ
Предраг Джорджевич от 

товаря бързо и точно на 
всички зададени въпроси. 
Използува момента да ни 
покаже и разкоша на нла- 
синската природа. Възлол 
зува се от случая да ни 
покаже всичко, каквото 
може там да се види. Ов
цете изкарваха на паша, 
подготвят пи за лятна па
ша по просторните влаоин 
ски пасища. Тази година 
фермата има 4174 овце- кю 
зи и ярета, Има още и 28 
кобили и 45 юници.

— Агненето на 3169 овце 
започна през октомври — 
казва Джюрджевич. Досе
га имаме 1542 агнета. 06-

на овцефермата 
имахме 2160 аг-Власи

1981 Към това требва да доба 
шм, че през изтеклата го
дина овцефермата на Вла
сина е завършила годината 
с положителен баланс.- Вър 
нала е 8 милиона динара за 
лихви и също толкова 
изплатила за кредити. Във

много
Джорджевич — директор 
на овцефермата. Борехме 
се с редица трудности. 
Трябваше да продължим с 
изграждането на обекти
те. да усьвършенствуваме 
технологията, да попълва

ло-леоно дае

ме мощностите-
Тогава взехме 600 агне

та от Пирот и Димитров
град, а по-къоно и от Сйе
ница още 500 агнета, така 
че създадохме ферма от 
1120 бройки.

Но възникнаха нови тру 
диости. Рано падна сняг. 
Стотици хектара ливади 
останаха неокосени. През 
тази зима, все лак, овце
фермата стана по-гол ям а 
с 300 агнета,

често да посещаваме овча 
ри-то и пишем за работата
1 ИМ.

ВЛАСИНА: Ферма с над 6700 овце Сърболюб МнкнчКОИТО ГЮ-ИЪ
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Ш~ПРОСВЕТА-'# ИЗКУс" __ .щкалт у р/
По повод 40-годишния юбилей от освобождението на 
нашите краища от фашистко робство Издателство 
„Братсчво" („Братството”, „Мост” и „Другарче") и 
Радио Ниш (предаване за българската народност в 
Югославия и ТВ-журнала)

ОБЯВЯВАТ

СЪВМЕСТЕН ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ" В ДИМИТРОВГРАД

ДВУЕЗИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ 

ПРИЕМЛИВ ПРОЦЕС
за стихотворения, разкази и други съчинения с обща 
тема:След двугодишен опит с двуезичното обучение 

Димитровград, досегашните
читна литература по Със
тарени. Надяваме се, че 
и този проблем ще разре
шим с изработката на но
ви протрами, в рамките на 
които и прочитната лите
ратура-

Както поннататьк подче
рта Анка Ьущимлця, делта 
на посещението с била да 
се установи дали ученици
те са оспособени да сле
дят обучението на българ
ски, щмооно сърбохърват
ски езин. ьъз основа на 
видяното на часовете и 
въз основа на проведените 
преди това тестове, резул 
тапите говорят, че опитът 
може и трябва да пре- 
растне в постоянен образо 
натопен процес, с който 
да се запознаят и другите 
среди, в които живее бъл
гарска народност. Догово
рено е, затова, да се на; 
прави всеобхватен анализ 
на постигнатото досега, ко 
йто да разгледат Делегати
те на Общинската 
щина. На края на опита 
(значи след две години) ще 
бъде организирана анкета 
сред просветния кадър и 
тестове сред учениците 
по музикално и изобрази
телно изкуство, история и 
география, по природо и 
обществознание-

Въпреки че опитът все 
още трае може да се кон
статира, че е намерен най- 
подходящ начин за двуези
чно обучение в конкретна
та среда. За това най-доб
ре говори фактът, че роди 
телите, на чийто иск дву
езичното обучение е въве
дено, са доволни напълно.

Да напомним, че освен 
Анка Будимлия основното 
училище посетиха ,и Прав 
долюб Никюлич, и Душан- 
ка Цоневич. просветни съ
ветници в регионалния ин
ститут за образование и 
възпитание.

в основното училище 
резултати говорят, че съществени недостатъци няма „СВОБОДАТА НИ 

„СЕНИЯ СЪРЦАТА"
Както е известно преди 

две години, по единодушен 
иск на родителите, в дими 
тровградското основно учи 
лище „Моша Пияде" за 
първ път е въведено двуе
зично обучение на българ
ски и сърбохърватски език. 
От просветния кадър в 
Димитровград е изработен 
елаборат, който е баш на 
проверка в просветно-педа 
гогическите служби в Репу 
бликаха. Същият е оценен 
като добър и изготвен 
На педагошчеоки начала.

Тогава в основното учи 
лище започнаха нещо но
во, което в 'други училища 
го нямаше. До какви ре
зултати се стигнало на по
ловината хгьт от въвежда
нето на този опит, който 
трябва да продължи чети
ри години?

Тези дни в Димитров
град пребивава група репу 
бликански и регионални 
просветни съветници, кои
то постоянно следят опи
та. Анка Будимлия, висш 
просветен съветник при Ре 
публиканския институт за 
усъвършенсгвуване на об
разованието и възпитание
то, казва:

— Основната цел на то
зи опит е учениците да 
научат еднакво двата ези

ка, български и сърбохър
ватски. От една страна, по 
този начин се запазва май
чиния език на българската 
народност, като основно 
свойство на своята само 
битност, а от друга стра 
на, ногата всички изучават 
двата езика губи се въдмо 
жността да делим децата 
по националности. За две 
години от въвеждането на 
огап-а свободно можем да 
констатираме, че същсстве 
ни недостатъци няма. Оно 
ва, което неминуемо се 
явява при всеки нов опит, 
премахваме ,<в движение".

— Кан недостатъци се 
явя вят за сега?

