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СЮК ® осНовна ПР*Д поставка за единството на нашата рабо
народен митинг АЛИШУК^РиТИ I™' “ НародН“ти ~
„а големия
СЮК
И ШУКРИЯ председател на Председателството на ЦК на
СВОБОДОЛЮБИВИЯТ
ВИС, който към 10 000
на
свои гости посрещна
9 септември със сладкиши
„вищки цвитйи"
също
ка«то и другаря Тито, когато на 7 Юни 1944 стъпи *
на негова почва
беше
в знак на песни и увеселе
ния. знамена и цветя, тран
спаренти по корабите око
лр Вие и придошлите дру
ги кораби. По вишките
улици течеше река от ста
ри, закалени бойци, писне
ри и младежи, трудещи се
и граждани почти от всич
ки краища на страната.
На Вие се бяха събрали
и сбратимените поколения
воини и най-малките им по
следователи в общата коло
на на братството и единст
вото. Тяхното единство и ед
инството на всички народи
и народности на Югосла
вия беше засвидетелствувачо в шестте издълбани
каменни блокове на хубавия паметник, който
в
Комижа. с кратка реч от
кри Милка ПЛАНИНЦ, лре
дседателка на Съюзния изпълнителен съвет- а сетне
в шпалира в залива от во
енни параходи доминираше „Галеб” Титовият
и
наш кораб на мира, кой
то идеите на необвързване
то, мира и дружбата разне
се по цял свят.
Преди четири десетиле
тия пещерата на Вие и лебеше
гендарният остров
военно-политическо и дип
ломатическо седалище на
Югославия, родена в Яйце една година по-рано.
На Вие се състоя голям
народен митинг. На търже
ствено украсената триоу
на се намираха . най-вие
ши представители на Фе
дерапията, републиките и
покрайнините, на Дал мация и
общините в тази
част на страната. Тържесг
вото откри председател
ят на Общинската скут/.
щмна на Внс
Божидар
ДАРЛИЧ, който напомни
за светлите традиции на
остров Вяс. а сетне д-ума
та взе Али ШУКРИЯ, прод
седател на
Лрвдседателсетното на Централния ко
митет на Сддаа на югос
лавските комунисти.

С указ ■« президента па
СФРЮ Иосип Броз Тито от
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено
с Орден братство и единство
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на
информативната и графиче
ска дейност и за принос в
развитието на братството и
единството между нашите
народи и народности.
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родните маси. И в настояа.ите хмеловия, — подчерта Шукрия — континуитетъ-г на нашата революция
трябва да осъществяваме
чрез най-широка акция на
работническата класа тру
лещите се и гражданите.
с всички организирани со
циалистичеоки самоуправи
телни сили чрез постоят
но развитие на социалисти
ческото самоуправление и
неговата материална
основа в последовател ното
осъществяване на полити
ката за икономическа ста
билизация.

Говорейки за обшопартийното разискване по
Проектозаключенията
:.
от
13-то заседание на ЦК на
— Изразяваме
реши СЮК, Али Шукрия изтък
мост последователно да на. че тези разисквания
продължим по
Титовия трябва да допринесат към
път. да продължим Тито по-последователно и повото революционно дело отговорно провеждане на
— изтъкна между другото утвъюдената политика, ста
Али Шукрия.
новищата и заключенията
и по-голямото ангажиране
Спирайки се върху лале на всички творчески сили
чните но славни дни, Али на обществото, в укрепва
Шук-рия напомни, че по нето на идейно-политичес
това време народоосвобо кото и акционното е-цинст
дителната войска на Юго во на СЮК като основна
славия с 450 000 добре предпоставка на единство
въор7,жени бойци пое во то на нашите народи и на
енното бреме в този дял подпости.
на фронта, като по такъв
начин се потвърди като ва ГТА СЕ БОРИМ ПРОТИВ
жен военен фаитор и съ">з ВСЕКИ НАЦИОНАЛИЗЪМ
пик на антихитлеровската
коалиция. Тито на Вие из
С пълна решимост тояб
даде заповед за окопчате ва да гг» борим против все
лното освобождение
ка ки национализъм
изстраната.
тъкна Шукрия, като Доба
ии — че национализмът е
Народите и народности най-опасен класов враг и
те на Югославия — пред- //иемонт. около иойто се
вождани от ЮКП и Тито обединяват всички антисо
честно изпълниха своя пиа^истнчсски и ангисаЯъпг към човечеството и моуправителпи тенденции
дадоха цай-голям възмои сили.
жен принос към историчес
Всяко посегателство сре
ката победа над фашизма щу придобивките от паша
и силите на оста. Те се та Революция със стремеж
гордеят с това» но и дълбо и цел да, се разруши нано се обиждат, когато и шего обществено УСТРОЙ
днес се намери по някой ство е контрареволюционно
в чужбина, иойто подценя дело и спрямо него ще при
ва и омаловажава техния лагаме всички разполагае
принос и извращава исто ми конституционни и зано
рическите факти.
нни мерни —- каза между
Една от осноган/ите ха АРУгото Шукрия.
пакте-рни черти на ЮКП
и СЮК е именно тази, че
. Али Шукрия говорш III за
при всички, особено при външната
политика
на
Усложнени периоди от на Югошав1Ия, изтъквайки, че
шата револ 1 си Жя, схсъше и «а -рова поле Югославия
стияваха пряка връзна с продължава да върви -ивър
широките
народни маои, до и неотклонно по Тттотнрги имаха опора в па- шя гп»т.

ПО СЛУЧАЙ 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕ
НИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ
Деня на освобождение
то ои
: септември
Димитровград тържестве
но чрствува в присъствие
то на многоброни гости
и делови приятели. Празни
чният ден, който в повечето трудови организации
бе работен започнаха наймалките- Именно, бе предадена на употреба новата
детска градина, дело на
солидарността на по-широ
ката обществено-политичес
ка общност, същевременно е и доказателство за об
Ществената грижа за наймалките. за тяхното прави
лно възпитание. Със сим-

тска защита. Златна Релич, след което най-малки
та изпълниха специално по
дготвена програма.
ЗА ПЪРВ ПЪТ В
ИСТОРИЯТА..
„Освобождението на Ди
митровград на 8 септемв
ри 1944 година даде въз
можност на населението
от този край за първи път
в своята история да осъ
ществи пълно национално
и социално равноправие.
Четиридесет години са найдълъг период от време, ко
ето гражданите на Дими
тровградска община сапре

Али Шукрия

'-'т тържествената сесия на Общинската скупщина
волмчно прорязване на лен
та обекта предаде на упо
тРеоа секретарят На Репуб
ликанската общност за де-

карали без война, изгражлайки своето социа?^.
(На 4-та стр.)

БОСИЛЕГРАД

Отчетени хубави резултати
_
случай Деня на осво
оождениено на Босилеград
сна община на 8 селтамнри в Босилеград се ировейе тържествена сесия на
Общинската скупщина, на
ноято любен
РАНГЕЛОВ, председател на ОС
изнесе доклад за 40-годашното свободно разпише на
общината,.
Под влиянието на ЮКП
и Окр'ьжни,и комите-.- във
Враня — изтъкна Раителов и нароуюосвободиделното движение и съседни
те територии — се разго.
ря борбата и в Босилеград
ска община. Известна е

борбата на Църноон. изгаряне на общинските ар
хиви и ликвидирането на
фашистката власт. . "Уста
повяваше се нова, народна
власт, в местните, общин
ски и околийски народни
отбори. Рангелов по-ната
тъ!К .изтъкна, че е постиг
нато црез изтеклите 40
години в общината мно
го повече, отколкото през
векове
Такъв
по-рано.
разцвет Босилеградсна об
щптна е доживяла в самоуправителиа ооциалистическа Югославия. Той илюс
трира развитието й
със
(На 4-га стр.)

Съобщение
и дру„ „1

иЗДпния. С разрешение на Заиода за
11 Въз °снова ,/а съгласието на основате
ли/е и с/,основателите, цената на в. „Братство”
*- 10 динара; „Другарче” _ 10 и „а сп. „Мост”
— 20 динара.

I ПО СВЕТА
ЛА ВАЛЕТА: МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
НЕОБВЪРЗАНИТЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СТРАНИ

Стремеж към мир
н струдничество
РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ: Целта ни с да действува
ме със сдружени усилия за претворяване на Средиземноморието в област без кризи, конфликти, оръ
жие и натиск
В реализация на решени
ята от Седмата «онфеРенпия на необвързаните в
Делхи, министрите на вън
шните работи на 9 среди
земноморски необвързани
страни (Малта Мароко, Ту
ние. Алжир, Либия. Кипър.
Египет, Сирия и Югосла
вия) и Организация за ос
побождение на Палестина
з началото на седмицата
се събраха на среша п Ла
Валета (Малта) да откри
ят нов етап в усилията на
необвързаното движение
за претворяване на Среди
зе-мноморието в зона
на
мир сигурност и сътрудни
чество.
В тази част на света, ко
ято може и трябва да бъ
де. мост за свързване на
Европа,
Африка и Азия,
изявяват
все повече се
стремежите на необвърза
ните страни къ.м освобаждане от всички видове
независимост и неравноправие. Средиземноморието обаче същевременно е
и една от областите на
опасни конфронтация в
света. Повече откргато и
•да било този регион е обре
менен с нутрупване на во
енни сили и оръжие, вклю
чително и ядрено. А имен
но необвързаните страни
най-много са изложени на
неоколоннален натиск, въ
ншна намеса и окупации.
Десетилетия
наред атсесивната политика на Из
раел е причина за кризи и
нестабилност около Среди
земно море.
— Днес в Ла Валета —
каза югославският съюзен
секретар на външните Ра
боти Раиф Диздаревич ^—
необвързаните страни отноиват нови перспективи
на акцията си з_а укрепва
не на сигУР(Ността и сътру
дничеството в Средиземноморието. .Знаем че път
ят ни е дълъг и труден и
затова акцията ни трябва
да бъде непрекъсната, 'за
дълбочена и широка.
Изнасяйки югославските
определестановища ,по
ни въдтрсюи, Диздаревич
между другото изтъкна- че,
без справедливо и трайно
в
решение на кризата
Близкия Изток и на палес
тинския въпрос не може
да има мир и сигурност в
Средиземнюморието. Юго
елавия е силно уверена, че
това решение' може да се
намери само въз основа на
Израел от
изтегляне на
окупираните през 1967 го
дина арабски тнгоитарии и
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Сътрудничество в интерес
на двете страни

на
Членът на Председателството
СФРЮ Стане Доланц н членът на Пред
едштслствого нп ЦК на СЮК Киро Ха
дживасилеп, които присъстиупаха на це
нтралшто тържество но случай нацио
налния нра.Ч1НИ1К на' НР България и 40-годи1 минната па освобождението нц тази
опрана от фашизма, водиха разговори
с членовете аа югославското посолство
и представители на югославски стопан
ски организации а София. Долапи и
Ха'джи1ааеилеа говориха за усилията и
акциите а провеждането на Дългосроч
ната програма за икономическа стабили
за.ция и заключенията от ХП конгрес
но СЮК и Тринадесетото заседание на
ЦК на СЮК.

С'/аис Доланц между другото под
черта. чс членовете на югославската де
легация са доволни от посещението си
в НРБ и особено от третмана па наша
та делегация в София. Той оцени като
твтрдс важни разговорите на членовете
на делегацията с генералния секретар
на ЦК на БКП и председател на ДъГЬ
жавния съвет ,,а НР България Тодор
Живков.
Взаимен е интересът, наза Доланц,
сътрудничеството между двете страни
във всички области да се развива и
крепне всестранно и дългосрочно. Като
пример на такова сътрудничество той
посочи връзките на крайграничните ре
гиони от двете страни в икономическо
то Сътрудничество и стокообмена.

СЛЕД ОТЛАГАНЕТО ИЛ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ЖИВ КОВ И ХОНЕКЕР В ГФР

Застой в „източната политика"
на Вой?
Раиф Диздаревич
осъществяване правата на
палестинския народ на са
моопределение и собстве
на държава. ,.При това ока
зва.ме пълна подкрепа на
ООП като на единствен Ле
гитимен представител на
палестинския народ” —
каза Диздаревич. Югославия се засттдваше и ггродължава да се застъпва
за опазване независимост
та на Република Кипър. В
тази насока
подкрепяме
усилията на генералния се
коетар на ООН Перес
Куеляр за спешно започва
не на преговори между две
те кипърски общности.
Като подчерта взаимно
то проникване на сигурно
стта в СредиземномоРието
и Европа като цяло, Дизда
ревич каза, че са необхо
дими усилия за провежда
не на оешенията от Хел
зинки и Мадрид, Нал ата
се да бъдат създадени ус
ловия за намаляване на
въоръжените сили в рерио
на, като при това се ДаДе
предимство на премахване
то на чуждестранни нови
ни бази, изтеглянето на
флоти и превоенните
възмогването на блокова
та конфронтация на тези
престори. Югославският съ
юзен секретар подчерта и
1теобхсдъпмостта от включ
ване и на други соедаземнехмооежи СтРДНИ. които
готовност
за
изразяват
съвместно сътрудничество.
Документът, който ще
бъде приет на мииистерската конференци-я в Ла
Валета, Ще бъде встДОност
програма за
анционната
по-нататъшно дейотвуване
на необвързаните страни
за укрепване на сигурно
стга и сътрудничеството в
Ор еди земн оморието.

ново критикува общата
политика на бонсирта пра
вителство. Според Вили
Брандт. илюзия е станови
щето, че е възможно „пло
довито развитие на отно
шенията Изток—Запад без
пешгване
на основните
проблеми”. Той
посочил
два от тези основни про
блеми: надпреварата въ,в
въоръжаване с ядрени ракети и липсата на прегово
ри за разоръжаването. И
част от западногер.манския
печат не споделя мнение
то на правителството, ка
то прави разлика между
Решенията на Живков и
Хонекер. .Зидойче
цайтунг”.
напримео припом
ня за лятната „напълно аб
сУрдна дискусия за грани
ците и обединение на две
тб германски държави”.
Тази дискусия.
раздухва
на от ЦДУ — според
..Зидойче цайтунг" — бе
ше повод за .московската
калгпания против подсиле
ната вълна на Реваншизма
в Германската Федерална
република”.

Надежди се полагат в насроченото през средата
на октомври посещение на Чаушеску в Бон и в срещата 7/а Громико и Геншер към края /та меседа в
седалището на ООН.
Може ли .източната по ски ракети в Германската
федерална републина и на
литика” на Бон да бъде
маневри
на
един вид съединително зве стоящите
но между Изток и Запад НАТО.
или поне да смекчи кон
В къртовете на управля
фронтацията между два
та блока? До преди извест ватата Християнско-демо
но време отговорите на въ. кратична уния (ЦДУ) се
проса бяха повече оптими изразява разочарование по
етична г отколкото гтесими ргди удара, който претър
политика”
етични, подхранваха извее пя „източната
тни надежди за разведря на канцлера Хелмут Кол,
ване. За тото беше догово и облекчение, понеже от
Рено в Бон да пристигнат лагането на посещението
шефът на българската пар на Живков в ГФР ,.налъЛ
тия и държава Тодор Жив но обяснява” причините
за неидването на Хонекер.
ков (от 19 до 22 септем
ври),
ръководителят
на На тези къргове е „напъл
Германската ДР Е рих Хо но ясно, че всичко става
ненеР (26—29 септември) в постановка на ..Москва”.
и генералният секретар >на Западногерманската опо
зиция
обаче не приема
Румънската КП Никола е
Чаушеску (към средата
такова
„самоосвобождава
на октомври), а към края не от отговорността” и от
на месена в седалището
на ООН трябва да се сРе КРИЗА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
щнат министрите на вън
шните работи на СССР и
ГФР Громико и Геншер.
Но тези дни, най-напред
Хонекер а след това и
Лондон започнал
Живков отложиха посеще
нова лара. Като блокирала до
нията ои в Западна ГеР офанзива за наплащене на говорите въ;в връзка с б„д
мания- Живков оправдава своите финансови искове жета на ЕИО, Великобри
оешентгето си с лошата ме от Европейската икономи гани-я довела Европейската
обстановка,
ческа общност (ЕИО), въз икономическа общност в
жду на родна
присъствието на американ дизайни на 570 .милиона до най-трудно досега финан
сово положение,
Доколкого нещата не се проме
БЕЛГРАД
нят, общността вече в на
чадото на ноември не ще
бъде в състояние да из
пълнява финансовите
си
задължения, преди
всичкъм селскостопанските
Под шефството на пред- веди, етнолози и истори- ко
седателката на
Съюзния т на изкуството, правото производители.
Остане
ли „празен” бюд
изпълнителен
съвет Мил и литературата от Европа,
жегьт на ЕИО, членките
ка Планинц във вторник Азия, Америка и Австрана общността ще
бъдат
лия.
в Бел град бе открит Пети
принудени да надолгеетват
международен конгрес за
Конгресът на балкано- самостоятелно субвенципроучване на Балканите лозите се провежда всяка ите на селскостопанските
и Югоизточна Европа. В пета година- а досегашни производители, а това пра
в
работата на конгреса ще те четри се състояха
нтически е равно на раз
участвуват около 700 ис- Атина, Букурещ, София и падане на Европейската
А вкара.
икономическа общност.
торици. археолози, езико-

Финансова „суша"

Пети конгрес на балнанолозите
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КОМУНИСТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИЛ гтп^
™Я ТРУД В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАТА
НА цкТнаАсюкЧЕНИЯТА °т 13X0 заседание

В ПРЕДСТОЯЩИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕКТО-ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ХШ
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

Приключва първият кръг] Критическа оценна
на разискването
на собствения опит
Анализира се положението в собствената сре
да, осъществяването на Дългосрочната програма за
икономическа стабилизация и подготвеността на
партийните организации да водят акции в средата и

След проведеното
към
ч края на август съвещание
със секретарите на първич
ните организации в сдру
жения труд и членовете
на Политическия актив на
ОК на СКС в
Босиле1'ргд, комунистите в организациите на сдружения труд започнаха да
разискват врху Проекто
заключенията от 13-ър за
седание на ЦК* на СЮК.
Всъщност в ход са първи
те, всред заплануваните ня
колко ■ събрания,
които
трябва да приключат до
15 т.м. Разискването вър
ху Проектозакл юченията
в партийните организации
в местните общности все
още не е започнало — спо
ред програмата за органи
зиране и водене на общо
партийното размекване из
готвена от Председателст
вото на ОК на СКС ц Бо
силеград първите събра
ния в тези организации
трябва да приключат до
10 октомври т.г.
Председателят на ОК на
СКС в Босилеград Поне
Тсдсров неотдавна каза.
че в повечето - първични
организации на СК в одру

Председателството на Об като формална подкрепа дачи и мерки за укрепва
щинокия комитет на Съю или верификация на Прю- не на акционното и идей
за на комунистите ов Сур- ектозакл юченията.
Осно- ното единство на СК и ус
дулишвна община на състоя вното е: критически и са пешното му осъществява
лото се заседание тези мокритично да се обсъди не на неговата водеща 1рожения труд първите събра дни разисквайки по Проения са приключили и че ктозанлюпенията от XIII собственият опит и досе ля. Това трябва да бъде
и повод за по-решително
няма съмнение до опреде заседание на ЦК .-на СЮК гашната обществена прак идейно-политическо
разтика. от което . трябва да
ления срок да се проведат | ,и предстоящата дейност произтекат
определени ре граничаване в изпъднениеи в останалите. Н§ тезм съ въ)В връзка с тяхното обсъ
брания откровено се рази ждане в първичните орга шения и конкретни зада то на задачите във всеки
дейсква и се анализира поло низации на СК, ое застъпи чи за по-нататъшното ус дневната партийна
жението в собствената оре за критическа оценка на пешно осъществя® ане ро ност.
За да бъдат разисквания
да, осъществяването на собствения опит. На засе лята на СК и бъдещото
та още по-успешни, необ
развитие.
Дългосрочната црограма
яанието се водиха разтово
Изхождайки
от
целите
и
ходими
са зазд2>лбочени и
за икономическа стабилиза ри по организацията и во
ция и подготвеността на денето на публичното ра задачите на разискванията добри подготовки. На все
в първичните организации ки член на СК е доставен
партийните • организации
зискване в организациите
да водят акции в организа на СК и укрепването на на СК, Маринкович особе документ на Проектозакно подчерта, че при подго люченията, политическият
шмте на сдружения труд
неговата водеща роля, каи в обществото. Разбира кто и по укрепване деес товката на събранията тря актив е организирал свое
се, Утвърждават се и про пособността му. С това на бва да се създаде такъв съвещание, а подобно съве
грами от активности ра практика започнаха подго климат, който Ще благо- щание е организирано и
зискване върху Проектоза тоюките по реализация на приятствува всеки кому със секретарите на първич
нист откровено да изнесе ните партийни организа
ключения-га.
Проектозакл юченията.
мнеоиетО- и становището ции. До оредата на сеитем
За значението «а XIII
Да припомним, вторите заседание на ЦК «а СЮК си по всички актуални и ври подготовките ще при
жизнен отрептящи
въпро ключат, а всички - разис
съ.ооаниа в организациите
уводно изложение изнесе си.
квания трябва да приклю
СК в сдружения труд
Славолюб Маринкович. пре
Също се посочва, че е не чат До 15 октомври т-г.
~пясва да приключат до дседател на ОК на СКС в
С други думи, в партий
25 т.м. Съгласно утР^ьрде- Сурдулишка община, под обхедимо да се обсъди ра
нага програма от страна чертавайки при това, че ботата на всеки член по ната активност на общин
ската организация в Сурк"1 Председателството на ггаотийните
разисквания отделно, но и на органи дулишка община настъпи
ОК на СКС в Босилеград трябва
да дадат творчески зациите. като ияло, от ко период на „кипяща дей
на тези събрания ко-мунис принос- Затова не бива ра ето следва да произтекат
тите ше оазискват върху зискванията да се схванат част от предстоящите за- ност".
Ст. Н.
П~?ектозакл юченията, ко
гг
п*е изнясят мнения,
^сеалсжени-7 и сюгжестии ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН В ЛЕСКОВАЦ ЗА ИЗСЕЛВАНЕТО
~о отношение на тях.
НА СЪРБИ И ЧЕРНОГОРЦИ ОТ БУЯНОВАЦ, ПРЕШЕВО И МЕДВЕДлД
В. Б.

В СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ СЕ ОБСЪЖДА ЗА
КОНОПРОЕКТ ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЕНИЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Пенсия за венчкн земеделци?
След гласуването на закона би било въведено за
дължително пенсионно осигурение за всични земедел
ци над 15-годишна възраст?
утвърждаване
Доколко разискванията нативи за
за възрастовата граница за на възрастовата граница.
вършат с положителен ре Предлага се °т правото на
зултат, в Социалистическа старостна пенсия да се
република Сърби# ще има възползуват селсностопан
520—800 хиляди нови пен ски производители, на
сионери. Ст^еа дума
за вършили 65 години (алтер
селскостопанските
ироиз натива 60) — мъжете иг |
водители, за които се пред 60 огноено 55 години — же
лага въвеждане на 'задъл ните, ако в този момент
жително пенсионно и инва имат най-малко 20 родини
лидно осигурение. Земе пенсионен стаж. или да
делците в нашата републи имат 15 години пенсионен
ка и досега имаха възмо стаж и да са навършили
жност да плашат облата 70 (алтернатива 65) години
чия га за осигурение. След — мъжете относно 65 (60)
години — жените. Предо а
гласуването на съответен
закон, проекта на който те га се облаганията да въз
зи дни разгледа комисия лизах на 6 на сто от када
на трите съвета на Скуп- сгралнпя доход и 6 на сто
шина^а на СР Сърбия, та от основната стойност на
осигурението.
зи ВЪЗМОЖНОСТ!' би П.Р0МИ
нала в задължение.
В течение на зимата За
В разискванията голямо кодопроекта, който ще уг
внимание привлича разпо вхрди Скупщината на СР
редбата, според която би Сърбия, ще бъде обсъден
от всички заинтересовани
«се определяло пенсионно
облагане и за собственици субекти, преди всичко от
на площи, занимаващи се селскостопанските произ
водители.
След -|Ова би
други
дейности. Докато
не се изучи дали това пре се Утвърдил окончателен
дложение е в унисон
с Законопроект, който ще
Конституцията, ше остане б'ьдс гласуван. Законът би
в Законопроекта. Засега съ се прилагат от 1 януари
ществуват няколко алтер 1986. година.
Братство * Н септември 1984

Имоти на безценица

В тези общини се върши открит и закамуфлиран натиск върху сърби, черногорци и роми
да се изселват и продават имотите си на безце
ница, а Отделни общински и друга органи не
вършат фуннциите си съгласно закона.
Изселването на сърби,
друпи народи и народносчерногорци и роми от об ти.
щините Буяновац, ПрешеТези данни бяха съобще
во и Медведжа трае нямо
яко години, а стана интен ни на състоялото се тези
зивно по време и след кон дни заседание на Предсе
грареволю! 1ионш гте съби- даггелството на Междуобшинската конференция на
тия в Косовр. От 1971
,Ч)' Социалистическия
дина до днешни дни от
п Лесновац. Председател
тези три общини в Южно ството на МОК на ССТН
моравски регион са се из крнстантира, че в тези об
селили 6220 сърби, черно - щини се върши открит и
горци и числящи се към закамуфлиран натиск вър-

ху сърби, черногорци и ро
ми да се изселват, а някои
общински и други органи
не вършат функцията СИ
съгласно законните пълно
мощия и задължения, кое
то внася несигурност в жи
вота на хората, нато ги ка
ра да продават имотите*
си на безценица.
Затова в
предстоящия
период е необходимо вси
чки организирани сили мно
го повече да се ангаж1ират
в премахването на всички
причини за изселване, за
да се създаде в тези край
ща атмосфера на взаимно
доверие между живущите
там Сърби, черногорци, ро
ми, албанци и други.
(Д. К.)

НИШ

Успешна обществена самозащита
В рамките на подготов
ката за една от предстоя
щите заседания на Репу
бликанската конференция
на Социалистическия съ
юз на трудовия народ, ко
ето ще бъде посветено на
въпроси от обществената
самозащита и задачите на
Социалистическия
съюз
в тази област. този
•_
дни
в Междуоб!I донската .кон
Ференция на Соци ад исти
черния съюз в Ниш на съ
щата тома се проведе съ
вещание с председателите

на

общинските конферонЦ«иге на ССТН, цредседателите на коордпиациодните комитети и съответните комитети при Социа
листическия съюз за обществена самозащита и
всенародна отбрана.
В работата на съ-веща
името участвува и Смацо
Люпо, председател на ко
ордишан йонния отбор по
всенародна отбрана, сигурност и обществена самозащита ктим Републиканената конференция на

Социалистическия
Сърбия

съюз в

Оценено е. че във всички общини в Нишки репи°н в тази област са постигнат
забележцтелнн
Резултати, особено в орга
визирането на обществена
та самозащита, обаче има
още задачи. които трябва
Да сс разрешат за да мо
же тази твърдо важна об
лвет да стане всекидневна
грижа на трудещите се II
гражданите.
Л. И.

СТРАНИЦА 3

ПЪЛНО РАВНОПРАВИЕ
(^ Г 1-1Щ стр.)

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ
УС
ПЕХИ. НО И ПРОБЛЕМИ
Ос миестп»/нации хубави
трудови победи прел изми
натШс четири десетилетие,

ческо бъдеще" — изтъкна
в доклада , си иредсеюголят
нд Общинската скупщина
Петър Тасев на тържество
ната сесия.
Говорейки за участието
на населението в народноосвободигел у<$то
движе
ние Тасев напомни, че Цп
рибредския г партизански
отряд формиран на 2 юни
1944 г. участвува в акции
на .територията на Висок,
бългаогкатл община Годеч
и в ‘Забдодие, осъ^иествята
йки сътрудничество с мес
тното население. Отрядът
Фактически е имал своя
свободна територия в Гор
ни Висок, а до края па,
авууст месец е наброявал]
80: бойци.
I
..Онова, което с особена’
гордост
изтъкваме в-ь,в Златка Релич прерязва лен
всички тържества и с ко тата на новата детска
градина
ето- наистина се гордее-м,
изтъкна Тасев, е пълното клквпто са стопанското
равноправие на числящите развитие на общш/ата от
се към тринадесетте наро занаячийство до съвреме
, ДИ II народности. КОИТО жн на промишленост, премах
веят на територията на об ване на неграмотността и
цтината. Българската народ т.н. Димитровградска об
ност като най-многочисле- щина се бори и с редица
на. на майчин език има трудности. Една от тях е
образование, свой .вестник, и сегашното нестабилно
списание, радио и телеви икономическо положение,
зионно предаване и възлго в което ниската произво
жност на майчин език да дителност на труда е кл
говорят в учережденията". ючов въпрос. Също е и

с илполмупннето на мощно
стите, кито се ползува/- са
мо до 70 па сто. И докаго водоснабдя нш/о/о //ат»
л//о е разрешело, също и
електрификацията (сега се
н последните
донършол
две села), лошите пъу-ита
са нилежащ въпрос за раз
решаване, за чисто пълно
разрешаване са необходи
ми значителни средства.
Па гвржествена/а сее**;/
аа Общинската скупщина
в Димитровград на пай-заслужили липа бяха връче
ни септемврийски награди
п иринаиия, след моето бс
културно-худоизнесена
жествсна програма посве
тена на дс//ц //{I освобож
дение/ о.
Нлакеш получиха: Гра
ничната застани *»12 февру
ари”; Прсдраг Думанович
а г Белград; Живко Виде//ов. пенсионер от Дими
тровград; Иван Дончев, се
кретар на председателство
то //а ОК СКС в Дими
тровград; Слава Тодоров,
технолог в ООСТ „Дими
тровград”; Крум Велич
ков, Радован Пешич, пен
сионер от Димитровград;
Чедомир Николов, препо
давател в ОВО и Стояп
Стоянов, учител в основно
то училище.
присъОсее//
това.
Дени са п 15 дипломи и
20 похвални грамоти. А. Т.

В С. ДОЛНА ЛЮБАТА ПО СЛУЧАЙ
40-ГОДИШНИНАТА ОТ
НИЕТО
НА
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

ОСВОБОЖДЕ

Открита възпоменателна плоча
На .мястото където на
24 септември 1943 година
чаени на Втория партизан
ски отряд ликвидирали
полицейски
българския
участък и опожарили об
итинския архив, реч пред
местното население и уче
ниците изнесе Доне Тодоров. председател на ОК
на СКС в Босилеград.
По случай 40-годишнина
та от освобождението на
- Босилеградска община от
българския фашистки оку
патор. Общинският отбор
на СУБНОР в Босилеград
на сградата в с. Долна Лю
бата, в която са поместе
ни местната канцелария и
възпоме
пощата постави
нателна плоча като знак
на 24 септември 1943 го!Ди
на, когато партизанските
части на Втория партизан
ски отояд на път за Църна
Трава ликвидирали българокия полицейски учас
уък в селото и опожарили
общинската власт. В тази
акция партизанските час
ти- убили един българрки
полипей, запленили 15 пу
шки. два пистолета, два
радио-апарата и друг ма
териал .

то части на НОВ и ПОю
завоюваха голяма победа
срещу българския фашис
тки окупатор бяха от ог
ромно политическо зна
чение и влияние и в тази
част на Югославия още
по-силно да се развие народоосвободителното дви
жение за освобождение
на страната.
През юли и август на
1944 година — изтъкна То
доров — Босил вграденият
партизански отряд съвме
стно с останали части на
НОВ ликвидира всички се
леки окупатороки общини

населе
Пред местното
н ие и учениците реч про
възпомеизнесе и отнри
нате.-шата плоча Доне 1оторов, председател
на
ОК на СКС в Босилеград,
който между другото под
черта: — Това събитие и
борбата на Църноок на
6 май 1944 година, в тея-
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и полицейски станции
в
тогавашния сРез, а на 8 Се
птември освободи Босиле
град. С формирането на
нар одсосвободителни от
бори се въведе и нова. на
родна власт.
На тържеството, на кое
то прпсъствува Раде Ми
ленкодич, председател на
ОО на СУБНОР, Иван Ла
заров, председател на ОК
на ‘ ССТН в Босилеград и
др у ги
об и геетвено-ползити
чески дейци в общината,
ученици от основното учи
лише в Долна Любата се
представиха с рецитации
посветени на Тито и ре вол
В. Б.
юцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
ЛИЦА

%
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ОТЧЕТЕНИ ХУБАВИ
РЕЗУЛТАТИ
(От 1-иа стр*)
състоянието* което беше
някога — нямаше иъ,ти]На,
обеК1*и
ток, промишлени
и пр.
Днес общината е свързана със съсед//и/с общини с модерно асфалтово
шосе. а ис«ко село, дори
и махалите, има/ пътища.
Електрифицирани са 24 се
лиша, а в 2.акцията се нри
вежда към своя край; в
8 ще приключи до края на
настоящата година, а са
мо 3 остава да се електри
година.
фицираг в 1985
Строи се нов далеконровод От 110 кйловолта от
Лисина До Бсилеград. За
гази цел са обезпечени
к/,м 500 милиона динара.
Голям е приносът и на
10(1 А, както и на местно
то самооблагане па насепението за успешно прик
лючванс на акцията по
електрификация. Забележи
телни резултати са постиг
пати в стопанството, отДе
лно в новопостроените
цехове на „Зеле Велкович"

и „Здравйе" от Лесковац,
а в ход е подготовната и
за скорошно изграждане
на цехове на Електронна
промишленост и .,Нитекс”
от Ниш, както и подгото
вка за реализиране на
проекти на ДИП от Княжевац.
Забележителни са — из
тькна Рангелов — и резул
тлтите. постигнати в об
разованието,
културата.
зпоа1зеопазването и другите
обществени дейности. Из
вестни са резултатите и
в горското дело, както и
в
селското
стопанство.
Постигнато7'0 досега е ос
нова за постигане на нови

НА ОК НА СКС В СУРДУ
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Ц. Тодоров откри в-дзпоменателната плоча

Председателството
на
ОК на СКС в Сурдулица
разисквайки неотдавна за
метода на работата
си
пазгрши анализ па работа
та на членовете си. На
ОбщИнсюйя комитет Пред
седатолств°то предложи по
ради бездействие от длъж
ност да се разрешат: Ми
лан Божилович от първия
ната организация на СК

На тържествената се
сия на Общинската скуп
щина бяха връчени и Сеп
7 е м ври йси и пр изнания за
забележителни
резултати
в отделни области. Осмосентемврийско публично
признание получиха', ради
□предаването за българската народност при Ра
дио Ниш, Стойне Иванов,
началник на СВР в Босиле град. йовгн Николич, ин
женер в Геозавод — Бел
град. л-р Васил Захариев,
кнж. Гюра Йевтович от

По повод 35-годишнината на писана реч
//а български език и 25-годишнината от излизането на в. „Братство" в издателство „Братство"
устрои в Босилеград изложба на своите издания.
Изложбата откри на 7 септември ИВАН
Лазаров, председател на ОК на ССТН, като из
тъкна досегашните резултати на Издателството
в областта на информирането, детския иечат и публицистиката, литературата и пр. Изложбата беше разгледана с интерес °т посетителите.

Бездейннте — да се
разрешат
V;

резултати* В стопанството
и общината има общо 865
в изв'ънсто//анс#ите
дейности 586, а в Дребното
стопанство — над 200 ду
ши.
Ре з ул/агите. пости\ и ати
са дело на труде*шитс се и
гражданите, както и на ог
ромната иом о/д на фонда
за насърчение разви/него в
стопански изостаналите кр
аища и израз на пълна со
ли-дарност и съдружие в
републиката.
души,

във ..Власина", Ненад Янев
от ..Симпо" и Верица Ста
меннович от втората първи
чна партийна организащгя
в Сурдулица.
Божилович не е присъствувал на осем, Я«ев на
шрот п Стаменкович на
ОК
девет заседания на
на СК.
С. М.