— Може би българокия 
език е недостатъчно зас
тъпен. Тъй като опита ще 
трае още две години, а 
предстои изработка и на 
нови програми с така на
речените общи ядра, то 
има възможност тези про
пуски да бъдат премахна
ти. Значи, трябва да му се 
даде по-голямо значение с 
увеличаване фонда на ча
совете по български още 
в първите класове. Съще
ствуващите от преди учеб 
ници могат и сега да се 
ползуват, разбира се с до
пълнения. Проблем пред
ставлява недостиг на про-

Пионеритс от основните училища в общините 
Босилеград, Димитровград, Бабушница и Сурдулица 
трябва да обработят в стихотворна 
форма следните теми, на майчин език:

• ТАЕСА ИЗГРЯ СВОБОДАТА, тематична об
ласт, в която ударение да бъде сложено върху геро
изма и самоотвержеността на Ти-говите борци за 
национално и социално освобождение; вдъхновението, 
с което нашите родители посрещнаха освободители
те; въжделенията им, свързани с бъннините, които 
се открояват с победата; приносът на населението от 
освободените краища към окончателната победа над 
фашистките зверове. (Основни източници трябва да 
бъдат спомени на участници в Народоосвободител- 
ната борба с оръжие в ръка и в тила, техни прежи
велици, както и разкази на възрастни).

• ПО ТИТОВИЯ ПЪТ ВЪРВИМ,

или прозаична

тематична
област, в която ще влезнат съчинения, изпълнени с 
обич и уважение към великото дело и личността на 
другаря Тито; твърдото ни обещание, че непоколеби
мо ще продължим по неговия път; Тито е у нас и 
ние живеем с неговото дело; ще пазим братството и

скуп-

единството на нашите народи и народности като зе
ницата на окото си; Тито — борец за мир и граж
данин на света.

• МОЯТ РОДЕН КРАЙ, вчера днес и утре, 
творби на преден план в които трябва да се от
крояват прогресът и успехите в социалистическото 
изграждане на страната ни, промените, които са плод 
на свободата — индустриализация, електрификация, 
нови пътища и мостове, телефонни връзки, водопро
води. нови училищни сгради, нови къщи със съвре
менни домакински уреди, нови общежития и прочие. 
Въ.з основа на постигнатите в годините на свободата 
успехи младите творци да посочат своето виждане 
на утрешния ден в родния си край. При всичко -рова 
обаче не бива да се пропусне приносът на армей
ците-граничари в изграждането на отделни обекти в 
най-трудно достъпните терени и прочие.

• ГЕРОИТЕ СА СРЕД НАС — за подвизите 
на наши връстници в условия на природни и други 
бедствия, солидарност в класа, в училището и по- 
широко, резултати от ученически и други трудови ак 
ции, шампиони в различни съревнования, разговори 
с «ооители «а обществени и други признания, награди 
и, отличия.

„СРЕЩИ НА СЕЛАТА”

„Белешката селянка" на 

регионален преглед
За белешани, когато ста

ва дума за участието им 
в „Срещите на селата”, мо 
же да се каже: или на
града или нищо. Защото 
когато те участвуват вйна 
ги високо се класират, (да 
не речем побеждават) — 
или изобщо не участвуват.

Тази година победиха на 
общинските срещи, а неот
давна, на проведения зона
лен преглед в Държина,къ- 
дето участвуваха победите 
лите от общините Гаджин. 
хан, Бела Паланка, Пирот 
и Димитровград, се класи
раха за регионалния тгрег-, 
леи. Последният ще се про 
веде в Мала Плана, общи
на Прокупие, а белешани 
ще бъдат на сцената с 
половин час време, което- 
представлява истиною» 
успех на един състав па 
се предтавят с 30 минути 
програма. Разбира се беле-, 
шани и на регионалния пре 
глед ще се представят със

своята оригинална „Белеш- 
ка седянка”.

• САМОУПРАВИТЕЛ СЪМ АЗ —А. Т. А. Т. първите
опити от само управителната практика в училищната 
общност, трудовите бригади, ученическитеБОСИЛЕГРАД коопера
ции и другаде, където найпепосредствено се управ
лява, тоест самоуправлява — пионерската и младеж
ка организации и подобно.

• Редакциите ще приемат творби 
до 20 VIII 1984 година.

® Воички творби (прозаични и стихотворни) 
ще прегледа съвместно жури и ще награди 10 най- 
добри. Наградите ще бъдат връчени на общинските 
тържества, с които Ще се ознаменува 40-годишният 
юбилей от победата на социалистическата 
ция.

Пионери в производ
ствените цехове най-късно

С цел да се запознаят с 
проце-

вано, съгласно 
реформата на

бооилеградоките, сто образоваше и възпитание, 
пансви организации, уче образовател но-възпитател- 
«иците От I до IV клас от ,ният процес Да се доблм- 
пойведомствените овделе- жи и свърже' с произвол,- 
ния -на централното осно слаото и сдружения труд 

училище ,.Георопи Ди- изобщо. В производстве- 
■М1Итро1в ’ в Босилеград в шТе цехове учениците бя 
края на миналата седми ха запознати с изработка 
ца посетиха Горската се- та на отделни изделия от 
нция дървообработвате дадени суровини и матери
прН^епг,г5>УИт?Вата етт~ али' с асортимента на из, ца на ПОСТ „Чаралара’ и делията и с живота и ра- 
Меха за оушвне и прера- ботата на трудещите се ня 
оотна на овоадия ;и зелен
чуци.

Посещението бе

целите на 
основнотопроизводствените

си в
ресволю-

® Наградите ще бдат в книги. Освен това с 
грамота ще бъдат наградени най-активни литератур
ни секции, които изпратят най-голям брой най-каче
ствени творби, кант0 и преподаватели, които са на
сърчавали пионерите е тяхната творческа дейност.

* Трите най-добри, покрай книга, ще бъдат 
натрадени и с грамофонна плоча 
другаря Тито.

• Творбите за конкурса изпращайте «а сле
дния адрес: Редакция „Другарче", Кей 29 декември 
8, Редакция „Братство'’, Кей 29 декември 8; Редак
ция „Мост'1, Кей 29 декември 8, 18 000 Ниш; Радио 
Ниш, Лоле Рибара 7а, 18 000 Ниш (за коикурса „Сво-

• бодата «и стопля сърцата".