радио Белград, Драгана &о
вева. преподавателка, в основното училище в Горна
Лисина, Методи Георгиев,
ръководител на трудовата
единица за Електродистрл
оуция. Осмосептемврийски
награди с 10 000 динара
получиха: местната обшНОСт В с- Райчиловци, Ра
в
де Раденков, шофьор
АТП, Любен Захариев, ко
вач в АТП. Станко Стояно
внч, зидар в „Изградня",
Богослав Динов,
шофьор
в горската секция. Боянка
Стоянчова, работничка в
цеха на „Здравйе" и Ана
ни Цветков, зидар в „Из
градня”. Осмосепте.мврийски погвални грамоти по
лучиха: местните общнос
ти в Рикачево, Белут и
Зли дол; самодейното куп
гурно-художествено дру- .
жество „Младост", Данна
Стоянова, преподавателка
в Образователния Център
„Иван Караиванов", Борис
Велинов от с. Назърица,
Крум Илиев, горски пазач
и Крум Стоянов от село
ГложйеСъщо тана председател
ят на Общинската окупщина Любен Рангелов връ
чи Орден със сребърен ве
нец на Винко Андонов, пре
гтодавател в ■ Образовател
Минко
ния център и «а
инженер—лесоЯюимоов.
въд. с ноито ш е удосто
ило Председателството на
СФР Югослания.
Б. Костадинов

БратСТво * 14 септември 1984

ц^?^»Т~ЕНО ОЗНАМЕНУВАНИ НА 40-ГОДИШ
НИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИЦА

Горди от
постиженията
свободата

МОСТ.

В

Райки се върху промиш
леността . той подчерта, че
всяка организация на сдру
жения труд има развойна
програма, а за селското
стопанство каза:
— Ползвайки природни
те ресурси на
Власииа,
приключват капиталовложе
нияга в овцевъдството. В
момента в обществените
Ферми има около 7500 о*в
це. С окончателното прик
лючване на програмата в
този отрасъл на Власина,
тревистия Преслап и Църна трава ще има около
12 000 овце. Следва да
споменем и конефермата.
която тоябва да се реали
з/ра в Божица. С програ
мата по рибовъдство и
стрс ид-елство на .оше един
рибник за пъстърва, ще
се произвеждат 200 тона
пъсгкова годишно. Към
края е и реализацията на
инвестиционната програма
„Морава И" в частния се
ктор в който досега са
построени 55 малки Фе?ми за овце и 100 крззеФ?
р.ми.

На пети септември, на
юбилейната годишнина на
освобождение на Сурдули
ца бе твърде тържествено.
На тържественото заседа
ние на Общинската скупСлед това бяха връчени
шина и изпълнителните ръ
козодства на обществено- традиционните Петосептем
впийски признания на зае
политическите
организа
ции, присъствуваха делега л уж ил и организации и ак
Iдои на Изпълнителния съ тивисти. Най-голямото при
вет на Скупщината на СР знание Емблем на града е
Сърбия, ЮНА, Южномора връчено на Памуковия ко
веки регион, представите мбинат от Враня, като из
ли на крагуевашкиге авто . раз на обществено призна
мобилни заводи „Дървена ние за изключителен при
застава”, след това ,.Галс цг;с в сдружаването на тру
нина”, „Иво Лола Рибар” ' *а и с^ствлта и Разви,-и
ПКБ, „Кощана”, „Симпо"
С г0 гна Сплитка, оо ■
и Памуковия комбинат от "а- Г,па',!>™ са
Враня „Балкан” и „Нсве- Ве"м°Р Милосимишч. ;ш
на” от Лескопап. Алексан- ректор на труд/квата ор
ганизапия „Застгва” ог Кра
дар Трайкович и Йован
гуевап. Любомир Трайко
Манасисвич, членове на вич и Бориное Милешгчмш.
Съвета на Републиката, ка птпвоборец от*Сурдулипа.
кто и носители на „ПартиСле г 'п.ожеедлоно го :пзанска спомепица 41” и
седадш; в
работническа
останали борели.
и "> селише Бело поле е пу
За стопанското и обще снага в действие Фабрика
ствено-икономическото Раз ЗП ПР^НЯВС».'*СТ110 на хляб
вигие на Сурдулишка об- и хлебни изделия. С пое: и
пщца в свободните години чама на лентата
обект*’
говори
пре,предателят на г/мволмчно пусна в дей
Общинската скупщина Ви
ис д-р Мирослав Ям
догав Димитриевич. Меж- .ц пич. 110/11 мх-дседител па
ду другото той изтъкна, Де н.вия отбор нз СОСТ
че когато е освобождава „Белград”, в чийто с^стаи
на Сурдулица е била мая- стгпанисва и ПРПО „Влако градче, а Днес е почти гина продукт", която пос
десетхиляден град е ясни трои Фабриката.
С. Минич
насоки на развитие- СниБратство * 14 септември 1984

НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО В БАБУШНИЦА

Голяма помощ на по-развитнте

- о
^развитието на общината през изтеклите четири свободни десетилетия и за по-нататъшните насо
ки на развитие говори председателят на Общинската скупщина Видосав Димитриевич • Пусната в пропзводство фабрика за хляб и хлебни изделия.
С бройни тържества в
Сурдулица е ознаменува
на 40-годишнината на свободно
развитие. Тържес
твата започнаха на 3 сеп
тември, когато в селище
Киезац 15 домакинства по
лучиха електрически ток.
На следващия ден (4‘ сеп
тември) с тържествено за
седадие на скупщината
на м е стн ата
о бщ н о ст
. -Есагство-единство” в Сур
дулида е ознаменуван Ден
ят на местната общност.
В схгния ден в с- Чуркови
па е предаден на употреба
Дсм на младежта. Възпоме
нателна плоча, поставена
на н-гзолостроения обект
в чест на загиналите през
Първата и Втооата свето
рча гойна откои Любомир
ТоаГ-ксзич, първоборец от
Сшздглица. След това на
режа .Вт.ола” е пуснат в
съсбггедиг
новопостроен

ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО

Щип, Шабац, Търстени-к,
Пред делегатите и гос
тите от братските и съсед
Нови сад, Титоград, Нови
ните обшити, региона и ре
пазар и др., които участву
заха в партизанския марш
публиката на тържестве
ната сесия на Общинска-,
„По следите на Пюротсшя партизански отряд”, съ,
га скупщина в Бабушииздаден през април 1944 го
ца на 6 септември доклад
дина в село Студена в по
за 40-годишнината от осво
дножието на Церичйе. Там
б;ж1дението на Лужница
им се приобщиха и извадизнесе Станко ВЕЛКОВИЧ. председател на Об
ииците и старшините от за
паса и бойни от Лужнмщинската скупщина.
ца, които в същи^ ден ор
Между другото ВелкоI ш,ч напомни, че лужиичаган-изираха поход . ,По сле
олте на лужнишките пар
I ни сред първите се отзова
ш на призива на Комунитизански части .— като от
етическата партия на К>о
Любераджа, Бердуй, Лес
Станно Велнович
ковина, Таламбас и йови
славпя за отбрана на дграна чука — пристигнаха на
мага и че в този край е
ците
в
чест
на
създаване
Церичйеимало партизанско дей
ствие оЩе от 1941 и 1942 то на Трета пиротска бри
гада
преди
40
години.
Във
Тук край' паметника на
година. По-късно — изтък
на той — в третата и чет Велило Бонинди беше от- гладната партизанка ДравъРта военна година. със крит паметник на паднали ' гица Жаркович за герой.1, те
,то войните ската й смърт говори Гю
овободна
създаването на
и ^ ° година.
оа Златкози^, прославения
тер'ИтсрИя в Лужница и ,т*зсз
Цъ^на трава — са се съз
дали и условия за приема
не на партизани от Косо
то. Македония и България
и би'ват създадени три пар
тизанеюи отряда и пет бри
гади
подчерта. ВелкоПо повод 6 септември — Деня на освобож
вич.
дението на Лужница председателят на Общин
След освобождението
ската скупщина Станко Велкович връчи и тради
Бабушница започна почти
щиоините септемврийски признания.
от нищо. а днес вече има
Плакета на Общинската скупщина получи
двадесетина стопански ор
Славолюб М|Иладинович, председател на Общинганизации на сдружения
оката конференция на Социалистическия съюз,
труд в' стопанството,
от
за принос в осъществяването на функциите и
които пет в рамките на
по-нататъшното развитие на местните общно
сложни системи извън об
сти. Диплома със златна значка получи извидщнната. Изградени са и
ничестоият отряд „Лужнишки партизани” за таразлични дох/ти обекти.
чене и развитие на Революционните традиции,
Обаче и покрай отнооител
Същото признание получиха и Бранислав Мино бързо стопаноко раз
тич препедавател в основното жилище Иво
витие. през. последните пе
Лола Рибар", Буда«,р Илич. работи™ в Из
тнадесетина години,, с по
грапня Здравка Милошавич от „Лисда” и Боа
мощта
на обществото.
ниммр Павлсвич от с. Студена.
^
Бабушница осъществи оре
Похвални грамоти
дна развитост в Социалис
Кр”аВЗлТ 8 °сновното^™11ще 'Р,КЙвоеЛола
тичегка република
Сър
бия.
Ибгр Златко Стояноеич, работник в Електроди
Пощататък С. Велкотаич
..ЧужммцаЧ И ДРа™Ца ДЖ6НИЧ' Р^отничка в
ГОВОРИ и за проблемите, с
коиго се бори бабушнипцПарични награди (по 12 000 динара) получи
кото стопанство. В мамен
ха. БоЖ1ИДс1р Виданович,
та в най-трудно положе
изводител ог Камбелевац
пие се намери фабриката
г"-ч. милиционер в Бабушница.
ТШ*К0'
з а гл и н е н и и зделия ■
ние
ю с-ьшсствувапе е доведе
но под въпрос. Очакваме
ПО ПАРТИЗАНСКИТЕ
партизански комендант и
обаче
С”1 действието
на ПЪТЕКИ
председател на Съюза' на
по широката обществеч ст, за дц преодолеем и
Б рамките на чествувп- г ейшите в Нишки регион.
тона загру тенис, което е нсто на 6 септември в на
— Днадесе т п едногоди
^езулгат и от наши слабо р: ':с;о на лгесема| на хъл|ц и пропуски, подчерта
'«а Ие<рмийс сс озоваха шната партизанка ДрагиМужд.у ,туго|0 Ве.пишич.
200 фериащц ог Пи- па Жпрмс.ви ч загина тук,
По случай празника па
п узряло жи
свободата в с. Стрелъц бе п г, Плбушпчша, ПО И от ■П
1 '• тс"п ^тпнз мп 9 юли
те О|копга въчпомс.натслшу-жсггнр др\т:г градове
на чешма, построена от ме '• с.-кща.Дубровник См
:• "'ма. вражески залп
етиот.-) население и пойни
' '
в
‘■■'и речб,.
Кум а ново.
двата
ч.д не попадне
п Птд ■з ма бьлгартя иява
' ' Р н се самоу• г"п между друго

Септемврнйск, награди

Л!КО вич.

"л а•чпсгпипите- в
• I I‘!. :

п. • ; 'ппта и>б" • пм *, "села Ч. а
боец
н-> • 1 -оскобедигод
ни ' '
(.1 бригада.
Изглед от Бабушница

ЛТомчпло Антнч
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авление
ШЕСТМЕСЕЧНИТЕ ДЕЛОВИ РЕЗУЛТАТИ ИЛ СТРОИТЕЛНАТА
ЗАЦИЯ „ИЗГРАДНЯ" В БОСИЛЕГРАД

ОРГ АНИ

И ПРИ ЗАТРУДНЕНИ УСЛОВИЯ
- ПОЛОЖИТЕЛНО СТОПАНИСВАНЕ

Щ

:

■ Г .3
бира со. ано час гго-сксгро
организираните социалиетичесни сили в организа
цията се залопят а реши
телна борба за преодоля
ване па субективните сла
бости.
В подкрепа на това сочат и осъществените през
първите шест месеца де
лови резултати. Общият
доход възл иза на 72 272 000
динара., увеличение по от
ношение на миналогодиш
ния през същия период с
58 на сто.
13 структурата на тоя
доход, най-голямо участие
има доходът осъществен
на строителните обекти —
56 346 000 динара.
За осъществяването на
този доход са изразходва
ни 47 999 000 динара и съ
щите в сравнение с мина
лата година през първите
шест месеца отчитат уве
личснис от 76 на сто. При
това доходът е увеличен с

31 на сто и в-ьзлиза на
I.-, т оии динара, а чис
тия г Доход
въдлиза на
1ЯО/4 01А1 динарр, увеличецие /4 на ст°средният личен доход
и „кхзградня' а БосилеПО СЛУЧАЙ 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОС
град, където са настанени
ВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД
око;ю ти души през пър
вите шест меседа на нас
тоящата година възлиза на
И 6л4 динара но има и та
кива. преди всичко» май
стори строители, които за
работват и по 40 000 ди
нара.
Охрабрява и фактът, че
през първото шестмесечие
на настоящата година в
„Изчадия" са отделили
около
във
фондовете
С въвеждане на автоматична транспортна
2 235 000 динара, а миналасистема и изграждане на нов склад в „Свобода”
та година
едва 100 хисе създават възможности за по-добра произво
ляди динара, и че през
дителност на труда и по-добро качество.
второто полугодие се оча
ква по-засилена строителВ Деня на освобожде- ните условия максимално
на дейностнието заетите в конфек да ползуват, за да може в
— Понастоящем, казва
ция „Свобода” в Димитров предстоящия период найуправителят по строител
град отбелязаха още една мнрго внимание да обт^о
ство в организацията ин
трудова победа. На 8 сеп нат на личния и обществен
женер Митко Рангелов. в
тември, в присъствие на
стандарт на залите. НаБосилеград работим на два
оройни гости, представи крал да кажем и това, че
строител ни обекта в стой
тели на съседните общини, ст заплануваните 108 350
ност от 51 664 074 динара
преживели бойци и други, 000 динара за третата фаза
(трафспоста за 110/35 КВ
тържествено бе предаден (за склада и транспортнав стойност от 15 599 846
още един та система) са. изразходва
на употреба
динара и новата хата на
обект. Става дума за тре ни 61 345 000 динара. ОсФабриката за производст
тата фаза на реконструк се ползува за изграждане
во на чорапи в стойност
ция и модернизация обхва тгаалата сУ-ма трябва да
от 36 064 228 динара.) Из
щаща още 600 м2, производ то на нов парен котел.
граждането на двата обекСлед като председател ствена площ и 1500 м2
т.а досега върви според
яг на централния работсклад със
съвременна
плана- Трафопостьт . трябнически съвет пресече лен
транспортна система за
за да бъзе готов към сре
готовите произведения- С тата- гостите се запознаха
дата на октомври, а произ
техно
с
производствения
процес
това се закръглява
Бедствената хала в Чорапа .
логическият процес и съз в конфекцията.
рата към края на ноември
А.
Т.
Срочно
изпълнение
на
задачите
е
първостепенна
зада
я
дава възможност за потази годинаголяма производителност ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „МАЧКАТИЦА”
За епвазването на сроко
на труда и по-добро качес
вете, в ..Изградня” са пре
тво. Това е от
особено'
дпрнетн и сериозни .мерки.
значение, ако се има пред
Така например според ре
вид, че 70 на сто от про
шение на трудови^ съвет,
дукцията си „Свобода” из
докато не бъдат завърше
нася на чуждестранния па
ни тези обекти, тук ще ра
зар. а от това 50 на сто на
оотят по 10 часа на ден
Най-числената стопанс- ганизация постоянно се бо за за разширяване на лга- и всяка събота. Предпри
конвертируемияВ края на миналата го ка организация в Сурдули рят да поправят рекордни териалнггте основи на тРУ- ети са сериозни мерки за
да. За шестте месеца на целесъобразно
дина на конфекционерите шка община — фабрика те месечни производство.
използува
са недостигали 97 500 000 та за машини и стомано През юни например е ре текущата година за тези не на работното време- За
ализирана
продукция
на
12
786
пели са отделени
силен а е и дейността на
динара за оборотни сред леярна „Мачкатица” го
работ
ства. За осем месеца т.г. дини наред стопанисва до стойност от 113 милиона 000 динара, което представ самоуправителния
динара,
най-висока
сума,
лява
увеличение
от
90,24
нически контрол. Особено
обезпечени са качествени бре. Над 800-те заети поч
реализирана
до
сега.
на
сто
в
сравнение
с
лаци.
по отншение на отсъствутрайни оборотни оредст- ти редовно преизпълняват
Разбира се, наред с^укре ващите по блест, което
ва в размер от 114 316 с плана предвидената про
През
този
период
осъ,ще
пването
на
материалната
дукцияТака
например
през летните месеци, а
961 динара, с което ползва
нета «а кредити с високи през шестмесечието тук ствен е общ доход в раз база в организацията овде най-вероятно и през първи
504
820
000
диналят
значителни
средства
мер
от
са
произведени
2545
тона
те два на есента са найлихви знзачително се нама
ра, или за 93,72 на сто по и за личните доходи — сРе чести. В това отношение
лява. Въпреки че „Свобо висококачествена стомада' е единствената трудо на и стоманени лагери, а вече в сравнение със сь- дният личен доход достит може би сериозни мерки
ва организация в община- Физическият обем на про- щия период на миналата на сума от 18 648 динара, трябва да предприел!ат. и
е достиг или бележи
увеличение в Здравния дом в Босиле
та, коят° е обезпечила обо изводетвото е по-голям с година- Доходът
град, които все още някак
ротни средства, все пак 33,3 на сто в сравнение нал сума от 175 350 000 от 43.88 на сто.
В организацията изтък си лесно даватт отсъствия
не може да се похвали с сне същия период на ми- динара, което представля
ва увеличение с 36,07 на ват че и в предсто-ящит? по болест и на онези ко
високи- лични доходи. Сре налата година,
сто,, а чистият доход въз месеци (до края на годи ито, са здрави, разбира се
дният личен доход е 12 309
Темпът на производство лиза на 138 287 000 дина ната) главната насока е а имат нужда от нърска
динара, а това е само за
се поддържа и през ра и е по-висок с 64,63 на производство на ■ повече
рабта в селското стопан
един на сто повече от сРе то
юли
и август- Средномесе Г-ТО.
й по-качествена
продук ство, което зле Ще се от
ДНИя личен доход в общи
от
ната. С последните капита чно се произвеждат
ция, за която вече проявя рази върху срочното из
ловложения създадена е,
250 до 300 тона стоманени
Положително в стопанс ват определен интерес и граждане и предаване на
накто изтъкват в конфек лагери и също толкова ви ката дейност на тази ор
употреба на
посочените
цията, солидна база за. ра соколегирана стомана. Ха ганизация е. че ежегодно чуждестранни фирми.
обекти.
бота. Затова сега пред за
М. Я.
Ст. Н.
етите е задачата създаде- растерно е, че в тази ор отдел д значителни ' средст-

ще един успех м
конфекцшеряте
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В строителната органи
зации на сДРУЖеНид труд
„Изградим" а Босилеград,
коя 14) около 50 на сто от
работата изпълнява извън
общината, преди всично в
СР Словения, мотат да бъ
даг доволни от полугодия!
пата стопанска дейностОще помене, че същата е
ощ-нюствена в извънредно
затруднени условия, кота-го
поради недоимък на раз
лични суровини, все вотрудчю сс обезпечава стро
птелен материал: цимент,
тухли, желязо и пр. Към
това ан« добавим и някои
субективни, или поточно
н някои организационни и
са м у) I ра ви тел ни пропуски
с кои-ро нерядко бс обре•чгенена тази стопанска ор
I гол ож! ггелиаганизация,
та равносметка е още поохрабряваща, а и дава, ре
ална предпоставка за добно стопанисване и
предстоящия период.

Братство * 14 септември 1984
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"1 Щт

Политическа работа и мотивировка
^ Осъществяват чо 33 ве™'ките 1адеи се ™ииите да се мотивират. Същото важи и за
По времето ни когато се подготвят, плане липсваха инеи в РЕЗ Голем'и ЗКЦ11И- ^ нас тогавашните и сегашните председатели, ди- нират или започват разцепванията върху Проек
гледа исторически дПрочем и акчин, ано се Ректори и други отговорни хора. Да приве- тозаключенията от 13-то заседание на ЦК на
толкова колкото
АКЦИИ' °®аче- днес Няма Д®м гуж и примера с цените. Те се поначват СЮК политичеоката работа в един смисъл
колкото са ни н №-аШе преди' няма толкова Дори и двукратно, а рядко бива някой да опи- става повеление на целокупната «и актив
на идеите ни 2^ооходи^*и За Осъществяване де на мястото' и да види накво става, да ност. Това повеление предвижда реафирмакогато п да бил60^ аКЦИИ имаме повече от поразроваря с работниците, да им обясни це- Пия на някои наши познати методи, историНо, често на тоГ
П0ДТОтовка за акцгаи. лите на политиката в областта на цените и чеоки потвърдени, между които е и близкаше' (великите) и,& О11 остане. По-рано бива- Да запита каква е ролята им в това. Напро- та връзка на най-висшите и най-отговорните
Да се разтбп Яен чрез иРс)грлми и акции, тив. На работниците се казва, че покачване- хора от партията и обществените институствят вълната ??аТ Д° подробности и осъЩе- т0 на цените е нужно, ако искат да прежи- чии с базата.
и комуни*_
Д3 понесе всеки наш човек веят.
II ко сме решани и нататък да вървим
тическа ц пап - делова' обществена, полиНа работниците от „Искра” в Кран, на“■ по Типовия път — а т»ва е съвсем
зи субекти “а ореда’ Днес всички те- пример, още не е предаден рапорт защо се сигурно — тогава нека извлечем поука от
приказките ко ? Вълн3та на заключенията и покачват цените, а още по-мадко били пита- неговия пример. Ако желаем работниците ни
снимат излъчва™лечатат- произнасят, ни дали това трябва изобщо да се направи, да бъдат решаващ фактор на разширеното
гу е
т и
преразказват.
А отговорните в „Искра” имали повече въз- възпроизводство, тогава да ги включим в гла4А .пл>л. а"ече ДДД нас времето, когато ак- можности да направят това и то на повече вното течение на политическата работа и да
спяха така^дя0 Н3 . ,ъюза на комунистите начини.
ги спасим от „бедата", ог политическата пенепоеетяннг, п
Ха*3.’ На кРака- Биваха
Може би това е нова ера! Голял» ща- риферия, в ноято, за съжаление, често се
провежаанет-л ^ е№е,_ в изграждането
и Стие, ако би било така!
озовават. Ако искаме, а това сигурно жеваха вконтакт г
П°с!?лнно би_
М ° политическата работа има своя тех- лаем. да проведем Дългосрочната програма
мяна в политикат м Т„ г ората- всяка пронология, закономерност, психология и за икономическа стабилизация, тогава да осха. Днес вместо това
Т° лично 5ояснява- логично разпределение на работите. Това е тавим приказките за това, но да влезнем в
това за съжаление ячо Дават, съоощения и възел от множество непредвидливи работи и акция. Ако иснаме стабилност , а това жегта локятп зя „и„
° °т наи-висшите ме- непредвидливи обстоятелства, но за антивис- лаем, тогава нека поведението ни бъде в съне се говори обаче не запп?омени ПОЧтИ и та пълно предизвикателство, а търси и храб- образие с нашите акции и да оставим рабого заслужават тези загатяни 'и ТОВа' 46 Н6 р0ст И У^РИтРст- Неговото основно реше- гпте, с които се покачват Цените, инфлацичко затова че се чисти и п* ° ПреДИ вои" ние, когато почива върху вярното тълкуване ята и т.н. Нека говорим в първо лице единто че ли е по-добре' да
на инт®Ресите на работническата класа и ствено число тогава когато се касае — за
_
нс
адемизира и труд0вите хора е да мобилизира на акция и конкретни задачи и .отговорности,
^полемизира, отколкото трудещите се и рабо- промяна на отношенията в по-добри.
Влайко Кривокапич
Г"

КОМЕНТАР
ката, защото, в края на краищата, жнн, изтъкват в Дечани, и са в
на тсва са я осъдили самите гра
унисон с тежестта на тяхната отго ■
ждани* Проведени са и заседания
на първичната организация на ОК верност. Освен това на първични
поради осъда на нейното вражес те организации на СК в Юник е
Поради съболезнованието, на позната иредентисткл, което изра- ко действуване и принадлежност- препоръчано да разгледат идейно
та й Къ.м пражеска организация, политическата
отговорност и на
зиха по случай смъртта на баща й, ОК на СК в Дечани е наказал с Как е възможно
така бързо да
последно предупреждение председателя на Изпълнителния съвет на ОС „откаже" политическата бдител- останалите членове на СК, които
Яшар Лекай, директора на земеделската кооперация Али Косумай и ,10ст на кленовете на СК и ръкрповод С-чъртта на баща й изработниня на ОГ р Лрняни г..„„ иводените кадри, конто й изразили Разилц съболезнование на предена'
съ,бо'ЛезнО'Ван1ие по случай смъртта тистоата, Общинския т комитет на
Оше веднъж се показа, че има то положение в общината и твор- |Гп®апща к?_3®"“ не са ,реШ1Н!рали? ск » Дечани взе решение да г-е
членове на СК, които на думи ио чеокото нодеде на дебатата за Про
5 "аПРа“ил за десет дни осводш.и ОК на СК „ п “
ДДържат становищата на СК и из- ектозакл.очонията от 13 заселаше
' С1Ц задъЛЖеН«яг активист
в
" '
на СК- 8 Прищина,
явяват, че са последователни бор- на ЦК на СЮК, по своята си -го рН>“пчиата организация на СК на
‘
казването на съболезноваци орещу всякакво вражеско дей- жест, „случаят Юник” е без пре- ма Об?,
~ '«Редсеяателят Н1Гето 3 Яиик е бил и Исмал Бе
ствуване, особено против албан- цедепт, но не е и единствен, Подо „рябвапо' яЯа^,^'а,1"ИНа? 3ащо е Р"иГ' ггРедсеиател на Покрайнинокия национализъм и иредеедизъм. фж случаи на Косово имаше и мерки ОбщинокиоТ3,^!' др?8^й,е 0К!Ия к*»и*тет за информиране с
а изведнъж „забравят за слоите преди, има ги и сега. Обикновено, роР,
Я1 ко™тгет. Въп- иск да се прецени
степентта на
задължения и падат в опортюни- когато наказаните поради вражес слшг доъг
релят «ЯИН неговата
отговорност и превземат
3ъм. Те бързо менят образа си (на ко действуване излсзнат от за-шо' АРУ
^®",Н1СК) и се показват 8 ЛРУг ра* посещават ги членове на СК.
Сега и не е толкова важно га ИД01ГН 0-П0Л|ИТИЧесКИ мерки.
оораз (на опортюнист), за да слей Или, на свадби, на други сеиеикм, мата случка. Важно е от на„
иа
и ™«рай тези цепки
това се оправдават, че са ,,-същин- често се забелязва как заедно с се извлекат поуни Безспоино » ^ чккя™ ю,
мерки, иа слувежкак не е слосни комунисти", и как са .сгреши наказаните и' техните семейства, твъВДе отрицателните имщликащж жен кпя-^а
ли , и тм. Може ли въобще да може би и бойкотирани, седят ко за дълго ще се
„
раи- 0ще повече, с това моима дилема за член на СК между мунисти! Не е ли топа лицемерие? М|М„.Г
' ствуваг- М:°- са же Ча се .разкрие по-широн фронт
становищата на СК и обичаите? В Как е възможно членове на СК да МИЯГ факт- ™ Съ1°зът «а кому- ,на ияейио-тюлитичеекз лиЛяпГ,
конкретния случай найжзненаива- се колебаят между становищата и ние™те "а Дечани е отюрито за- ация Пс«йн «гт
А фв°енцп
що е — когато се знае, че дъще- определенията на Съюза на кому- станал на пътя на такива отделни щ, '
к° срещу ОПОртюРЯта на покойния е позната ире- нистите и „обичаите", които и не лица и техните постъпки —С1Ите и лицемерите, коищ стапоказ- ват ..жертви" на дилеми, вместо
;(ентистка, поради което е била в са наши, традиционни, понеже ни ва, че той Сега
гт
затвор и бойкотирана в селото, тю тези обичаи не допускат компро- мо(-и
„ с 0 ™-чевРъст и по ■решително да се борят за провестоянно вражесии експонирана — миси с врага, с оня. който ие же
^ лон' ова 8 Дечани изтънваг ждаието па становищата на СК,
Сега я посещават и й изразяват лае добро на този народ и на ра- °гДвДно.
конто сами са изграждали и иод,съболезнование членове на Съюза вноиравните народи и народности
Идейно-политичесни мерки ка- Държали, Това е случка, от която
на комунистите, даже и някои ръ иа Югославия?
II
го наказание, на онези кштп
п
кавомители на местни общности и
Не е трудно да разпознаеш
~
„
аи' 1СОИт0 са много Други среди могат да изобщини.
_
лицето на опортюнизма. Опортю- ” 1 р ш,;пи . че шпаги т)>яб(ва да. влекат помни, запита ни те поняПо вре^е «а интензивните иде ниските с»м'И се експонират. Убе- бъ'Г1а'г носледопо1>ол1ни на линията кога нс са нмуншг на такива я®йно-т/олитинеежи акции за с^кут/- дени оме. че всички в Юник са на политическата анщия на Съюза лв*,*ия.
ната стабилизация на политическо знаели за бойкота на иредентист- на комунистите наиъл'но са зарлуII. Мисини

Попадане в лицемерие

2 Комунист
ПО ПОВОД
НА ВНС

40-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО ПА ТИТО

Борба за
международно
признаване на
нова Югославия
Споразумението Тито — Шубашич, подписано на Вие, бе част
от великата битка на дипломатическия фронт да се запази онова,
ТИТО, Йосии Черни и Саво Орович на посещение на корабите на
което народът бе изградил и с оръжие пзборил. да не со повторят
нашия военноморски флох
версайскнте изигравания на малките народи и техните тсжении към
свободата
добрите дъщери и синове на на никна и д-р Иван ПГубашич и с -Т°веяе в унисон представителстпървите дни на месец юни шито народи. Трябваше да сс нни пече споменатото искане па Чър- вата в чужбина Заключено е, че
1944 година, когато другарят Тито мава па всеки ход щ па всяка кра
,,
„
подписваните на споразумението
пристигна на Вцс, борбата на юго чка за да се запази спечеленото чил н правителството на Велико да определят органи, които да ко
славските народи за свобода и но и в дипломатическата битка да британия изпратен на Вие.
ординират сътрудничеството в бово общество отбелязваше третата не сс изиграят жертвите и жела
Пп,рбата срещу врага, а за времето
см годишнина и резултати, които нията на порода. Същевременно и ,.. члгнппа. Р ,е НЯ Л1>Угаря ,И-Т° след освобождението на страната
не бяха предвестие. но ясна цел всекидневно трябваше да се пари нар'1 Каодел Тп ВмпГЩИ*Гс
бш,° отложено решаването на въп
за това какво и как ще бъде утре ра на постъпките и активностите пшч и 1Рп V/! ДР ®лаЛ|Имир Бака- рСса за краля и монархията. Кралв освободената земя.
на домашната реакция, която се ('ела гняя Рця «п™ Смодлака с "Ред- окото правителство поело задълобединяваше с бщи сили и с вън з^-р Иван ШубапГч %*§%%%; ЖсНив Д3 СС °^РИе с, възва»"в
Тезн дни съюзническите вой шната помощ да върне и задър нп
„„„ П„У
се ° Сг2яли към пелия народ, иоито осевите си
ски извърипгха десант в Нор.ман- жи компрометираните си позиции. се „е б1? '?0РИТе-' РЗЗбИра сили 13 съедини с НОВю в едидия, пробиха бариерата, за която Битките, които нредстоеха на 14)- нойно штпн» " ' тряовало СПО- чен фронт. Според словото на спо-‘" '-'«-магически да се пре- разумението Маршал Тито, като
Хитлер мислеше че е непробива зи план не бяха. без съмнение, с
ема. Открит бе вторият фронт. Съ нищо по-лесни от онези, конто се- ли, 1™!^“те,я на 0НИя си председател на НКОЮ. е дължен
щевременно^ нова офанзива тръг водеха в предходните три години. в-ит пз
п-Г° И Пряко
обнародва
за сътрували срещу сооствения
народ, ВО10_
-гря- да
дничество
с изявление
наха и частите на Червената ар
правителството на
овало да се прозре всяка примка Шубашич, и да подчертае, че
мия по дължината на целия фронт.
икмлавсяка
В .множеството остри и кръвави
мии запетая
„ в дипло.матичес НКОЮ по вРеме на траенето на
военни операции европейското бо ЗАД ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ
яя,
^
и
;
С
ЗТРае
В 11рИЗН-а- нейната нялга да повдига въпроса
ваието на резултатие.
.осъществени
йно поле всеки ден донасяше на КУЛИСИ
за окончателното държавно уреж
в тригодишната борба и да се из дане.
фашисткия окупатор нови поравоюва международно признание на
женпя. а на поробените народи
фактическото състояние.
свобода.
Споразумението Т ито — ШуВ дните пред пристигането на
башич. без съмнение, не донесло
другаря
Тито
на
Вие.
крал
Петър
Стотици хиляди
онова, което очаквал Чърчил, до
бойци на
НОВ на Югославия, организирани и против своята воля и интереси,
ри било постигнато нещо протива пед натиск, ПОЧТИ ултиматума СПОРАЗУМЕНИЕ
положно от снова, което британ
по-това време вече в дивизии и
на
Черчил,
дава
мандат
за
състав
ТИТО
—
ШУБАШИЧ
ците и кралското правителство въз
корпуси, даваха своя значителен на новото
правителство на д-р
намерявали. С признаването
принос на великата борба срещу Иван Шубашич,
на
а
веднага
след
то
силите на мрака и злото. Всеки
АВНОЮ и успехите на НОВЮ биден имаше все повече освободени ва Чърчил доложи на Тито: , При
спечелени,
може
да
се
каже,
ват
Още в началото на преговосела и градове и всеки ден все стига ви Стевенсон (британски по рите Шубашич изнася лредложе- съдбовните международно-правни
повче бойци с пушка в ръка. На сланик при избягалото правител нието НКОю да се слее с избя- т°чкп за окончателно признаване
придружаван от Шубашич.
десетина дни преди пристигането ство),
промени в
тяло. на революционните
Шубашич има
на Тито на Вие шести и последен нГ* Йришиган^г!^
икол
конното
мото и сл«
при Югославия, а привидната процеду
ра по въпроса за с-ъздавзне на
път безуспешно завърши и про
падна опитъ.т на окупатора и до на Вие бил опит след решенията Се°е сИ гт03Л!Ичало много по-голяма избягалото правителство, но с обу
машните предатели в Дървар да на Второто заседание на АВНОЮ помощ и подкрепа на съюзниците славяне на състава му и ограничаунищожат Върховния щаб и счу
старото да се спаои, моето мо в по-нататъшното водене на вой- ванет° на лействуването му. било
пят гръбнака на народоосвободи- от
же да се спаси, защото револю ната, бива отхвърлено, защото съз в ХЛСловията на изградената систетелната войска. На войската, коя
решения, приети в Яйце да.ването на съвместно правителст ма на наРодната власт в страната
то след това неудържимо тръгна вционните
значителна степен помътиха сме во
_иа_би било, поправо, равно на при- само тактически компромис, с ог•в противофанзива, която тогава ве тките на големите сили. След заСе- ^
а'не на монаР^гята. на нейното лед на онова което с преговорите
че не бе никаква терилока група, данието в Яйце. а от междунаро- запазване и по-нататъшно съшест- било спечелено, в условията на изно армия, която в редовете ои има дно правен аспект, в Югославия ву-вапе. С приемането на това
пре- градената система на
народна
изградени малък, но мощен морвладее двувластие- Но, в страната дложение на малки врата, както власт в страната. Същевременно с
оки флот, бронирани части и воен съществува
само
народна
власт.
казва народът, би било ликвидира- голямо значение било обстоятелновъздушни сили.
Без съмнение съзнателно за дей
но всичко онова, което е завоюва- ството, че от тогава НОВю залочствителното
състояние,
правител
Размахът на Народоосвободино и създадено в тригодшпната ва да получава значително 'по-готелната борба същевременно мощ ството на Великобритания се опино се отразява и врху изгражда тва да засили влиянието ои, •да борба, а и шест месена побрано в ляма материална помощ от бринето на новата народна власт. спаои за овой интерес което е въз- Яйце народът ясно казал какво танците, а това помогнало още по
Власт възникнала в народа и за можно и затова решава да „отчи дмиели за краля, правителството му вече да се заздравят спечелените
народа. Почти няма и най-малко сли" четничеството. което и без
с борбата позиции.
селище, в което да не действува това. а след Неретва било безвъз- и монархията изобщо,
Следващите месеци-, обаче, пор
народоосвободителен отбор. Абоо- вратно изгубено, но и ония под
своя закрила -в избягалото правиултат на тия тежки и по мазали че на този дипломатичеслюцно е ясно, какво народът же
лае, а това бе и гласно казано телство, конто още не можали да значението 0и далновидни прегово- К(И фро1НТ в борбата за признаване
шест месеца преди това на Вто разберат какво е станало и какво Ри бива споразумението на НКОЮ на нова Югославия не са лшналм
рото заседание на АВНОЮ в Яй става. Ето защо, в тези опити и кралското правителство по-ттзве- опасностите колелото «а история
це. С битка против окупатора и Чт-рчил търси личности, които не стен гюд названието Спаразумедомашните му слуги трябваше в са Компрометирани със сътруднй- ние Тито — Шубашич. С това спо та да се върне назад, защото аме
риканците, недоволни от англййтази. последната военна година да
се спечели битната за междунаро чеството ои с окупатора и които разумение било прецизирано, крал ската политика, точно по това вре
>де
може
да
водят
.
преговори
с
ежого
правителство
да
бъде
състадно признание на така яоно из
ме увеличават помощта на останаразената воля на народа и за ре НКОю и ако е взможцго да опас- вено от. 'напредничайй Д<^к*крати- лите четнишки оили, а Сталин, не
зултатите-на тригодишната бого- ят монархията, а отражение на чни представители, нркомярометисхващайки промените станали в
ба. Тези дни събитията течеха с тези начинания. е фактът, че до- рани със сътрудничеството с оку- Югославия
иска тези засили се
извънредна скорост. Нямаше нито
ден за отлагане на далновидните тогавашните, предимно, облягаше патора и основната им задача е процеси да спре и да ги подчини
решения. Предстоеше не малко те върху веЛ1И1Кооръбските политици в . да помагат в организацията на по- на своите интереси в погаждането
жка битка за запазване на резуд- играта да се въведат и политици мощта на НОВЮ и съобразно с с великите сили. военни партньори.
(На 4-та стр.)
гагите спечелени с кръвта на най- от ХСС. От тази ориентировка из- потребите на народа и НОБ да