ИНО

с исказявания и а

посетените трудови 
низации.

орга-
напра- М. я.
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ОСМОКЛОСНИЧКАТА ЯМБОЛКА
5ПРИМЕРНА в 

УЧЕНИЧКА, 
ПРИЛЕЖНА

Титовият фонд на Югославия
IОрганизация с 3,5 милиона членове 5

я
Около 13 500 стипендианти на Титовия фонд завършиха школуването си |ДЕВОЙКА и намериха работно място еп

120 000 индивидуални и 5000 колен- $ 
тивни член-ове. От този фонд са отгтус- 5 

1900 стипендии на работници
Ямболка Манаоиепа За 12 родини Титовият фонд на Юго имае ро

дена в с. Дукат. Понасто- славия стана организация с 3,5 милиона за
8членове- Около 28 500 девойни и младеят ам е ученичка в осми вати

обучение със и без откъсване от произ- е 
ученици от средните в°е- а 

нни училища и студенти във военните » 
академии. Повече от половината стилен § 

ЮНА са деца на работници- 
служба в ЮНА.

клас в долнолюбатскотоос жи досега са ползували стипендии от
новно училище. За нея в Титовиятози фонд. Стипендианти на водствюто, на

фонд са млади работници и деца от ра-училището ни казаха, че е
най-добра между най-доб- ботнически семейства. Понастоящем сти

пендиите на младите работници геъзли- дианти оггрите ученици, че служи за
граждански лица на

От 1 к>ни на публични разисква
ния ще бъдат пуснати документи, с ко
ито ще бъдат въведени значителни но
вини в работата на Титовия фонд. По
точно ще бъдат определени 
за етилендиране, за създаване на специ
ални фондове от дарения на наши гра
ждани от страната и света. Предвижда 
се възможността и чуждестранни граж- ; 
дани да бъдат дарители и 
на фонда в духа и практиката на Тито
вия фонд. На Фонда ще бъде дадена 
възможност ДД стипендира 
чужбина, преди всичко от необвързани
те страни и освободителните движения.

зат на Ю—14 хиляди динара.пример не само по успеха, 
но и по поведението и из- Покрай 

училищни задължения, от
личничката Ямболка нами
ра свободно време и за че
тене на прочитна литерату 
ра. Най-много обича да че 
те книги от Бранно Чопич, 
Десанка Максимович, Иво 
Андрич, от домашните и 
Елин Пелин и Лев Толстой 
от чуждестранните писате
ли. Редовно чете вестник 
„Другарче" в койт° и съ
трудничи, а чете и 
вик „Братство” и детските 
вестници на сърбохърват
ски език: ..Мали кекец” и 
,Дечйе новнне”.

ежедневните 70 0001 В Титовия фонд членуват и 
5 наши работници, намиращи се на вре-
■ менна работа в чужбина. ДосеГа са да- 
! дени 111 стипендии на деца на наши 
3 граждани в чужбина. Голямо желание 
; да бъдат членове на Титовия фонд проя- 
| виха нашите преселници в Австралия,
2 по-точно в град Порт. Те са основали 
5 общност на Титовия фонд, в която чле-
■ пушат 12 000 души.
5 Тифовият фонд на Югославия е ор- 
2 ганизиран във всички републики и по-
■ крайници. Вече 6 години съществува и

вънучилщцните активнос
ти. Отличничка е от първи 
до седми клас и, както са 
мата казва, ще 
усилия и тази година да 
приключи с отлични бел еж 
ки по всички предмети. 
Всекидневно се потвържда 
ва и в работата на младе
жката организация в учи
лището, а литерарната и 
драматичната секция сд 
местата където изпъкват 
стремежите, чувствата и 
способностите й. Другари
те и другар-ките й също та 
ка имат висоно мнение за 
Ямбодна. Като искрен дру 
гар винаги оказва помощ 
на по-слабите ученици. А 
тя винаги има отговор не 
само за това как трябва 
да се пишат свободните 
съчинения, но и за реша-ва,- 
нето на трудни патемати- 
чески проблеми.

Ямболка Манасиева, ка
кто каза, еднакво обича 
всички 'Предмети и затова 
еднакза грижа отделя и за 
математика и физика, как
то и за история или пък* 
музикално или изобрази
телно изкуство. За нея ня
ма „леви" и „тежки" пред 
ма любов учи химия и би-, 
.мети. Все пак с най-голя- 
олопията. Затова и нейно 
желание е да стане лекар. 
Разбира се преди това ус
пешно трябва да завърши 
средно-медицинското учи 
лище в Скопйе, където 
има намерение след осмо- 
годишного в Долна Люба- 
та да се запише.

условията
положи

основатели

млади от

вест- в Югославската народна армия, където
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СУРДУЛИШКАТА МЛАДЕЖ ПРЕД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

Май-месец на младежки изявиЗа отбелязване е и то
ва, че това скромно и ти
хо момиче, тази година уча 
ствува на училищните и 
общински състезания по 
математика, химия, исто
рия, руски език и състеза 
ниею „Тито — революция 
— мир” на които показа 
завидни резултати и с ко
ето афирмира името на 
своето училище, където 
прекара четири незабрави
ми училищни години.

Разделихме се с тази 
примерна и отлична уче
ничка с пожелание осми 
клас да завърши с отличен 
успех, а само петици 
да й се редят в средно- 
медицинското училище в 
Снопйе. Да и се осъщест
ви желанието да стане ле
кар и да помага и лекува 
онези, които се нуждаят 
•от лекарска помощ.