В

Комунист 3
РАЗИСКВАНЕ

ВЪРХУ

ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 13-ТО

С^К
КАЗАХА
СЪС СОБСТВЕН ПРИМЕР
ри нас е твърдо развито критическото от
ношение. но критическо отношение, което
е отправено най-често по адрес на другиго. Ед
на развита, най-често и конструктивна критика
трябва да обърнем, преди всичко, към себе си,
с цел тя да бъде по-ефикасна и със собстве
ния си пример да влияе на други. Мисля, че съ
ществува реална опасност, която трябва да
имаме на предвид, от идеализиране на положе
нието в сдружения труд. Силно е развита кри
тиката за държавните и за други органи и не
споря, че е нужно. Но, не бива да се насочва
критическото отношение само на тази страна.
Защото, факт е че във всички сегменти на
сдружения труд имаме организации, които из
вънредно добре работят и онези, които в съ
щи условия твърде слабо работят и имат слаби
резултати. Това потвърждава онази дълбока ну
жда, според която трябва да се обърнем, пре
ди всичко, към себе си и за такова състояние
Да търсим причини в себе си.
Душан Чкребич

I

I

Условия за успешност
гажипан*,ИТНЧеСКОТО отношение към собствената работа и отговорност, мансималното ане в лРемахване на сооствените слабости и слабостите в собствената среда дават
на Поелса '!яЬГ°ЖНОСТ Да, « ПОсг°ВВат слао°стИте на другиго - бе казано на заданието
на Председателството на ЦК на СК в Сърбия

Кг огато

ките са главно успешно проведели. В някои
на 13-то заседание на ЦК на общини имаше недоразумения
при изготвя
предложено в Съюза на комунисти нето на програми от активности, но е очеви
те да се организира най-широко разискване дно, че успехът на акцията зависи, преди
за осъществяване водещата роля на СК в
всичко, от онова което ще бъде казано.през
обществото и за укрепване на неговото иде
предстоящите няколко .месеца.
йно и акдионно единство, особено значение
За какво най-много ще стане дума? Ка
на тази активност бе посветено и затова, закго и в Проектозаключенията, първо за ико. щото се касаеше за изключително голям брой номичеоката стабилизаци
и Дългосрочната
участници в дискусията и за множеството програма, след това за действуването на по
на теми. Непосредствените производители, на литическата система (активността на кому
учните работници, комунистите в средствата
нистите в обществено-политическите органи
за масова информация. членовете на партий зации и в делегатските тела) и за целокуп
ните органи, членовете на делегатските тела,
ното идейно и акционно действувате на Съю
заетите в обществените дейности, стопанисва
за на комунистите.
Щите със загуба, тези които изнасят и т.н.
Тъй като тези теми не са нови и неиз
са задъджени да се изкажат върху Проекто вестни на всички членове на СК (напротив)
заключенията, в които се говори за иконо.миоправдателно се страхува от обобщени отго
ческата стабилизация. политическата систевори на въпроса защо бавно се осъществява
ма, единството на СК, морала, общественото
Пропрамата за стабилизацията и какво не е
_ имущество и върху други теми, значителни дооре в действуването на Съюза на комуни
за осъществяване на водещата идейна роля
стите „въобще”.
на'Съюза на комуниститеЗатова все пак най-важно е — подчер
Всяка тема — счита се — ще бъде разтано е на Председателството на ЦК на СК
различно коментирана; някъде по-голямо зна
в Сърбия — всяка организация да обсъди,
чение ще се даде на стабилизацията, някъде
преда всичко. положението в собствената
на единството на СК. някъде ще се премъл си среда. „Критическото отношение към соб
чат слабости, които други считат' че са от
ствената работа и отговорност, максималното,
значение, което ще влияе и на характерис ангажираме в премахването на собствените
тиката на разискването като цяло.
слабости и слабостите в собствената среда1'
Известно е също така, че комунистите и
— подчерта Радиша Гачич — „сигурно дават
този път трябва да разискват, преди всичко,
по-гол яма възможност и право да се пооочза положението в собствената среда, но съг. ват слабостите на другиго, да се търси про
щевременно и в обществото и в СК като
мяна на поведението, по-добра работа п орга
цяло. Това допълнително -усложнява актив
низираност. Ано има такъв начин на работа
ността и създава възможност за занемарява- и поведение лесно шс Разграничим нритпкане на едно или друго: както и винаги съще
та от критизерството. работата от лентяйстствува опасност разискването да Се разбере
вото и няма да има страх от нсаргумцнтикато п-р-изию за разговор за чужди грршки
рана критика, от едностранчивост ц пр.
и за своите „обективни трудности”, което —
Ако такова ошошоние има вся-къде — и
ако такива тенове бъдат доминиращи — до
в първичните организации и в .органите на
голяма степен/ ще измени характеристиката
СК ■ есенната алтшмост бп трябвало да да
на разискването.
де принос към по-пхлеми промени в дейстОт друга страна, първичните организации
вуването на Съ,юза на комунистите.
не би трябвало да се ограничат изключител
При това най-паж,но е ролята на члено
но на собствените си проблеми. Разискване вете «а СК да се потвърди, преди всичко, в
то, което трябва да даде отгвор на въпроса
борбата за развитие на самоуправлението.
как да се стисне до по-голямо единство в СК
„Съюзът на комунистите и нашите условия”
(идейно и акционно) с това те биде частично.
каза Иван Стл.мболич — „може и трябва
Това са само някои проблеми (да не ггри
Да укрепва само чрез развитието на самоупомдаме на това, че през »РеДСтоя!Щите ня правлениетю. Всяко друго негово укрепване е
колко месеца ше бъдат проведени над сто
погрешно и опасно и днес борбата за само
хиляди събрания и заседания ма една и съ»да
управлението е — б/щба аа Програмата :за
тема и че трябва да се обсъдят становищата
икономическата. стабилизация. Изход в разг
на патки), поради кои-то подготовките за
онването на веоюи проблем днес е — какво
разисква него са твърде значителни. Въз ос
е съР самоуправдишето и как същото да ук
репна с 'Осъществяваното на Пропрамата за
нова констатираното на заседанието на Поед
икономическа стабилизв/ши.
седателетеото на ЦК на СК в Сърбия (30
август) — поне ако се касае за Съюза за
Б. Радивойша
комунистите в тази република — подготов-

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ
ТТ еобходимо е Централният комитет и ПреДседателството на ЦК на СК в Сърбия да
Действуват тапа и в този период, на онова ко
ето ние наричаме Републиканско раднище, на
всяка първична организация на Съюза на кому
нистите в Сърбия да бъде ясно, че ръководст
вото, т-е. Централният комитет и Председателството му решително предприема онези мерки
които и от тях търси. Сега такива коннретни и
ясни инициативи, акции и определения на Цен
тралния комитет и Председателството имат несравнимо по-голямо значение от общи прокламации и повторение на заключенията; с това моЖе да премахваме онова политически твърде
опасно недоверие на голямо число хора, дори
и на членове на Съюза на комунистите, дали
ръководствата са готови и подготвени да намерят социалистически и самоуправителни отговори на днешните проблеми.
Богдан Трифунович
БЮРОКРАТИЧЕСКИ ЧЕРУПКИ
та това разискване и в акциите няма място за оня вид, таканеречена, критика
ко»то изхожда от антисоцналистичесни и несамоуправигелни позиции. Ние не откриваме
Разискване в СЮК с цел на тези сили да дадем шанс да излезнат на сцена и да се борят за свои програми а против социализма и
самоуправлението. Напропш, нашата цел е с
тази акция, освобождацки се от собствените
слаоости да разширяваме г.рлстРанства на
социалистическата самоунрпавитедла демокрация, обоснована на инициативи на номупистите и раоотничесната класа, да обезпешм по-хармонично развитие на политнческаосновИС ц"^НСКа система на самоуиравителни
основи. Всеки успех в тази насока ще стесни
ространството за действуване на онези си™' които п0лзУвайнн и нашата слаба организиранос'-, пре3 ,:0следно време по-гласно и
по-агреепвно от по-рано възобновяват антиГГГГТСЛНИ иден и к°нцепции в широ‘ и мащцои — от гражданската десница до
бюрократическо-догматическата
ВИЗИЯ
на
социализма, и нашето по-нататъшно развитие.
Нашия | съществен проблем в това е обобщеното н малко или повече
вербалиото
осъждане на
различните антисоциалистшесни и
мен,,маГсСасТ~ГаЛбИорГаНД,еНЦИИ Да ^
съществена оороа за салюуправГИСсГ “СИ!,КИ °бласгн на обществения жй
ше зчпойна организиРан 11 Решителен натиск
ще започне да пуна бюрократическата черуш,
"Г°" организации .. институции в
3
е'° об|цество, в които хвана норенц онатина Г коя п8’. П0ЛИтнческа и втурна пракУпршлени
РеДСтавлява антипод на само
управлението и ноято във форма па етатискпТГ'НаЦИО"аЛИп"чесКо и бюрократическо-техновратичесно
съзнание и поведение
•ШУ -П пГ кат° ,,рсч"а “ на,"С'ТО нормално и
ви. ич Тп г "номомическо и обществено разс' Рябна да се освободим от илюзията,
рагьт па социализма и самоуправлението
е замира само ц света н« идеите, книгите
статиите. I Рибца да го забелязваме, предо
всичко, в живота който ни обК7>ржава, в съ
ществените обществени отношения, в недо
стиг на сила по-бързо и ио-енергично да пре
махваме деформациите в икономичесната и
политическа област. ______
Радинш Гачич

А Комунист
КЪМ ГОДИШНИНАТА НА БЪЛГАРСКОТО СЕПТЕМВРИЙСКО

ВЪСТАНИЕ

Униние на добросъсепството - необходимост
БълПцгия. както и останалите балкански страни, може значително са минавали през много осцидахуии.
Най-успешен период с бил оня ве
да допринесе за ио-благприятно развитие на положението в региона
днага след освобождението, кораНР България на 9 септември изостана след онова, което Юго то социалистическа Югославия и
България
чеервува 40 годишнината от Сеп славия има, например, с Унгария. отечественофронтовска
темврийското въстание. Това събн Чехословакия, ГДР «ли пън с Ита мокрещо желаеха да установят че
тие означи разкъсване с монар- лил, Австрия, Охрпбрява все пале връсто и трайно приятелство. За
хо-фашистюпя режим, верният съ факта, че стокообменът от година тази цел е сключен двадесетгоди
юзник на хитлеристка Германия, на година нараства, макар че не в шен Договор за приятелство за
както и началото на оопиалистичес обема предвиден с петгодишните който Тито и Димитров са вярва
ли, чс ще бъде пай-голямата гаран
или годишни споразумения.
кото строителство.
за
ю госл а в с ко -българското
Тааи година съвнупната размя пил
В навечерието на чествупонсто на „кръглата” годишнина, р Со на трябва да възлиза към 312 ми сбллижапане. Обаче, този историчефия бе изтъкван значителният на лиона долара н напълно да бвде с>К1И документ българското правите
предък осъществен ,в икономичес уравновесена. Обаче, за шест ме лство просто отхвърли по време на
кото развитие на страната. По сеца е .направен стокообмен и сто най-горещата кампания на Инфоркрай това особено се подчертава, йност от 96 милиона долара (юго мбюро срещу Югославия. Така,
че това е постигнато благодарение славският износ е възлизал на 50 от петдесетте години, настъпва
на .висоната степен на прониква милиона долара), Все пак, оемнест период на влошаване, па и напре
не на българското и съветско сто вено е повече откол кото в същия жение. в отношенията на двете
панство, както и на сътрудничест период миналата година. Това е страни. Като основен, ограничаващ
вото в рамките на СИВ”. Като ро отражение на заинтересоваността фактор, ггрез пялото време се яв
зултат на такова сътрудничество на двете страни да развиват «капо ява негиращото отношение на Со
— както се изгънва — национал мшческите отношения. Значително фия към македонската нация и
ният доход в България в периода е, че все повече преобладава съз- мак атонското малцинство в Бълга
необходимостта от ри*.
от 1950—1983 год. е пораснал за нанието за
В последно време се забеляз
превъзмогване на класическите об
9,5 пъти.
Най-гол*лата част «а своята лици на размяна, които сега почви ват усилия за подобряване на съ
външнотърговска размяна (четири напълно доминират- Очаква се. сле трудничеството па Югославия и
стопанските субекти България на всички гюлета. За ме
пети) България осъществява със дователно,
страните от „социалистическата далеч по-голямо внимание да пос рюите за укрепване на взаимните
общност”. За по-голям замах на ветят на по-модерните облици на отношения и премахване на всичиконохгическите отношения с оста сътрудничество, канвито са пддус- ко онова което стои на пътя. неот
налите страни, между които е и триалндта специализация и коопе- давна председателката на СИВ Ми
л-ка Планинц откровено разговаря
Югславия, възможностите са до радия.
Що се отнася до съвкупните с шефа на българската парт«я и
голяма степен ограничени. Така
отношения държава Тодор Живков и предсе
стопан- югославско-български
югославско-българското
сътрудничество значително е известно, че от войната насам дателя на Министерския съвет
ско
(От 2 Стр.)

През август 1944 година дру
гарят Тито в Неаполи се среща с
Чърчил в опита му да афирмира
краля като фактор в по-нататъш
ния процес на преговарянето, а
на дневен ред били и въпросите
за нашите западни граници и вече
тогава било ясно, че британците
трудно се мирят с факта, че и в
краищата, които Италия държала
под окупация и които своевремен
но анексирала, мощно се развило
народоосвободителното движение
и че трудно ще бъде да се задържл предвоенната граница към Ита
Л1ИЯ .. .