0 В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА МЛАДЕЖКИТЕ АК 
ЦИ КОИТО УСИЛЕНО СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ НА 
ЧАЛОТО НА МАЙ СЕ ОРГАНИЗИРАТ В ЧЕСТ НА 
ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

празника.
Предвижда се също та 

ка тържествено заседание 
на Общинсната конферен
ция на Съюза на с°пиали 
етическата младеж, на но 
ето ще бъдат връчени наг 
ради и признания на изяви 
ли се младежи и девойки 
на различни полета на 
младежката дейност. Ед^ 
новременно в Съюза на 
социалистическата мла

деж по тържествен начин 
ще бъдат приети ученици, 
те от осмите и седми кла
сове на основните учили
ща.

Редица манифестации, организира състезтние ,>С 
акции и инициативи, ноито тебешир върху асфалта”, 
раздвижва и провежда в което възпитаниците от 
ОК «а ССМ от началото на 
месеца са в чест на пред 
стоящия празник на мла
достта — 25 май- Програ
мата е твърде разнообраз- та в центъра на града.

В навечерието на Праз
ника на младостта по ули 
ците на града ще се орга
низира вечерен крос с 
участие на пионери, мла 
дежи и войници. В чест на 
младежкия празник вече 
се провеждат турнири по 
футбол, хандбал ,и шахмат, 
а финалните срещи ще се 
проведат в навечерието на

детските градини ще из
явят изобразителните си 
заложби в цветни тебеши
ри върху асфалтовите пла

на и напрегната, почти ня
ма седмица с няколко мла
дежки прояви.

Месец май е месец на 
местни трудови младежки 
акции. Това едновремен 
но представлява подготов
ка на младежката тРУДо 
ва бригада ,.Пера Мачка- 
товац” за предстоящата съ 
юзиа младежка трудова 
акция. *

Инак програмата обхва 
ща -многостранни изяви на 
пионерите и младежта. 
Централното тържество 
ще се състои на самия 
празник с масови гимнас-р 
тичесни упражнения на 
градското игрище на „Вад 
пик” с участие -на над 
1200 пионери, ученици от 
основните училища, оре 
дношколските образовате 
лни центрове, войН'иците 
от местния гарнизон. Ве
черта в Дома на младеж
та ще се състои култур
но-художествен а програ
ма, в която ще се предста 
вят самодейните култур
но-художествени дружес
тва, танцови групи и муд 
зикшини състави.

Твърде важно място в 
програмата се отделя на 
срещата на побратимените 
местни общности от При- 
щина, Куманов -и Сурдули

С една дума 
май в Сурдулишка общи
на наистина е месец 
всестранни младежки изя-

месец

на

ви.
Ст. Н.

ПОДГОТОВКА НА БОСИ IIЕ ГРАДСКАТА МЛАДЕЖ 
ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА 25 МАЙМ. Я.

МЛАДОСТТА СЕ РАДВА 
НА СВОБОДАТА„Поетична антология 84"

Подготовките за честву- 
ване «а 25 май — Деня на 
младостта и рождения ден 
на другаря Тито, в Боси- 
леграДока община вече 
принлючват. В чеедауване- 
то, ноето ще мине 1в знак 
на 40-годишиината от осно 
боледението на Босилеград- 
ска община от фашизма 
ЩС участвуват ученици и 
младежи от основното и 
средно училище, атраничари 
и младежи от

сто ще участвуват около 
330 ученина. Учениците °-г 
бооилеградското 
училище също тана ще се 
представят с гимнастичес
ко упражнение „Радост”, 
в което Ще участвуват над 
150 ученика. С подобни ги 
мнаешчеоки 
ще се представят и уче 
шщите от подведомствени
те училища. Ще бъдат ор 
ганизирани и различни едо 
Ртни състезания. Във вто
рата част на тържеството 
Ще бъде изпълнена подбра
на културнезабаона прог
рама от народна песни и 
хора, рецщ-аям и друго.

навечерието на праз
нина в Босилеград ще се 
проведе нрос и ще бъде 
запален лагерен огън.

Рулетът иа живота основно

Седнали един срещу друг, 
приказваме за флирт и кариера, 
бягаме от темата — СЪПРУГ 
и крием се зад утре, днес и вчера.

Ласкател си- И м,нош обещаваш.
Питам се само — не търсиш ли малко?! 
Четеш ми поезията. Въпроси задаваш.
Аз ги отбягвам. Усмихвам се жадно.

А миналото става интересно!
— Коя съм? Кой ои? Откога се знаем?
Аз съм млада. Ти по-стар. Чудесно!
Ставаме артисти! На комар играем!

упражнения

I
градската 

и селските първични оргр 
мизации.

Според програмата по 
чоствуване, иа централното 
тържество иа 25 май, уче
ниците от
кия образователен центь® 
„Иван Караниакои” ще ое 
представят с томнастичюо- 
ко упражнение ,Д1ищи не 
бива до ни изненада”, в но

Щом сме започнали, докрай ще вървим 
— рулета на живота се обръща!
За миг ще се енрием в облаци от дим 
и ще напуснем заранта таз къща.

средношколс- В

иа.Зденжа ТОДОРОВА За най-младате от пред
училищна възраст ще саА М. Я.
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В ДИМИТРОВГРАД по 
ПОВОД МЕЖДУНАРОД 
ПИЯ ДЕИ НА КРЬВОДА 
РИТЕЛИТЕ

г САМОУГСРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ ДА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД, ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА В ТО „БОСИЛЕГ 
РАД"

Модернизира се 

териториалната отбраиа Награди за 

хуманност
Конкурсната комисия при Трудовата общност 

на Общинския секретариат за стопанство, фи- « 
нанси, градоустройство, строителство и комунал- ; 
ни работи към Общинската скупщина в Боси- ; 
лсград публикува

:

:В компонентите на всенародната отбрана и 
обществената самозащита са включени всички 
трудещи се. С необходими снаряжения е комп
лектувано поделението по гражданска защита.

Посвещавайки особено внимание на об- 
обществдоанего «а всеародната отбрана и 
обществената самозащита трудещите се и об 
ществено-политичеоните 'сили в ТО „Босилег
рад” в Босилеград чрез самоуправптелвите ор
гани полагат .грижи и за отделяне на материал 
ни средства за модернизиране на поделенията 
по териториална отбрана и сражданока защи
та. Необходимостта от едно такова начинание е 
още по-значителна ако се има предвид, че това 
е организация от особен интерес — всред чети 
.рите стопански основни организации на сдру
жения труд в рамките й работят и „Слога ” — 
за търговия и „Услуга” — за комунална дей
ност, в която стопанисва и хлебопекарницата.

За модернизиране на поделенията но 
риториална отбрана и по гражданска защита е 
необходимите снаряжения досега са изразход
вани не малки средства —казва Стоян Захари
ев, референт по всенародна отбрана и общест
вена самозащита в трудовата организация. Снз 
снаряжения е 'комплектувано поделението но гра 
жданска защита, а трудовият съвет неотдавна 
взе решение за отделяне на финансови средстъ.. 
за техническо модернизиране на поделението 
по териториалната отбрана.

Досега са постигнати добри резултати и з 
професионалното усъвършенствушане на поде
ленията. Търсят се решения същото още пове
че да се подобри. За подобряване на професио
налното усъвършенствуване на поделението по 
гражданска защита разчита се на помощта от 
Здравния до.м. В последно време ценна помощ 
на поделението по териториална отбрана оказва 
общинският Щаб по териториална отбрана. На 
чалмшсьт на щаба Глигория Спасов казва, че с 
поделението в тази организация до нрая на го
дината ще се проведе и военно учение. В. Б.

:КОНКУРСПо повод международ
ния ден на кръводарители
те и 40-годишнината от 
възобновяването иа Черве 
ния «ръст на 11 май в Ди 
митроапрад се проведе 
тържествено заседание на 
общинската организация 
на Червения кръст-

за приемане на един СТАЖАНТ за изпълнява 1 
не иа трудови задължения и инпекции в Общи- ! 
иския секретариат за стопанство, финанси, гра- ; 
доустройс7-во, строителство и комунални работи 1 
към ОС Босилеград.
• Условия: строителен факултет или VII сте- \ 

пен на професионална подготовка. 
ф С молбите кандидатите са длъжни да до ■ 
ставят: кръщелно свидетелство, диплома за за- ! 
вършения факултет и удостоверение, че не са ■
под следствие. *

Та тържеството за зна
чението на тази хуманна 
организация говори секре 
тардт на общинската ор
ганизация на Червения 
кръст Симеон Костов. Той 
особено подчерта факта, 
че от 1953 година насам в 
общината са регистрирани 
пад двадесет хиляди кръпзо 
дарители. През миналата 
година димитро в градчани 
са първи ,в републиката 
по кръводаряване. За ус
пехите говорят обезпече
ните запаои от 'кръвна 
плазма, както и присъде
ните златни емблеми на 
трудовите организации 

„Свобода" и „Услуга”.

На кръводарителите да
ли кръв 10 и 15 пъти бяха 
връчени сребърни и златни 
значки, а на тези с 20 пъ
ти, часовници и емблеми.

:ф Молбите, с посочената документация се по
дават в срок от 15 дни от деня на публинува, ! 
него иа конкурса, до конкурсната комисия на 
Трудовата общност на Общинския секретариат ■ 
за стопанство, финанси, градоустройство, стро- • 
ителепво, финанси и комунални работи към ОС ; 
Босилеград.

------------------------------------------ ■
Комисията за трудови отношения при основната ! 
организация на сдружени,, тРУД Търговия на ; 
дребно „Слога” в Босилеград 

дава

те- :

::
■
■ОБЯВА з

за приемане на СТАЖАНТ — РЕЦЕПЦИОНЕР | 
(за определено време — до завръщане на ра- ! 
ботничката от отпуск по майчинство)
• Условия: Полувисша професионална подго

товка, гостилничарскотуристическа специ
алност или средна професионална подготовка.

• Молбите с пълна документация за изпълня
ването на предвидените условия изпращай
те на адрес: ТО „Босилеград”, до Общата 
служба в Босилеград, в срок Ог 8 дни от 
деня на публикуването на обявата.

!

Трудовият съвет при Основната организация на 
сдружения труд — Здравен дом в Босилеград, 
публикуваА. Т.

У КОНКУРС
ЗВОНСКА БАНЯ ПРЕД НАСТЪПВАЩИЯ СЕЗОН за избиране и наименование на РЪКОВОДЕН 

ДЕЛОВИ ОРГАН
Условия: Покрай общите условия, предви

дени със закона, кандидатът трябва да изпълня
ва и

Без условия за работа
В успешно туристичес

ко лято в Звонсна баня из 
. глежда вярват единствено 

само някои отговорни хо 
ра на „Църни връх" които 
доскоро казваха, че от 1 
юни новият хотел 
приеме първите си гости, 
че пъ,тят от Звонци до 
Звонска баня Ще бъде го
тов, че водата ще стигне.

От всичко — само водо
проводът е готов благода 
рение срочното му изгра 
ждане от страна на армей
ците-

За новопостроения (но 
все още незавършен) хо
тел в Звонака баня «е би
ва да се спираме и сега, 
тъй като още редица не
ща не са разрешени във 
връзка с неговата евдба.

следните отделни условия:
1. Лекар специалист, лекар или стоматолог
2. Да има положен професионален изпит
3. Да има трудов опит, най-малко две го-

ват към 20 милиона дина
ра. Самоуправителната об 
яркост няма средства, Об 
щинската скупщина съ
що не е в състояние да от 
дели по-значителна

Какво пеннататьн ? Сезо
нът е на прага, а пътят от 
Звонци до банята е така 
разбит, че едва и пеш се 
минава по него. Как 
„Църни връх" ще изкара

дини
ли 4. с морално-политически 

ти те и задълженията, предвидени за Ръковод
ния

качества за рабо-сума,
ще

делови орган в трудовата организация 
о. Да не е осъждан за наказателно дело 

въз основа на чл. 511 от Закона за сдружения 
труд. относно чл. 67 от Закана за избиране на 
ръководни органи и другите органи и организа
ции в организациите на сдружения труд.