„ЧУЖДОТО НЕ ИСКАМЕ —
СВОЕТО НЕ ДАВАМЕ”
Тия летни месеци, които дру
гарят Тито прекара на Вие, без
съмнение, в пръв план имали дип
ломатическата битка за признава
не на,, нова Югославия, за отбра
на на онова, което народът и не
говата войска спечелили в кърва
вите тригодишни битки. И в този

контекст и далновидно трябва да
се разберат Титовите думи, каза
ни в речта му пред борците от
първа дгшматинена бригада и ос
таналите части на 26 дивизия и
военноморския флот на НОВЮ:
„Чуждото не искаме — своето не
даваме”. В тази сбита поръка бе
казано бъдещето и трайното опре
деление на нова Югославия да
брани и отбрани в своите граници
всички завоевания, които народът
бе спечелил и печелешеКраят на лятото бе означен с
големи офанзивни и освободител
ни акции на НОВЮ. Постепенно и
все по-бързо биваха окончателно
освобождавани южните нрашца на
страната, а успоредно с това тръг
на и голямата офанзива за осво
бождение на среннодалматинскмте
острови и крайбрежието, прибли
жаваше се освобождението на Бел
град, Сремският фронт и заключи
телните борби срещу окупатора и
домашните му слуги.
След 105 дни другарят Тито
напуснал Вие в нощта между 18 и
19 септември, «а предстоящата
среща със Сталин влиза в още ед-

Комунист
• С указ на Президента на Републиката от
23 декември 1964 година „Комунист” е
отличен е Орден брегетво и единство със
златен веяеч• Дивектор и главен и отговорен редактор на
яатя издания на „Комунист" Велно Ми
ладииоемч.
• Урежда единна редакционна колегия: дш
^Гми^Ю^^гч. ввместиин главен и отго-

на битка за признаване на нова
Югославия. Не знаейки за догово
рите за подялба на сферите на вли
яние в Югославия, но знаейки че
час по-скоро трябва да се реши
въпросът с нраля и въпросът с
международната стабилизация на
Югославия, а специално границите
на страната, другарят Тито и ръ
ководството на страната, в която
единствена действителна власт би
ла властта на народа, предприемат
необходимите крачки за оконча
ние на процеса по международно
то признание- Ключът бил в съзг
даването на съвместно прааптелст
во. А НКОЮ това свързал с прена
сянето на кралските пълномощия
на тричленно намеоничество. Спо
разумение за това било постигнато
между Тито и Шубашич в тъкмо
освободения Блград, а преди договора за съвместното правителство
и намесничеството бива потвърден
и правният континуитет на държа
вата- В няколномесечните и тежни преговори, при постоянен нациск и подмятания от правителствата на великите сили, през март

ворен редактор Влайко Кривокапич, главни и отговорни редактори на републикан- •
ските и понрайнинскито издания — Добривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина),
д-р Живорад
Джорджевич (СР Сърбия),
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), РисТО
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец
(СР Словения), Мирко Михалевич (СР Хър- •
ватено), Магия Новосел (СР Черна гора),
Калман Пегковнч (САП Войводина), и Ал- •
берт Души (редактор на изданието за
ЮНА).
• Председател на Издателския съвет на „Комунист” — на изданието за СР Сърби* д-р
Богдан Трнфуиовнч, заместннн председа-

Гриша Филипов. И в този удобен
случай’ дойде До изражение кон
стантната югославска заинтересова
ност да развива равноправно и
взаимно полезно сътрудничество
с България, както и с останалите
страни, без намеса във вътрешни
те работи и с последователно ува
жаване на териториални* интегри
тет и суверенитет. И от българска
•га страна е изтъкната такава реши
мост. с готовност ..заедно с юго
славската страна да търсят.взаим
но възприемчиви решения за съще
ствуважите проблеми'1. Това вли
ва надежда, че в продължение на
югославско-българския диалог ще
бъдат открити гго-реални перспек
тиви за укрепване на взаимните
01Н0ШСНИ*.

Такова развитие на сътрудни
чество на Югославия и България,
без съмнение, ще поздравят всич
ки, които желаят мир на Балка
на. Същевременно това ше бъде и
принос на, двете страни, да се
създадат по-благоприятни условия
за мирно и всестранно развитие на
всеки народ и страна в тази част
на света. Това е също така и
крачка напред в осъществяването
на замисъла за балканската зона
на мира и сътрудничество без яд
рено оръжие, за което активно
се изясниха и Белград и София.
А. Попович
1945 година бива създадено време
нно правителство, което за кратко
време бива признато от всички
членки на ОН. До началото на ап
рил югославската армия освобож
дава и държи пелия югославски
етнически простор и е способна да
го защищава, а т°ва е гаранция да
се осъществят решенията на Вто
рото заседание на АВНОЮ и Да
не се повторят версайските изи
гравания на малките народи и те
хните тежнения към свободата.
Това било същевременно и кран на
дипломатическата битка, започна
ла преди Вие. а на Вие почти пре
ломна, с която другарят Тито и
ръководството на Народоосвобояи
телната борба успяват Да запазят
придобивките, спечелени през вое
нните години и да осуетят опити
те противно волята на народа ко
лелото на Историята на зелената
маса да се върне назад. Това бе
битка по-инаква, но еднакво теж
ка както и битките край Неретва,
и Сутйеска, в планините и поле
тата навред из страната.
Здравко Басарич

тел Драгиша Павловия,
Адреси на редакциите: за всички издания
на „Комунист”: Площад .Маркс и Енгелс
11 Белград, телефонна централа 335-041; адрее на реданцията на изданието за СР Сърбия: Нови Белград, Булевард ,,Ленин а,
телефон 627-793.
Издава Издателска трудова организация
„Комунист”.
Печата се в четвъртък на сърбохърватски,
относно хърватско-схрбеки (кирилица и латиница), словенски, македонени н албански езици, а в съкратени издания на български, унгарски, словашки, румънски в
русински езици.

ПРЕД ПРЕДСТОЯЩАТА

ЕСЕННА СЕИТБА В НИШКИ РЕГИОН

а затруднения
През настоящата есен в
Нишки регион с пшеница
59*000 хектара,
Да
кат-озасети
на
28 759 хектара производ
ството трябва да бъде ар
ганизирано. На тези пло
ши би трябвало да се по
лучат 179-000 тона патент
ца. Ако планът се изпълни
това ше бъде с
11,4% в повече от лани.

пшеница ще върви труд
но. Ка то се има на пред
вид че производителке мо
г&т на пазара да набавят
пшеница по 30—40 динара,
съвсем естествено, трудно
се решават да произваждат пшеница при неизвестни условия.
Г1РИ ПО-НИСКИ ЛИХВИ
Сключването на догово
ри за производство на пше
7 'па в Нишки регион в
голяма степен у те зависи
и о’г предложените усло
вия. Засега произв ОДСтВ ото не е икономично и то
ва способствува за намая
явг1че на производствените
плещи. Но вече има пред

Но още в началото има
извстни недоразумения във
връзка с изпълнението на
плана по есенна
сеитба.
Касае се преди всичко за
цената на пшеницата, коя
то още не е известна. А
без това договорирането на
НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР

ложе-ния да се подобри на
чина не кредитиране на
производството на пшени
ца с намаляване на лихви
те. разбира се- само при
организирано трошворстЕ'0, - Засега, поради високи
те лихви, на кредицитр
производителите си плашат възтгро1изво|дствени ма
териали сключват" догово
ри, и на края не доставят
пшеница. При тези услови-яг кооперациите уредно
могат Да направят нещо
повече положението да
се промени. Затова е не
обходимо навреме да се
вземат необходимите мар
ни, за да може набелязакия план да се изпълни.

В БОСИЛЕГРАД

ЦЕНАТА ДОСТЪПНА
СНАБДЯВАНЕТО
НЕРЕДОВНО
И тази година снабдя
В миналия петък напри ставици по 30, зелен фасул
ването на населението в
пр 80 зрял фасул по 140,
в
Босплеградска община със меР на зеления пазар
картофи по 40, дини по
зеленчук и ранни овоишя Босилеград, а подобно бе 40. сливи по 50, круши по
е един от възловите про и в заразватчийнициге ки 50 п пр. Общо взето пе
блеми, особено за населе лограм домати се прода ните бяха достъпни, но ка
нието от по-отталечените
ваше по 40 динара, чушки чеството и
редовността
от града села. Още пове по, 40 до 50 динара, кро все още не са по вкуса на
че. че от година на годи
изтребителите.
на в селата остават преди мид лук по 60 динара, гро
мно хора в напреднала въ зде по 70, зеле по 30, кра
М. Я.
зраст .ксито не са в със
тояние да отиват на паI
зар в града. Педали то- ^
ва има не малко домаки
Мк *
котва на чиито търпези
:
сядко или въобще тази ва
храна
жна за организма
няма.
Щ.
Наистина в последно вре
ме частните производмтели, крито са и главни спа
бдители на зеления пазар
в Босилеград отиват в се
лата Гдожйе, Дукат, Гср
на и Долна Любата и др.
Н- •
%8
но все пак това не е догтатъчно• От време нз врсме и търговската органи
запия „Слога” оазнарва в
някои свои магазини зелен
ДИМИТРОВГРАД
чук. но и те това правят
нередовно.
Инак, по мнение на по
Както вече е известно, трудовата организация са
зеленчукът
требителите,
на зеления пазар в Боси миналата година съответ осъдени: ТОДОР ДИМИТ
ната
служба при Секрета РОВ от село Сенокос, МА
леград понастоящем не е
скъп и в това отношение риата за вътрешни рабо-ш ГЕя ГИГОВ от Изатоазцп,
п ттребителите нямат за- в Димитровград • откри гру МИЛУТИН ЖИВКОВИЧ
бележка, Може би се го па овчари заети в ООСТ от Пирот, МИЛА ЗАРКОВ
а „Нишава” които от овче от Горни Криводол, ЙОвори за качеството,
още повече за нередовност го мляко ® Сенокос прави ВАН ЙОВАНОВИЧ от Ве
За- ли сирене за себе ои (мо лики Суводол, ДЕСИМИР
та на снабдяването,
щото ако в петт.н (пазарен жв би и за други). Тези Г1ЕЙЧИЧ от Гостуша, ЙО
за дни това посегателство срс РДАН МАНИЧ от Аленоиден) не се обезпечи
през седмицата със зелен шу обществено имущест нащ, БОЖИДАР МАНИЧ
ВЛАДА
чук рядко кога през сея- ао получи епилог пред съ от I Тъклещица,
ФИЛИПОВИЧ и МИЛИмвдата да има зеленчутс добните органи,
Въ.з основа на събрани ВОЕ НИКОЛИЧ от Вели
на зеления ги зар в града,
десет
а по селата и да не гово те факти обвинени са и ка Лупани. Тези
рим. Този т,к който през наказани 10 овчари и едно души са взели 1550 литра
седмицата се продава в за ръководно лице. С шостме овче мляко, от което са
варзавгчийииците с баят и сека затвор уелдано иа направили .сирене и го
две години и да обезщетят сирили в специални оемля
цената му е по-висока.

»с:Ч

щ

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ СЪС СТЕФАН ЗАРЕВ —
МИНИФЕРМЕР ОТ СЕЛО РЕСЕН

Напредък“ не ми
оказва нннанва помощ
39

За Стефан Зарев от се
ло Ресен знаем по отцав
на. че е добър ако не и
най-добър селскостопански
прошвдител в селото. От
преди две години е и одру
жен селсашстопански про
изводител. Засега е един
ственият минифермар в
това, средно пю големина
борилеградско село, което
според, природните възмо
жности. преди всичко спо
ред общирните пасища и
благата зима предлагат из
вънредни условия за отгле
ждане на добитък. Собст
веник е не смес©на мшниФерма- Отглежда 3 крави,
един юнед, две телета и
50 овце. Разоира се, че
идта и друг добитък: свине, кокошки...
Всъщност
това и бе повод за лосе
щението ни. Заварихме го
ког3то СЪС съпругата си
Ценка и оинът Славчо до
вършаваха последните оно
пи овес. Посещението ни
не го изненада. Преди ня
колко дена бяхме му соб
щили намеренията ни.
След малко, започнахме
оазгевор за живота и поминъка на село. за пробле
мите с които се ооещат
селскостопанските произ
водители. за имота, тазготип ' дата реколта и други
л ес нтвуват ц и п робл е ми.
Истина е че имам
достатъчно добитък. А от
преди две години съм: и
мини-сЬарл1 ер. От средства
та. предназначени за прое
кта „Морава — 2”, купих
две породисти крави, 10
свие и мултикултиватор
— без да чана много ка&а
Зарев.
В разговора ни. в който
от време наззре.ме се намесваше и съпругата му
Ценка, нашият интерес се
насочи, към това. канва е
печалбата и как смогва
да се оправи с толкова ра
бота.

По-скъпа дарата от маслото

Бр»гСтно * 14 септември 1984

Iмси. Съвкупната стойност
на .мляното е 47 000 динапа.
ИЛИЯ АЛЕКСОВ от Иза
товци, като отговорно ли
це. е наказан с четири ме
сеца затвор, поради проя
вена недостатъчна внимателност и контрол над ов
чарите. Присъдата още ле
е в сила поради жалбата
на Алексов.
Това е що се отнаоя до
съда. Но дали и аз трудоката организация „Сточар"
ООСТ „Нишава", където
всичните единадесет души
са заети, са предприели
нещо против тях, не ни
е известно.
А. Т.

— Какво да ви кажа,
печалба има, но й работа.
Тази пролет продадох две
телета, една крава и оноло 15 агнета,имам за
продаване още десетина ат
нета и толкова 'Освде. Теле
то ще си оставя, понеже е
от породиот3 крава, а
юг-тецът сЪ1До .ще продам,
•
За продадения, дооегадо
битък взех около 300 000
динара, а очаквам да взе
ма още двадсеетина стари
милиона. Както виждате
има добра печалба. А с
по-добра организация на
„Напредък”, същата може
да бъде и по-голяма. Ето
например: може да продад©м и мляко и сирене. Оба
че „Напредък”, с който
илгам договор и който е
носител на проекта „Мора
ва — 2" не изпълнява това з/тължение- И в отношение с обезпечаването
на храна и друга храна не
изпълняват задълженията
сИ 0т договора. Засега освен изкупуването на доби
тъка. друг интерес „Напредък” не проявява, което не е в унисон с развойната програма и прог
рамата за
икономическа'
стабилизация — казва Зарев.
Стефан Зарев, праггежава
около
260
декара
имот. от това ниви и ли
вади по 15 декара, а оста
напото са гори и пасища.
Но нивите повече-го е гере
върнал в изкуствени лива
ди. Защото както казва
този добитък трябва през
зимата макър, че тя в селюто му <не е както в дру
гите села да се храни. Но
той не се страхува. Двете
му плевни са пълни
със
сено, а и слама има доста
тъч но. За всеки случай
илга и няколко купчинки с
дъбова шума. Що се късае
въпроса до храна за до
битъка, той ои е обезпе
чил сам.
— Имам овес и ечмик,
нещо картофи, цвекло, а
надявам се и малко трици
да купим и ще изкарам
зимата. Инак, в верската
работа най-голяма помощ
имам от съпругата. Докато синът ми някак си. та
ка Дето се казва се ..из
влича", МултинултиватоРъ.т много ми улесни рабо
тате, а и «а пазар ,в Босиои отивам с него.
Все ,пак селското стопан
стВ0 ТЪР°И Усилена работа
0 Д°бра организация и пда
ниране — добави нашият
съебеседнин Зароп.

М. янев
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ЛТУРА ^ПРОС ВЕТА# И ЗКУ СТВ и
долно тлъмино

И ОВО „ЙОСИП ЬРОЗ ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД

Втора „младост“ на културния дом цова специалност
В подновяването на този извъпредно нижеп за
живота в селото обект Ще бъдат изразходвани общо
4 354 000 динара
Построен в първите сле
досвобожщонски години с
доброволен тРУА на населснието,
нултурният дом
в Долно Тлъмино изигра
важна роля в културния
живот на селото и целия
Тлъмшсни район. Но дъл
гогодишната
небрежност
на стопаните му (по едно
време и не се знаеше ко!1
• му е стопанин) мносокра
тно увеличи бремето на
' годините и дол нот/И Ланс
кия културен Асм доживя
злата участ на всички кул
турни домове в общината*,
пропадна напълно. Прели
година—две рухна покри
вът му.
Местната общност в Д.
Тлъмпгно обаче не се при
мири гл-.с злата участ на
дома. Най-напред пое за
дължението да му
бъде
законен стопанин, а след
това раздвижи
инипиати
ва за подновяване на обек
та. Инициативата й сРещна подкрепа в общината и
оепублината. Заводът за
застраховки на обществе
ни обекти отпусна 1 113
000 динара, самоупрзвителнауа обптност на интереси
те за култура в Босилег
рад даде 435 000 Републи
канската СОИ за култура
отпусна 1.5 милиона дина,
оа. известна сума обезпе
чи местната общност от
собствени източници — об
ттто — 4 354 000 динара.
Второто „раждане" на кул
тггони«г дом започна лоез
маот т-т. Иззграждането
му вървя с>с сравнително
ба.паи темпове и сега в
пентъоа на селото, «а мя
стото на етапи а лом, из ви
с.огва ръст хубава съ.врем**»на сграда.
По тържественото поела
на новия културен
пг>(м л^ава стпа малко оа
бо-пд. Трябва да с* уреди

©ината и да се омажат въ
трешш]те стоки.
Няма причина рова да
не ста*не в оноро време.
д тотава културният

шс разтвори широко нови
те сн двери за »вечершк-м" тържества, танцови
забави и други културни и
обществени манифсста-цим.
за голяма радост.на долно
тлъм-инчо-ми и жителите от
с кс-ли-ите сала.
К. Георгиев

Културният дом в Д. Тлъмино
ДИМИТРОВГРАД

138 първолаци
За 138 първолаци в Ди
митровград първият уче
бен ден задочна със спе
циално подготвена програ
ма, с която учениците от
IV клас им пожелаха „до
бре дошли”. Те са разпре
делени в четири паралелки
и първата учебна година
ще прекарат е училището
в „Строшена чешма".
Инак в основното учи
лище „Моша Пияде" в Ди
митровград в началото на
септември тази година са
тръгнали 1351 ученика. В
това числото влизат и уче
гип ите в Трън оки Одоров
ци. Смиловци Желюша и
Невля. За воички са обезпечени, всички учебници,
Засега недостига само уче

бник по български език,
отпечатан
който вече е
и тези дни трябва да се
намери в к ни жар ата- Годи
шната програма за работа
е приета, което значи, че
всички подготовки за ус
пешно започване на нова
та учебна година са пдеве
дени на време- В учили
щето в Димитровград на
пълно са обезпечени съот
ветни просветни работни
ци, донато това не може
да се каже и за Смиловци
и Трън ски Одоровци. Съ
ществува само един работ
ник като „техноложки из
лишен" докато останалите са разместени по паралелките извън ДимитровА. Т.
град.

• БОСИЛЕГРАД

Гостува Белградската естрада
Неотдавна в Бооилеяпрад
гостуваха народни певци
от Белградската естрада.
Между другите пред лю
бителите -на народния мелое в Босилеград се представиха народните певци
Митар Мирич, Аца Матич,
Неда Вукадинович, хумоРИСТЪТ Славко Кокич —
Дала, акордеонистьт Тихо
мир Живкович и ДР.
За отбелязване е. че и
това гостуване. както и
всички други досега пре
дизвикаха голя|М (интерес
сред любителите на песен
та и хум-ора в Босилеград
СТРАНИЦА 8

и околните села- Това по
твърждава и факта въпре
ки, че билетите за бо-силег
радски условия бяха срав
нително високи, по 200 ди
нара, голямата зала в Културни-я дом, за двете пред
ста-вления беше изпълнена.
Безспорно, то-ва е °ще
един сигнал, за отговор-ни
те за културната дейност
§ Еооилеградска община,
още по-вече да -разгърнат
ши-рока дейност в то,ва от
но-шение- Още повече, че
всред младежта в Босилеград и селата има тал®нтли-в-и младежи и девойки,

обаче някак си все още ня
ма кой да гй организира и
насочи. към културни из
яви.
Инак, все докато СОИ
другите
компетентни за
дружество „Младост"
и
по култура, самодейното
културната дейно-ст не ра
згърнат широка самодей
ност сред средношколци
те. учениците от основно
то училище и селската
младеж, любителите на на
родната песен -в Босиле
град ще заплащат скъри
билети за подобни госту•вания на народни певци.
М. Я.