Молбите, с Доказателства За изпълняване 
условията изпращайте на адрес: ООСТ Здравен 
дом в Босилеград.

Конкурсът е открит 15 дни от Деня на пуб
ликуването.

Комисията за трудови отношения при Основна
та организация на сдружения труд — Здрвен 
дом в Босилеград дава IНа пътя Звонци — Звонска баня 5:

■за да може да се получат 
средства от републиканс- 

източници, за етито е 
необходимо

тази делова година, 
се има в предвид, че досе
га главна позиция в дохо- 

участие от да му идваше от работата 
на сто собствени сред- на Звонска баня? 

ства.

за попълване на следните работни места:
1. Стоматолог-стажант 

до завършването на 
стаж, изпълнител —

ако
Дори и да е готов и пре 

даден на употреба, хотелът 
не би могъл да работи, за 
щюто от Звонци до Звон
ска баня няма атът. В Ре
гионалната самоуправител 
на общност за пътища в 
Ниш тези дни научихме, 
че на пътя не се пише до
бре, защото «яма достатъ
чно средства. Представи
тели на общността са по 
сетили Бабушница и как- 
то изтъкват, не са намери
ли щатно решение. За из
граждането на пътя тР*б-

за определено време, * 
задължителния лекарски [

1
2. Готвач за неопределено време _

нител — 1
Условия: Покрай общите условия? предви

дени съ,с закона, кандидатите трябва да изпълня- в 
ват и следните отделни условия: “

Завършен стоматологичен факултет 
КВ мли ПКВ работник 

трудов ОПИТ
• Молбите, с доказателствата за изпълнява- 

^ДлГИ!Ята ‘и^Ращайте на следния адрес: ииС! Здравен дом, Босилеград.
в • Обявата е открита 8 дни от деня на 5 

пуоликув ан ето.

ки

■
■

ИЗПЪЛ-
М. А.

:■
ПОПРАВКА

„ в ОБЯВАТА на Основната банка „Югобан- 
ка — Лесновац, публикувана в 1154-ти брой 
«а вие „Братство”, е допусната печатна грешка 
и първото условие. Това условие трябва да гла 

тана: Да имат завършена средна профеои-
анална подготовка 
ил,и IV

I
!с една година

1■икономическо учшишце 
икономическо-финансов банков 5степен

техник. 5
СТРАНИЦА 10
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Шнзнцейз.куйда;ч.0уц^
МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР"

Тежка загуба
„РУДНА ГЛАВА” (Р. ГЛАВА) _ „А. БАЛКАНСКИ" 3:0 (2:0)

Рудна глава, 13 май 1984 г. Игрището на Р. 
глава, времето облачно. Зрители около 200 души. Съ
дия на срещата Драгослав Цвегкович от Неготин.

>>А. Балкански”: Оретен 
Гюров 5, Никола Найденов 
6. Драгиша Голубов 5, Ми 
лаван Тодорович 6, Оини- 
ша Димитров 6, Синиша 
Иванов 6, Тодор Антов 5 
(Горан Илиев 5), Зоран То 
шев 5, Александър Стан
ков 6, Кръста Кръстев 6,
Новица Алексов 6.

безволево и отегчително. 
Дългото пътуване сякаш 
остави дълбока следа вър
ху физическата подготовка 
на футболистите °т Дими
тровград. За разлика от го 
стите, домакините играха 
отлично и постигнаха зас
лужена победа.

В следващия ;кръг 
Балкански” ще се срещне 
в Димитровград с отбора 
на „Будучност” от Първа 
Кутмна на 20 май т-г.

СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
„ИВАН КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД

В

Футболистите на „А. Бал 
кански” на последното си 
гостуване в Рудна глава 
претърпяха тежко пораже 
ние от едноименния дома
шен отбор. Въпреки че от 
пътуваха почти без поло
вината отбор първа! със
тав, футболистите на »А. 
Балкански” играха слабо

Пролетен футболен турнир
сев, Владимир Захариев, 
Валентин Янев и Горан Сто 
йнов.

Ина!К, за май-добър Фут 
болист на 
възгласен Раденно Захари 
ев, за най-добър

9 гола Зоран Ран- 
гелов, а най-гол яма победа 
от 7:1 извоюва отборът на 
П-З клас среВДУ отбора на 
Ш-З клас-

На победителя—лредста 
вител на средношколската 
младежка организация в 
Центъра предаде купа, 
средства за която обезпе
чиха участвуващите в ту 
рнира.

Да кажем: и това, че и 
този турнир потвърди, че 
между средношколците в 
Босилеград има талантли
ви футболисти, които с 
по-добра професионална по

По почин на среднюшко 
леката младежка органи
зация в средношколския об 
разователен център .,Иван 
Караиванов” в Босилеград 
ое проведе пролетен тур* 
нир по футбол на малки 
врата- В турнира участву 
ваха общо 21 отбора и то: 
от първи клас — 6, от вто 
ри, трети и четвърти клас 
по 5 отбора. След извънре 
дно добър футбол в пове- 
чето срещи победител на 
турнира е отборът на П-4 
клас, който във финалната 
среща победи отбора на 
1-2 клас с резултат от 2:0.

Отборите на финалисти 
те играха в следния със
тав: отборът на Н-4 клас: 
Стоян Александров, Бран
но Гергинов, Васил Пей- 

Зоран Рангелов, Вин- 
но Лазаров и Раденко За
хариев. Отборът на 1-2 
клас: Тотко Величков, Ана 
,ни Йорданов, Славчо В а

„А.

турнира е нро

голмай-
Д. С. СТОр С

ФИНАЛНА СРЕЩА ЗА ЮГО-КУПАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОФС — ПИРОТ

Екзибиция на „Партизан“
.Д1АРТИЗАН” _ ,,ХАЙДУК” (КОСТУР) 4:0 (2:0)

ша и ,.Хайдук” от Костур. 
Това бе вълнуваща среща 
с интересни прояви на фут 
болиститс, които напълно 
задоволиха зрителите- 

Домашните напълно на 
диграха гостите и с мал
ко повече съобразителност 
мажеха катастрофално да 
сразят ООЛ1ИДНИЯ отбор от 
Костур. В този мач бяха 
отсъдени три дузпи, от ко
ито две реализирани. С та 
зи победа футболистите 
на „Партизан” станаха по 
бедители за Югокулата на 
територията на 
рот- Понастоящем предс
тои среща с победителя 
на територията на Бабуш- 
ница относно с отбора на 
с. Камбелевац, ноято ще 
се състои в Бабушшпда. 
Накрая победителят във 
финала ще играе с отбора 
на ,,Сеняк” или „Лужни- 
ца”. па сетне ще се излъ 
чи всеобщ победител от 
териториите на Пирот, Ба 
бушница и Димитровград, 
който по-късно поема фут 
болният съюз от СърбИ'И- 
Да се надяваме, че това 
ш-е бъде отбора на „Парти 
зан”, който и с досепшвнн

Димитровград, 12 май 1984 г. 
тър „Парк”. Времето 
игра. Зрители охоло 300 души.

Спортният чен-
подходящо за 
Голмайстори: 

Мирослав Милошев в 6 м., Ранджел Тодорович 
в 39 м. от дузпа, Никола Костов в 59 м. и Дра
ган Дончев в 70 м. от дузпа. Съдия на срещата: 
Любомир Потич от Пирот — отличен.

облачно,

Ч0В,

„ПаРтизан”: Сава Димитров 7, Зоран Зарков 8, 
Никола Костов 7, Аца Стаяулович 6, Тома Марков 
8, Ранджел Тодорович 7, Драган Дончев 8, Братислав 
Станков 7, К/ръСта Митов 8, Мирослав Милошев 7 
(Йордан Денков 7) и Емил Иванов 7.

Във финалната среща за съюз (ОФС) Пирот се сре 
Югокулата на територията щнаха двата най-добри От 
на общинския футболен бора ,,Партизан” от Желю

д готов к а могат да дадат 
далеч по-добра футболна

М. я.игра.

Писма на читатели
ОФС Пи-

I Другарю редактор,
Като редовен читател на в-к „Братство" мо

ля редакцията да помести това мое писмо, за 
1което ми даде повод статията „Кой накто си 
искал", поместена е „Братство" бр. 1142 т-г.

В тази статия става дума за използуване- §
то на средствата от „Зеления план” в Дими- §
тровграяско. Между имената на онези, които са 
злоупотребили кредитите От „Зеления план” се | 
споменава и моето име.

А действителното положение е следното: 
като земеделски производител се занимаавам с 
отглеждане на прасета и произвеждам 150—200 °
бройки годишно. Държа и два породисти веп- § 
ра („-Панирас” и „Дурск”), конто облагородяват 
породиотия състав, на свинете °т Десет села в 
общината. За организиране на това производен 
во ползувах кредит в раамар от 7,5 милиона 
стари динара от „Зеления план” чрез ООСТ ° 
„Кооп-ерант” — Димитровград. Построил съм § 
съвременен обор, за който похарчих над 6 ми
лиона стари динари. Взетият кредит отплащам 
Редовно и досега на „Кооперант” съм -предал 
месо за повече от 15 милиона стари динари.

Понеже в производството влагал! максима- § 
дни физически « .материални усилия имам пра
вото да търся съответна цена за мюята продук
ция. Затова сега месото продавам главно на 
'Обществения сектор (ресторант „Бод-кан” в Ди
митровград). Готов съм -и занапред да коопери- ° 
рам с „Кооперант”, но досега -нито един специ- 3 
алиот от кооперацията не е идвал при мене да

□: 5§Победа в гости 33 33
3„СЛОБОДА” (РАСНИДА) — „ПАРТИЗАН" 1:2 (0:2)

Расница, 13 май 1984 г. Теренът на „Слобода", зри- 
100 души. Голмайстори: Мирослав Милошев в 

25 м. (0:1), Йордан Денков в 40 м (0:2) и Петнович в 
65 м. (1:2). Съдия на срещата Димитрие Савич от Пи
рот, добър.

.Партизан": Сава Дими 
тров 6, Кръста Митов 7,
Никола Костов 6, Аца Ста 
нулавич 6, Тома Марков 7.
Йордан Денков 7, Драган 
Данчев 7, Братислав Стан 
ков 6. Мирослав Милошев 
7, Зоран Зарков 7, Емил 
Иванов 7.

3
3

33тели
3 -3
3 3

8§От Желюша. Първата по
беда в Югокулата и вто 
рата в първенството. С та 
зи победа, въпреки огно 
сит-ел-но слабата игра на 
„Партизан" все повече се 
доближава до титлата 
първенец в ОФС — Пирот.

В следващия «рът „Пар 
тизан" ще -играе в Димит
ровград срещу „Реал” от 
Църнооклище.

3
3 -3 3: 33 33 3
3
3 33 3т-е резултати постигна за 

видни успехи.
В два днм, две среши — 

и две победи — изключите 
лен успех на „Партизан”

33 33Д. с. Д. Сгавров 3::з 33НА 13 МАЙ — ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

Турнир по спортна стрелба и шахмат
!БОСИЛЕГРАД: В ЧЕСТ § 3з

3 3
се състезаваха отбори на 
Секретариата на вътреш
ни работи, на средношнол 
ск-ия образователен център 
„Иван Караиванов", -отбора 
на граничното поделение и 
отбора на гранично-лроиус- 
к-вателния пункт Р-ибарци, 
-на първо място се класи 
ра отборът на Секретари
ата на вътрешни работи в 
сгьстав: Ана-ни Велинов. Но 
вица Новкович и Стефан 
Тодоров. На второ място 
се класира отборът на оре

дношколския це-н-гъР, а на 
трето отборът от гранично 
то поделение. И в тура-вира 
но шахмат първо място 
зае отборът на Секретари
ата на вътрешните работи в 
състав: М-нодраг Стойко- 
-вич, Боя-н Митов и Кирил 
Тодоров. Второто място 
зае отборът -на средношко
лския център, на трето от
борът на граничната мили
ция, а на четвърто отбо
рът -на граничното поделе
ние.