■
С новата учебна година
обра зовател но-възоита в
тел ната оргалгизация „йосин Броз — Тигго" в Ди
митровград, за първи път.
е открита нова насока —
текстилна, специалност кон
Фе,кпионер. Новата насока
п (въведена на мястото на
правно - бюротехн1Иносна
та, които досега е дала
значителен броя кадри,тю
кечето от кои го се нами
рат на списъка на търсе
щите работа. Изхождайки
тгимо от този факт и за■ и гайки нуждите на сто
па:»ст ното.
Образова тел но вълни гателната
органи
зария в договор с конфек
: :,ия ..Свобода", тази учебга година е записала 32
'.четини в една паралелка,
които след завършване на
школуването си. със спе
циалност
конФекдионер.
:мс могат да работят в
..Свобода".
Освен
това
„Свобода" и насоченото
образование са постигнали
договор, според който про
сЬесионапната практика на
учениците да се провежда
з конфекцията, понеже съ
щата
е заинтересовала
учениците да овладеят ма
ксимал но
със
същата.
„Свобода” също гарантира,
че за провеждане на пра
ктиката ще обезпечи съо
тветни кадри. Това е хубав

пример за свързване на на
соченото
образование и
стопанството.
Инак, в средното насоче
но образование в Димитро
впрад в началото на тази
учебна година са записа
ни 428 ученици. В първи
клас са се записали 165, в
шест паранелки; въз вто
ри 116 в 4 паралелки; в
грети клас 86 в три пара
лел юи и в четвърти 61 в
две паралелки, В трети
клас сега стДДествуват три
насоки: машинна, природ
но-техническа и текстилна
със специалностите металостругар, лабораторен те
хник по физика и конфек
пионер.
В четвърти клас ст ззпазени лвз насоки: природно-техническа и машинна
със специалностите лабора
торен техник по химия и
металостругар.
Що се отнася до подгот
веностга на насоченото об
оазование. воички необхо
дими подготовки са прове
дени на роеме. Набазени
са и всички \чебчиин. ос
вен \чебнипи по българ
ски език. За всички пред
мети има съответни калри. а очаква се тези дни
да бъде попълнено и мяс
тото на текстилен инженер.
А. Т

ДИМИТРОВГРАД

Няма
няма училище
Обещанията, че новата
учебна сграда на образо
вателно-възпитателната ор
ганизация „йосип^ Броз —
Тмто” в Димитровград ще
бъде завършена до септем
ври тази година, останаха
само празни обещания. По
ради недостиг на средства
вече е отсрочен първият
срок за завършване на пър
вата фаза от обекта. Въп
реки че отсрочването е
само за един месец (засе
га), това значи, че учени
ците ще влезат в нови
учебни стаи през следовщата учебна гояина, вмес
то, както бе предвидено.
Ка1кто е известно-, сред
ства за строеж на този
училищен комплекс за сре
дно насочено образование
Републиканобезпечават
ските самоуправителни об
щности за средно -насоче
но и основно образвание с
50 оуноно 40 и Димитров
градска община с Ю н-а
сто. чрез -местно самообла
гане- Тъй като сега е

обезпечен прилив на сред
ства от 70 милиона, то
строителните работи на
обекта, които провежда
ТО
„Граджевинао"
от
Ниш, не са прекъснали. В
момента се строи само ед
на част от предвидения но
мплеке т-е- сградата, в
която се намират учебни
те стаи и кабинети, библи
отеката. административна
та част и ученическата
кухня и още някои необ
ходими
помещения. До
края на годината трябва
дя започне строеж на по
мещение за парния котел,
след чието окончателно за
въ1ршване
учениците ще
могат да ползуват новите
помещения.
Останалата част °т ком
плекса, който съдържа за
ла с общо предназначение,
физкултурна зала и учени
ч-еска работилница най-ве
ооятно те чака „по-добри
времена" за изграждане.
А. Т.
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Младежка трибуна *'
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БОСИЛЕГРАДПОХОД

ПОДГОТОВКИ ЗА ПИОНЕРСКИЯ

люция. в Босилеград е сЬоСмиран Координационен от
бор, който ще следи подгогевките във всички осно
вни училища. Тези дни ще
бъдат- формирани и коордшнационни отбори във
ВСИЧКИ
подведомствен и
училища, които ще изгот
вят конкретни планове . и
определят собствени маршуги.
Инак, според Решениего на Републиканския координационен от
бор. при формирането на
сдружения републикански
г:/?неРскп отряд „Сирогой
но”
въз
втлтамическата
Църна трава,' покрай оста
палите ще участвува и
сдруженият пионерски от
Р^д „Бошкр Буха” от обед/и^ТСтО ОСНОВНО УЧИЛИЩе

. ..Георги Димитров” в Бо
силегоад кол го лае тръгне
нд 22 септември спринта,
кегато в Босилеград що се
пре-зеде тържество. Спо
ред решението на Коорди
нац/сния отбор на този
лен и естакадите пионери
във врички училища в об
щината, според своите про
грам и. ще посетят истори
чески места в близката
околност, където също та
ка Ще бтдат проведени
съответни тържества.

Това е завета на мъртвите
от седмете офанзиви.
Това е залог за новите д//и,
пълни със светлинни игриви.
В тяхното утре днес; живеем ний!
Там, далече зад нас, останаха
глада и смъртта. Кърви застинаха
и майчината тъга за яай-малкия син,
на бойното поле кости оставил...
Но майката живота не пронля,
когато единстве// изход беше смъртта.
Растете и пейте, ноиоле//ия млади,
иейте и гордейте се със славата
на ония, които пееха)/>алади
в предсмъртния си час!
Радко СТОЯН ЧОВ
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признание „16 . ноември”:
са предложени:
„Първа
МТБ на Югославия"' о-г.
Ключ, ..Миховил Павлен.
Мишкии” от Дждаджевац
На 31 август т.г. заглъ,- площи и 01де 3000 дка но-_ ,Кочо ■ Рацмн” от Титоз) Ве
хмаха бригадирските гласо возасадени гори са окопа Илес. За отбелязване е че
ве навред - по младежките ни. Постигнати са и изклпЩ.нладеж,КаТа трудова брисгроеиуи в Републиката и чмтелеи трудови успехи: 1дгада „Боро и Рамиз" от
страната. В това число и средно дневно изпълнение , деч- е предложена .за гомл: де>«итс-бритади1ри
на на плана е 207,20. Най-ви, ранското признание „Пан
оъюоната. младежка тру- сови резултати обаче е по чм-чева смрика”. От друга
дева акция „Властва 84” стигнала младежката, тру- страна
всички бригади,
гютнлючиха тазгодишните дава бригада „Едвард Кар участвували това лято на
залесителни акции. При дел”, съставена от работ- Власина спечелиха Лента
пл.ан да залесят 10 хиля- ннци на селскостопанския на акцията.
ли декара. бригадирите комбинат Белград и Белье,
Бригадирите-участници на
преизпълниха плана и за- чиито дневен трудов ефект „Власина 84” са завърши
лесиха 10 340 декара. Ос- е 254,27 на сто.
ли залесителни и акции
вен това те са извършили .
Безспорно, добрите ре
окопавано на 6000 декара зултати са плод на добра по окопаване на новосъз
гори н.а стойнострсзспъздаденн борови го- организация и всестранно дадените
от над 55 милиона динара,
ри.
ангажирано на младите, в а тазгодишният инвеИнак в трета смяна са резултат на което за най- тор е била ООСТ „Горска
оаботили младежки трудо високото бригадирско от секция”
от Сурдулица.
ви бригади от Белье, Баи- личие — съюзния емблем
::а Баща, Ключ, Джурдже- „Велко Влахович” са пред
На заключителното тър
вац, Титсв Велес и Печ. В ложени бригадите „Едвард
тази смяна, която е пости- Кардел” от Белье и „Ка- жество пред бригадирите
вчалл най-добри оезултати диняча” от Баина Баща. от трета смяна за значе
са заделени 4200 декара Зз Републиканското пък нието на акцията и младе
жкия доброволен бригадир
ски труд е говорил Алек
сандар
Спирковски генеИЗБОРНА АКТИВНОСТ В СЪЮЗА НА СОЦИАЛИС
рал-майор и член на ЦК
ТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ДИМИТРОВГРАД
на СЮК. Младите от тази
акция, впрочем кан-го от
всички акции навред из
^ранатб, бевйй с тр* '
вите успехи са по-богати
за незабравими приятелст
ва, другарство и безмерна
Оу 1 септември, във вот- гиона на ЮНА в Белград. обич към проявите на мла
чки първични организации
Изборната активност в достта, чийто плодове осо
на Съюза на соцналистиче Общинската 'конференция бено са богати на култур
зщейно-поската младеж в Димитров на ССМ в Димитровград но-забавното,
градска община започна т;е се проведе от 15 окто логическото, спортното и
други
полета.
Дейност за избиране на мври чо Ю ноември т.г.'
нови ръководства. Избори
А. Т.
Ст. Н.
те са Редовни и представ, ____
ля ват възможност младите
ча паиравят анализ на дей ГРАНИЧАРИТЕ Ц ИКОНОМИЧЕСКАТА
поспа си през изтеклия СТАБИЛИЗАЦИЯ
мандатен период. Изборна
та активност в 'младежка
та организация съвпада с
общопартийното
обсъжда
нс за Проентозанлюченпя® Колективът па граничната застава „Кадинята ст Тринадесетото ааесча” е поел голяма част от грижата за собствената
Лачис на ЦК на СЮК и
си трапеза
п.й като сред младежта
има ззач-нтелно число чле
Без да намаляват бдиг- заставата и уреждането на
нове на ОК очаис,а св и телностга и усърдието си
двора, в който са постро
■младите да -оценят работа- мри изпълнението на слож или! Фонтан във формата
та г-и съгласно становища- п-мте' и отговорни пран-ичана петолъчка.
та ог 11рпектозаключения, рок-и задачи,
граничарите
Тук сс реализира и овотанаритат и дейности, пиано еобразен „зелен, план” "с
Предизборната <и набор
мическият ефект на които голелш финансови и други
пата !,ейиос) и първичните |Г,Редставляна
иепосредст- еФекти. Граничарите отмладежки организации гряб пен принос за икономшчес- гл е жда т свине, произвеж
ча да се проведе до 10 ок ката ,с габил111зация. В то- дат зелена салата, морнотом/зрп т.г. Оспен на отче- па отноигенис показателен
7'Итс за работата агрез та с примерът па граничната 3'Ц лук, картофи и зеде.
ТОПЛИЯ и
и се грижат за многоброй •
па програмите
■—! застава „Кадишяма”.
от за/пачи за 'паср/цващи/я
ннте овощни дръвчета, на
Аапсро
подчерга/ва
комат
период, особено в/тима1Н1ие
биращи се в двора на за
дюрът на заставата Стоилбиде обърнато на 1ГЗМС »о Димитров,
ставата. ТТо този начин те
НСНИЯга ТГ ДОП’ЬЛ:1ГСНИяТа в на „Кадиняча” кодектавът са поели голяма част от
ежедневно
Ста ту та и а Сълоза на соаги придава голямо значение грижата за собствената ои
4
ашсничсоюата младеж в на икоиомиите и други ни тръпеза.
Съ<рбия сг/.с заД7>лбсучен об дове стабилизационна дей
Окуражени
от
досегаш
зей на нрсмет1>аонето на пост. Миналата година .на
маь!дато. Младите трябва пример. по различни начи ните успехи в „селскосто
/1а обелят и концепцията ни са осъществени инано- панската” дейност, те зъз
увеличат
на централното тържест- •\'1ч 1'И па стойност 5 милио нп1\!еряват да
во 1 го случай Деня но на динара. Младите грип и- аооР1'Иимонта на пропзподмлад.нсттп. което таоянса го чар и са положили 1В'1РСО'К ството па храна.
дина си устройва на ста труд в поД1Новява1геач) на
К. Г.

1зоират се нови
ръ^уводстаа

М. я.

На младите
поколения
Расти и радвай се, младо поколение,
расти и радвай се безспир!
На прогреса ръката си подай —
да бъде вечен мир!

I

© На заключителното тържество по повод за
криване на тазгодишната съюзна младежка трудова
акция „Власина 84” е говорил Александар Спирковски,
генерал-майор и член на ЦК на СЮК

„Поетична антология ’84“

!

I

ТРУДОВА РАВНОСМЕТКА НА СМТА ,,ВЛАСИНА 84”

„По пътеките
свободата-'84„
училище
основното
легртд ?И'в1ТпРпВ В Боои"
легРЗД се върши усилена
ния чГн^п г33 таЗГ0*ишетвърти поред пионерсни поход в СР Сърбия
„По пътеките на свобода— манифестация,
която се провежда в рам
ките на общоюгославските пионерски игри „Рас
тем под знамето на Тито”
п която по своето значе
ние и масовост от година
на година прераства в голг”а пионерска манифес
тация. Тазгодишният По
ход на най-малките е още
пс-значителен, защото се
провежда в годината когато много краища в СР
Сърбия, включвайки и Бо
силеградска общинал отбе
лязват 40-годишнината
на
освобождението си от фа
шизма. Това е още един
удобен момент най-малки
те да се запознаят с ос
новните придобивки от На
родооовободителната бор
ба и социалистическата ре
вооюцияИлгайкки предвид значе
нието на Похода преди
всичко за укрепване на социал иетическия патриоти
зъм и всеотлайността на
подрастващите поколения
към придобивките от со
циалистическата ни рево-

I

Гцявтраи ..змея пдон“

|
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СТРАНИЦА 9

СЕЗОНЪТ ИЗТЕЧЕ...

БОСИЛЕГРАД: СРЕШИ И РАЗГОВОРИ С ЛАУРЕАТ
ПА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА

А банята гости не привлече
И гази година Зюонока
баид беите слабо посете
на. По време на сезона ос
тавяше поразително и жал
ко впечатление. Много са
причините за това. Ще по
сочим само -някои нередно
сти. които просто казано,
изпъдиха гостите, така че
през лятото на курорт «
банята бяха само стотина
гости, настанили се глав
но в частните и общество
нмте вили л подножието
на Прор.
— Най-напред нямаше
достатъчно хляб, нередов
но беше и снабдяването с
кафе вестници, месо, овошм*...
— Сетне, пътят от Звовци до банята е лош. Ед
ва се пробиваха и леки 'Ко
ли. а автобуси, както пораяо.тази година не вли
зат и банята.
— „Историческия!' хо
тел”. както хората оу Лужница и Понишавието на
рекоха прекрасния хотел
— Б-категория и през из
теклото лято не прие гос
тите си. поради неизвест
ни причини...
— Питейната вода, коя
то трябваше да дойде в
• Звонсна баня още преди
година — две, все още не
е „пристигнала!"

Звонска баня*, до кога без посетители?
— Къпането в двата за
крити басейна, както и □
открития, е прежалено скъ
под
по. а хигиената
всяко равнище.
Що се касае до цената
на пансиона
и тя не е
малка. 750 динара, което
те рече. че гостилнашар
ената трудова организация
„ЦъРни връх" от Бабушни
ца, най-вероятно е взела

цените от други те бани в
републиката. Но за онова,
което предлага, заслужава
всяка критика.
Тук на всичко отгоре —
коментар не е нужен* Да
ли поне за идната година,
за следващия сезон, ще се
вземат навременни мерки
положението да се подоб
ри?

»

Тридесет голини
зад кормилото
РАДЕ РАДЕНКОВ, водач л Ачлотран с! юртната
в
Босилсорганизация
лрад, с един от онези тРУг
женици чийто арудов век
е неразривно свързан с ра
на „Автотранзпитието
спорта" в Босилеград. Ве
че три десетилетия той с
непрекъснато зад кормило
то и С'1,р свърхчовешки си
ЛИ по ДЪЖД, студ, ЛЮТИ и
снежни .зими (в началото
със спари трофейни ками
они, а от 1963 година с
различни рейсове на тази
организация) постоянно с
на път от Бсилеград до
Скоийе, Ниш. Враня, Бел
град или лък до Тлъмино
или Люба та и обратно. И
още нешо е характерно за
досегашния .му тридесетте
дишен трудов век. Нито
един път досега не е изо:танал от работа или лък

Т. Петров

ГРИЖИ ЗА СТАНДАРТА

В
димитровградските
трудови организации е в
ход акция за обезпеча® а-

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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не на свинско и телешко
месо, маст и други мес
ни изделия. Нередовното
снабдяване на града с ме
со и високите цени са при
чина досега да се напра
вят списъци за над 22 то
на месо и месни изделиекоито посредством син
диката ще се намерят в
хладилниците на заетите*
Разбира се, цените са пониски, а от друга страна,
и месото, и другите изде
лия а*е изплащат на три
пъти. Имайки предвид, че
реалните лични доходи, от
1979 година насам са на
малени почти с 21 на сто,
че с 37 на сто са по-ниски от средните в Нишки
регион, то акцията, която
в момента се води пред
ставлява вид на защита
на жизнения стандарт на
трудещите се* Освен това
в отделни трудови органи
зации се оказва и -кюниоре
тна помощ на заетите с
най-ниски лични доходи.
Така например, в ООСТ

„Дим1Итровград” на 27 де
ца на заети в организаци
купени
ята родители са
учебници на стойност от
по три хиляди диднара.
Правят се списъци за наба-вка на лук й ябълки за
по-ниоки цени. В.,.Услуга”
е започната акция по по
ловин надница да се отде
ли за помощ на заетите с
найгниски лични доходи,
.но не е реализирана док
рай.
Въдреки решението на
Общинския синдикален съ
вет за въвеждане на така
наречената социална кар
та взето още през май
месец, в конкретните оре
ди все още* почти нищо
не е направено. А тя като
своеобразен регистър ма
сведения, може значител
но да допринесе обществе
нагга помощ да пристигне
при опия. на които е найнеобходима.
А. Т.