В рамките на тазгодиш
ното юбилейно чествуваие 
на 13 май — Денят на Слу 
жбата по стгурноот, в Бо
силеград се проведе тур
нир по спортна стрелба и 
шахмат. В турнирите, в ко 

участвуваха общо 
осем отбера (в двата по 
четири) след извънредни, 
равноправни и интересни 
берби победи отборът иа 
юбиляря. Именно, в ту-рии- 
ре по спортна стрелба с 
въздушна пушка, в който

3
3 3□

ми он-аж-е 'каквато -и да било помощ в органи- ° 
зацията и водене на производството.

Смятам, чс с годишно производство от § 
150—200 прасета, които пласирам в нашата ко- “ 
му,на (а не на матрапаои) с ншщо не съм про
валиш „Зеления щан" и не съм заслужил да ме 
-нареждат между онезт, които 
„Зеления план" г------------

3
3

3 3-•ито □
§накредитите 

използуват да „в1И1кенд:пци”3 или-
-купуване на трактори и камиони, с които вър
шат частни услуги за големи пари. ,

Васил Михайлов Тодоров 3 
от с. Желюша

8и
И
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Направили засада, щракнали с пойно 
вите и извикали:

— Стой! Кой иде?
— Поленият пазач на селото.
— Хубава лъжа! Лягай!
— Легнах...
— Ставай!
— Станах...
Настанала пауза. Двамата селяни 

се „затаяли" от смях и не успявали 
Да се „свърнат”, за да' произнесат 
следващата „команда”. Пазачат про
дължавал да стои мирно, но есе по
вече загубвал търпението си. Нак
рая събрал сили и извикал:

— Ако трябва, пан ще лепна—

Асен Михайлов, 
Враня

Ако трябва...
Двама селяни от едно бооилеград 

око село отишли при новачв в съсе
дното село да купят подкови за до
битъка ои. Ковачът обещал да нап
рави подковите до вечеРтв и селяни
те решилн да не се връщат обратно, 
а да почакат и привечер да ои взе
мат поръчната.

Кога-ш наблизали родното село, 
мръкнало. След малко изгряла луна
та. На месечината забележили поле
ния пазач по една пътека в отсроче
ното присое- На всички в селото паза 
чът бил известен като голям страх
ливец и затова двамата селяни реши 
ли да го „излекуват" от тази „болест”-

Дали су 

нашлн лек?
У Опрат, се време и реко: чеке да отидем 

до Босилеград да видим кино тамо върви поло
жението, Щом стиго, одма се отправи кахгго 
„Напредък". Санае да видим колко су се рас- 
търчали около селското стопанство, ещо целу 
зиму говорите кико едва чекаю да пукне про
лет и да излезну у полето, да саде морузу и 
билНе за билкаруту.

— Пак не иде — поче ми се жали едън.
— Кино тека? Нели и агрономйето, и ръ

ководството на „Напредък” обещаваше, дека 
че прилегну на рабогу, само времето да съвне-

— Е тежа беше, ама пак се яви проблем.
— А кои е тия проблем, нели им за поя-

чан>е даваоше и креативни додаци.
— Бъш тука йе проблем» — рече ми бая

ХУМОРшш[РОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ'
— Само още един въп

рос и наградата ще дойде 
във ваши ръче 
конфераноие на викторина. 
Кажете на какво се 
свири с устна хармоника?

След кратко размишле
ние, кандидатът отговаря:

— Дайте ми още малко 
време, за да се съсредо
точа и да си спомня- Ви
жте. какво, аз ст»м напъл
но немузикален...

Много велики неща има на света, но няма нищо 
по-велико от човека. казва

Софокъл

Смъртта е чаша която никого не отминава.
Арабска

Нито един човек, колкото и прекрасен да е, 
не може да бъде свършенство.

Ж. Боеше

Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо.
Теренций

Вене.
— Мила, стана ли по- 

тънка след като всеки ден 
изброяваш калориите?

— Не. Обаче научих до
бре да смятам.

— Кико? Малко ли су им?
— Не бея малко, ама са им Ьц уБинаа.
— И?

— И са агрономите нече

Ние знаем какво сме, но не знаем какво трябва 
да бъдем.

Шекспир да излазат У
позьето.

Човекът се познава — Па?
— Па ако некой тражи да му нещо по

могне агроном — требе да бу обезбеди чадър 
за од дъж или слънце, оти онака агрономите «е 
са обезбедени...

Слушам бая Вене и нещо си мислим: кой 
знае, маже и добре Да су направили 
уйинули креативните.

И по-рано, ка примаоше креативни,
време се проводеоше по. 

канцеларийете- или на друга работна места, 
не се занимаваоше със селско стопанство. Ма. 
же би са това че Ьи накара да пригърну 
окото стопанство, та ако може след време пак 
да почну да им даваю нреативни. Досъга прима- 
1ьсто на креативните не се осечаше...

в игра и на път.
Италианска — Какво ще станеш 

след като свършиш след
ването?

— Четиридесетгодишен! 
— отговаря бащата.

Всеки се ражда, но не всеки става човек.
Русна дека су

агра
Да не почиташ немите пак повечестарите хора значи да разруша
ваш сутрин къщата, в която ще спиш вчерта.

А. Кар
— Избягало ви е куче

то. Как изглеждаше и как 
се казва?

— Средно на ръст, ‘Русо- 
косо, с неопределена поро 
да и когато му викнете: 
„Хекторе, и не дойде, това 
е моето нуче!

а ;

сел-

-зм
мени своята посока, аНе ветропоказателят

вятърът.
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