— Осмосептемврийската
награда за мен представял
за голям подтик за още
ггд-усът>дна „ работа* Оше
псвече че ми е присъдена
в годината когато навършавалт 30 години шофьор
ска дейност и когато все
ки труженик, на своето
саботно място, с ТРУД и
с-1 държателна дейност тРя
бза да даде значителен
принос в осъществяването
на икономическата стаби
лизация — спеде-ти Раден
ков.
Инак, Раде Раденков е
селен през 1932 година в
село Гложйе където и за
вършва основното си обра
?овгние, а след това по•-т-р.тва да се учи за автомехглик в току-що форма
Автотранспортна
раната
организация. След завърш
ване на занаята и след от
С1гвг>:е на военната си поеинност от 1955 година до
1963 година е водач на то
варен камион, а от 1963 на
сам на Рейс. Повече пъ-!1 дссега е бил член на
Работническия съвет на ра
злични комисии и на дру
ги с а м омправ/ите.тни орга
ни и тела.

ДИМИТРОВГРАД

Безспорно е, че снабдя
ване на заетите със зимни
на не е най-важната зада
ча на първичните синдика
лни организации. Но в дне
шните условия, когато на
малява жизненият - стандарт на заетите и когато
средствата за храна са
най-значителен раздел в до
машния бюджет, уоилията, които в тази насока
прави Съюзът на синдика
тите. не са за подценяване.

Тъкмо с тези качества
Раденков спечели довери
ето в трудовата организа
ция* Поради тоКа тази гочина. по предложение на
неговия колектив, Общин
ската скупщина в Босиле
град по случай Осми сеп
тември — Деня на оовобо
ждението на Босилеградска община от фашизма
го удостои с Осмоселтемвпийско публично призна
ние, което както казва е
ект.п подарък и за личния
мV юбилей*

Р. Раденков: доверието се
печели с трудолюбие и
честност
да е имал някаква по-голяма и тежка злополука,
въпреки, че непредвидими
опасности по лошите пъ
тища през Бесна кобила и
Власина дебнат всеки час.
Неведнаж, споделя той. съ
шите избягвах в послед
ния миг*
За майстор Ра'Де> както
го казват в Автотранспор
та, а и пътниците, за ко
ито винаги в рейса му има
мяСто и с които винаги по
стъпва любезно, казват, че
трудолюбието и честност
та са негови отличия. А
Раденков пъ.к посочва, че
обича работата ои и че
когато човек изпълнява за
дълженията ои точно и
навреме и трудностите са
по-малко и по-лесно се
преодоляват*

От разговора с този опи
тен водач, узнахме че в
досегашното му другаруване с рейса, а преди и х
товарните камиони, е имал
много хубави но и трудни
моменти. В
шофьорски
м.ного бройните
спомени
най-често си спомня за
онези зимни нощи прека
рани на Власина когато
преспите със свойта злина не позволяват да се
мине.
Разговорът ни с майстор
Раде приключи бързо, за|Дото се бързаше да про
вери нак върви с оправна
та на рейса му. който на
следващия ден отново ще
трябва да отива на път. А
от изправността на маши
ната зависят н услупгте.
които той като водач ше
остане на пътниците и си
гурността в движени гето.
М. Я.
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Физическа култура

ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОЖКАТА СЛУЖБА В
ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА .СЕВЕР"

Запазена традиция
..АСЕН БАЛКАНСКИ" —
„12 ФЕВРУАР" (НИШ) 1:1 (1:0)
Димитровград, 9 септември 1984 г. Спортният
център „Парк”. Зрители около 300 души. Теренът тре
вист, идеален за игра. Времето слънчево. Голмайсто
ри: Борислав Манолов в 40 м. 1:0 и Милан Йокич
в 60 м. 1:1. Жъдти картони: Александър Станков от
„А. Балкански". Съдия на срещата Богосав Петрович
ст Пирот.
„А. БАЛКАНСКИ": Мил
ко Соколов 6, Никола Най
денов 5, Зоран Христов 6,
Милован Тодорович 6, Душан Нойич 6, Но вица То
доров 6, Борислав Мано
лов 7, Петар Йованович ■б,
(Драган Дончев) Александар Станков 6,
Кръста
Кръстев 6 и Новица Алексоа 6.
Никак да се преустанови традицията:
Л2 феб-

руар" през последните ня
колко години остава - непо
беден на
димитровград
ския терен, относно никак
футболистите на „А. Бал
кански" да спечелят побе
да срещу този отбор.
Инак това бе истинска
първенствена игра, в която
домакинът беше по-добър/
но не успя да реализира
всички голови положения,

МЕЖДУОБЩИНСКА «УУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

Човекът и жизнената среда

-**********

за да бъде победата убе
дителна.
През първото полувреме
гостите се защитаваха, а
домакините атакуваха. От
една такава акция домаки
ните откриха
резултата
чрез най-добрия голмай
стор Борислав Манолов.
Гостите пък успяха да из
равнят в 60 м. чрез капи
тана на отбора Милан Йоюич. В крайна сметка ре
зултатът до известна сте
пен съответствува на иг
рата.
В четвъртия кръг, кой
то ще се играе на 16 сеп
тември 1984 г.. „Асен Бал
кански" ще гостува в Гърляне край Зайчар, к.ъдето
ше се срещне с отбора
„Рудар".
Д. С.

ВРАНЯ — ГРУПА „А”

И нгра н победа на „Младост"
„ДУВАНАЦ" (ПРЕШЕВО) : ..МЛАДОСТ" 2:3, (2:1)
Прешево, 9 септември 1984 род. Игрището на
„Дуванац", Времето и терена подходящи за игра.
Зрители около 200 души. Съдия на срешата Часлав
Петкович от Буяновац. Голмайстори за ФК „Мла
дост”: Б. Воинович в 38 минута, и М. Цветков в 53
и 75 минута, а за ФК „Дуванац" Башкими Хамиди в
13 и Славолюб Алексич в 26 «минута.
, В третия кръг на тазго- те на футбола в Прешево
дишното футболно първен- се представиха с добра и
ство в Междуобщинската резултатна игра.
Вече в 13 минута от ед
футболна дивизия Враня
— група „А" босилеград- на безопасна атака, дясноотбор
го крило на домашния от
ският
футболен
„Младост" гостува в Пре бор от далеч вкара топка
та
в мрежата на Д- Заха
шево. В игра, която от
първия до последния съди риев. След този гол, играйски сигнал бе изпълнена та стана по-бърза. В 19
с доста интересни мигове минута
босилеградските
особено през второто по- Футболисти имаха извънре
дувреме, босиле градските ден шанс да изравнят рефутболисти пред любители зултата. но силния удар
ФУТБОЛ: МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ЛИГА

Успешен старт на „Партизан"
„ПАРТИЗАН” (ЖЕЛЮША) —
„ОМЛАДИНАЦ” (ГНИЛАН) 3:0 (0:0)
Димитровград, 9 септември. Спортният център
„Парк”. Теренът тревист и хлъзгав за игра. Времето
дъждовито. Зрители около 200 души. Съдия иа сре
щата Мирослав Гагулич от Пирот. Голмайстори:
Иван Георгиев в 60 м. (1:0) и в 70 м. (2:0) и Зоран
Зарнов в 77 м. (3:0).
„ПАРТИЗАН":
Алексан- оаят съперника си. който
дър Колев 6. Никола Кос- дълго успяваше да залази
тов 6, Братислав Станков неначената мрежата тж. Пъ
7/ Аца Станулович 7, То- рвият гол
бе отбелязан
ма Марков 7,' Драган Ве- - след един час игра, когато
личков 7, Зоран Ваоилов един от по-добрите играчи
6. Иван Георгиев 8, ЙорИван Георгиев успя да
дан Денков 7 (Дерманча
принуди на
капитулация
Киров 6), Ранджел Тодоро
вратаря на .„Омладинац'..
вич 7 и Зран Зарков 8.
Веднага след това същи
ят играч повторно вкара
Фу^гболистите на „Парти
топката зад гцоба на съ
зав" от Желюша успяха в
щия вратар- На 3*:0 покачи,
тллюто си представяне в
новата, група (нисш ранг оезултата отличният Зоран
Зарков,
на състезание) да победят
Във втория кръг „Парти
един от фаворитите и тази лига — (угбехра „Омлазан" пак е домакин. На
динац" от Гнилан.
свой терен посреща отбо
По хлъзгавия терен те
ра „„Звезда" от Блатоуспяха напълно да надигд. С.

Борба срещу
заразните болести
Съгласно (решението на
Р епубликанения
секретариат по здравна преванти
ва на деца и Закона по
здрав еолазв ан е, хишенично-епиадемиол ожката
спужба при Здравния дом в
Босилеград, години вече,
наред успешно (изпълнява
своята обществена и хуманна задача. От 1960-та година, ногато и в Босилеградска община започва
оедовно ваксиниране
на.
децата от предучилищна
и училищна възраст днес.,
много заразни болести, от
които смъртността преди
това е била голяма, дн^с .
са сведени на минимум.
Така например, според све
денията на Владимир Стоя
нов, техник в тази служба, заразителната болест
вариола в Бооилеградска
Община напълно е премахната. а срещу болестите:
дифтерия, тетанус, голяма
(магарешка)1 кашлица, дребна шарка и ггр. е създа
ден добър имунитет, така,
че. опасността от тях е
все по-малка.

изпълнителни, Срещу .тях. .
както казва Стоянов., вина
ги се подават
задв/юния
при съдията за нарушенияОсвен, тази . служба в
течение на шестте месеца на настоящата година
е извършила преглед на
учениците във воичнй учи ’
лища, а според плана подобен преглед ще направят и през настоящата есен.
Общото впечатление, както ни уведоми Стоянов, е
че хигиената в повечето
училища е все ооце на низко равнище. Все още има
училища без здрава питейна вода и без съответ^
ни според закона хигиенични 'клозети,

Да кажем и това; че
хигиеННО “ епидемиоложка
на В. Тасев, вратарят в
та служба в Босилеград
п.следния миг успя да опре
през шестте месеца на го
топката. След това домаш
дината, а въз основа на
нилт отбор, в една бърза
гедишншшя си план на ра
контраатака,
централният
бота е извършила преглед
нападател С. Алексич пов
на1 дамакинствата в село,
торно вкара топката зад
Мусул, а през октомври и
гъоба на Захариев, резул
ноември подобен преглед
тата бе 2:0 за футболис
ще направят и в село Гор
тите от Прешево.
И през настоящата годи на Любата.
С резултата футболисти
на. тази служба успешно
те на ' „Младост" не се
От (казаното личи, че хиосъществява
запланувани
примириха. Стегнаха Редо те делови задачи.
През гиенно - епидеммоложката
вете си и овладяха терена.
служба
при Здравния дом в
пт ювите шест месеца вакТехните атаки към врата синисашг са 768 деца среБосилеград полага усилия и
та на домашния отбор се шу заразни болести. С товоди решителна борба за из
в а плана по ваксинация за
га вече бяха по-чести и
кереняването на детските
по-опасни. И на 7 минути
първото полугодие е из- заразни болести. Но за Аа
поеди съдията Петкович от 'пълнен с 87 на сто, а спобъдз тази борба още ггоБуяановац да означи края
зиоан с 95 на-1 сто. Изне- ефикасна, трябва да се вк
на първото полувреме Б.
надва фактът, че неизпъ.п- лючат и останалите, преди
Воинович, който тези дни °сд обществения договор всичко организирани сили в
се завърна от ЮНА. нама
общината и местните общ
е трябвало да бъде Реалили резултата 2:1.
ности. Защото от тяхната
пение на плана по вакси
През второто полувре
активност в тази насока до
ниран
е
е
най-гол
ямо
в
Бо
ме вече в 53 минута ля
голяма степен ще зависи
силеград и Райчиловци, (къ изходът на тази борба.
вото крило на гостете М.
Цветков, който този път
дсто водителите са най-не
М. Я.
добре игра от пряк свобф■
ден удар изравни резулта
та. След този гол, двубо
ят стана още по-ин гересен
и драматичен, какъпто и
Въз основа
остана до поел едните ми
на решението на Съвета на трудочата общност
нути. В 75 минута след ед
но добро подаване от спра
на па В. Глигоров. който
бс и най-добър в отбрани
„Младост". М. Цветков сс
ста»ПД0Г М 662.499НИМеСКО В°™Л° Марка "Заозова в добра позиция и
по тРети пъ,т вкара топка
Начална цеяа с 100 000 динара.
та зад гърба на (Вратаря на
домашния отбор. До края
на срещата домашният от
бор имаше шанс да израв
ни резултата, обаче в ре
н айп
шителния момент Д. Вла
на. Ано не успсе и вторият ,ъпг
димиров успя да 11ГЗХВ'1.р
гинизири 7'Роти ня
^
^ РР~
й
н
на 28 сетември 1984 година.
ли топката далеч от на
Возилото е въй оозно състояние.
назателното поле.
Право да участвуват в търга имат правови
В тази среща босилегра
и физически л^ца, които прн участие
Дският отбор игра в след
полагат 10 на сто от началната цена в търга
чт състав: Д. Захариев
на, возилото.
Д. Владимиров, Д. Млад е
нов, Б. Тасев, П. Стоянов
" Даиън-оборота поема купувачът.
В. Тасев, И. Рашгелов, В
Глигоров, Р. Захариев. Б
ДснПотТдо ЙТ АЯ СС °,1ДН ВСвКИ рпботен
Б. Воинович и М. Цветков
М. Я

Обявява публичен търг
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НАШЕНСКИ ИСТОРИИКИ

Природен враг на
къртицата
В час по биология в горнолиоинснсго осно
вно учшище се отдали преговор на урока за
къртицата. Преподавателят задава въпроси, а
учениците отговарят- На края «а преговора
преподавателят пита:
— Кой е найчюлемият природен враг на
къртицата?
Почти всички ученици вдигат ДОО пъРСта,
а най-упорито „съска” едно момче от „Стели
чина" махащ.
— Като си запънал толкова много, де ‘ка
жи! — разрешава му преподавателят.
— Най-големият природен врат на кърти
цата е Нейко Отоличин — отччшаря .момчето.
— Всяка сутрин в градината си убива най-мал
ко по две кърпиш.
Разказал: Симеон Йорданов, Г. Лисица
Записал: К. Г.

сЩ МЪЛРОСТГА

и

ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Е
■

— С какъв глас — обръ
ща ое директор нъм нови
на, но-я'|Ч) му е изпяла ня
колко арии за сключване
на ангажимент — ще оби
колите света.
— Нима?
■— Да, защюто нито в ед
но опера няма да -ви задър
жат за по-дълго време...

— И ти наистина мис
лиш да се омъжиш за то
зи 70-годишен банкер
и
цял шок да прекараш с не
141 — мъмри майна дъщеря
си.
— Ох, ще опоя живот, а
неговия — /казва Дъщерята,

— Размислям к
да вложа пари...

какво

••— И определи ли се?
— Да! Само още аги ос
тава да намеря пари!

Истинското мъжество е предпазливостта.
Еврипид
Дребнавостта има нужда от упорство.
Ларошфуко

Попитали един космо
навт пред политаме:

Преди да скочиш — погледни!
Руска

— Щастливи ли сте,
отивате на Венера?

Предпазливостта може да се счита за дъ
щеря на благоразумието, сестра на умереност
та и майка на свободата.
Смайлс
Когато водата стигне до шията, всички за
почват да плуват.
Италианска
Претърпелият корабокрушение се страхува
и от тихата вода.
Овидий
Очите на страхливия виждат двойно.
Калмикска
■

;
:
:
:
■
:■

Разклатен кол лесно се измъкна.
Японсна
Слабостта винаги се спасява с вяра в чудеюата.
Маркс
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— Не. По-щастлив щях
да бъда ако отивах в Па
риж...

Изповяват се двама пен
сионери.
— Вечер си лягам с кокотките.
— И аз бих направил
тана, но не мога, Имам са
лто гълъби...
По воеме на обед жена
съобщава на мъжа си:
, — Мили. днес идва един
човек при мене и аз му
дадох да яде и 20 000 да
му се намерят...
— Изяде ли яденето?
— Още как.
— Тогава е заслужил п?
рите.

На лебат мекото

■а■

Онова що чу и чето овия дни за хелбопекарницуту у Дими/ровград, много ме подсеча
на //ароднуту поговорку — пашли некои на работуту лекото — и на лебат мекото! Ония чо
веци що работе у иекаруту имам триста проб
леми: ка ;/ема ток, ка лема вода, а най-вече
изгледа се мучс — ка нема оправия! Ако има
ше оправия — тъгай немаше и дебат Да йе
глетав, немаше работниците у пекаруту да се
чуде нво да прайеТия що воде хлебопекарницуту изгледа чекаю некой да дойде да им направи сушину за
дървата, да им купи фрижидер за чуваше па
маюту...
И Све тека — що требе да се подобре ус
ловията иа непосредствените производствени
работници — некико тегаво се решава. За то
ва опия що работе по канцеларийете — не
зкаю.
Они си изплели нрошнюгу с личните дохо
ди. Док работниците що работе по смене никико не могу да излезну накрай — администра
цията си наглавля работете и дори тамо си
узимаю с 34 на сто по-големи доходи.
Са ка йе све познато, ка това чуще и
най-одговорните у общинуту. ега се потражи
отчет зашо йе тека. Управо съга, ка разматрамо Проектозаключенията от 13-то заседание на
ЦК на СЮК, я мислим дена комунистите у
..Хелбопекарницуту” да изнесу това и да потраже одговорнотога. И мислим дека лъсно че
га найду. Он нейе се загубил, он йе негде по
админиотрациюту.
А това дека тека било определено с нор
мативните документи лъсно че се разреши. Па
и това га не СУ правили работниците од непо
средственото производство — може да су га
гласали ама су им га приготвили пак тия °ди
админиотрациюту.
Занапред и они щом еднуш сУ се »о«енли”,
че гледаю кво им се предлага. Че траже свак
да буде награден — према работуту кою вър
ши. И тегля че се премахне онова — на рабо
туту лекото — и на лебат мекото, а за сви
лебат че буде исти.
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