
Шщктйо ""^^квТ^на^Тфвзмде^Г^Г 
на СФРЮ Йосмп Броз 
Тмто от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братс!- 
йо и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
иа информативната и 
графическа дейност и 
аа примес в развити
ето иа братството и 
единството между на

шите народи и наро
дности.

^ъдмиамшнмцмноет,!^Сам^югасялвийл»-
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на Централния комитет на Съюза на югославските 
комунисти ~

Отзаседан ието

РЕВОЛЮЦИЯТА СЕ ЗАЩИЩАВА
С РАЗВИТИЕ

През последните годи
ни при нас автаркичните 
и дезинтеграционни тен
денции по-ускорено се за 
силваха от самоуправител 
ното сдружаване и демо
кратичното, 
обединяване, което изис
кват най-дълбоките инте
реси на всеки народ и 
народност, 
телното развитие е огра
ничавано в много облас
ти на живота а в полза 
на бюрократичните, пар
циалните и локалните ин
тереси. В много среди и 
области стагнираше ра 
ботническото 
не с дохода 
встъпителното си изложе
ние Лазар Мойсов.

Явленията и събитията през последните 
няколко години изискват Съюзът на комунис
тите да се ангажира много по-решително да 
по-нататъшното развитие на революционните 
процеси и историческите стремежи на работ
ническата класа.

обществено

ния, крято от известни 
кръгове извън страната 
се нарича „детитоизация" 
Някои се опитват да „из 
равнят"
си сметки със СкЖ и на 
шето общество. Под изго 
вор на „демистификация" 
на историята, те се опит 

ста- ват да пробутат един нов 
Дейността аспект за оценяване наис 

торическите събития, до- 
по- веждайки под съмнение 

най-светлите, преломните 
моменти на нашата рево
люция- борбата за единст 
во на партията в навече- 

соци рието на въоръжената ре 
волюция, освободителна
та война, стълкновението 
с Коминформ през 1948 
година, с Джиласовия ли 
берализъм през 1954 го
дина, с бюрократичния 
унитаризъм и етатизъм 
през 1966 година, с нацис 
нализма и либерализма 
прз сдемдесетте години 
Стратегията на нашата ре 
волюция, според тях, бе 
ше нещо, за което решава 
ха отделни лица, а не от 
ражение на реалните от
ношения в обществото и 
в света, и творческо про
карване на нови пътища 
ма свободата в конкретни 
исторически условия-

Самоуправи- На 26-то заседание, проведено на 20 април, членовете на Централния 
комитет обсъдиха актуалните идейно-политически въпроси из дейността на 
Съюза на комунистите. Материалът, подготвен за споменатото заседание 
представлява синтез на няколкомесечна работа на отделна група, форми
рана от Председателството на ЦК на СЮК. Встъпителен доклад изнесе Ла 
зар Мойсов, член на Председателството на ЦК на СЮК.

политическите

разполага- 
каза във Всеки вид 

винаги трябва да бъде на 
прицел на всички 
листически сили. Прояви 
те за създаване на повече 
отделни затворени пазари 
в Югославия, многоброй 

тенден

танал догматичен и 
линистически.

догматично-сталинис 
тическите течения в 
следно време оживя, осо
бено по време на нашите 
икономически труднос
ти. Явява се в името на 
„ефикасността" на 
алистическото общество 
неговата

национализъм

насоциа-

При такива обстоятел 
ства възникваха в общест 
вото и сред членовете на 
СК различни, едностранни 
ви и обосноваващи се мо
ментални 
кувания, па и антисамоуп 
равителни критики на об
ществената 
Така например, 
се със схващания за на
ционалните интереси,

равнопра

ните автаркични 
ции и застои в самоупра

интеграция навителната 
труда през последните го 
дини
за появяването на нацио
налистически явления. Под 
тяхно влияние попадаха и 
някои членсяве на 
на комунистите в 
среди и области.

интереси тъл- „монолитност", 
„хомогенността" на наци
ите и народите и социали 
етическото общество като 
цяло, като се застъпват 
за връщане към унитари
зъм и централизъм, за за
тваряне на нашата стра 
на, за уравниловка, а про
тив
според резултатите от тру

благоприятствуваха
ни система 

срещаме
Съюзаза някои

националното 
вие, за националния суве- 

за националната възнаграждаванетсренитет, 
икономика, па и за цело- 

междунационал-

Най-опасните 
главните

националистическите 
прояви се намират в ос
танките
ките отношения, и 
във всяка среда и на вся 
ко равнище на обществе- 

Пре-

източни-
носителици и да.куп ните 

ни отношения, които не 
се обосновават «а самоуп 
равителните решения, кс 
ито не изхождат от работ 
ническата класа, като нс 

истинските на

на

на етатистичес* 
сили

НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ 
РЕВОЛЮЦИЯТА

Лазар Мойсов

ното организиране.
всичко комунистите 

тук трябва да го разкри 
ват и надделяват.

сител на 
ционални интереси.

иа нашите икономически 
трудности и влошаването 
на международното поло
жение- Въпреки настоя- 
нието им да се обаждат 
постоянно, тяхното влия
ние и сила в нашето об
щество са твърде ограни
чени.

ди

Разнообразното 
ме на социализма, интер
национализма, 
вието и суверенността, съ 
ществуването на 
ни пътища в социализма 
различните схващания за 
ролята на партията, поло 
жението на човека и лич

схваща Обнадеждва фактьт, че 
през последните години 
започна масово влизане 
на младежта в Съюз на 
комунистите. По възрастс 
вата си структура, Съюзът 
на комунистите предста
влява една от най-млади

И днес е нужно отдел- 
опитътЕТАТИЗМЪТ — ИЗВОР 

НА НАЦИОНАЛИЗМА равнопрано да се изтъкне
СЮК, спечелен в бор

бата срещу национализма 
СЮК излизаше като 
бедител преди всичко, за-

на
различ

по-

В тази борба Съюзът на 
комунистите трябва да бъ 
де устойчив и упорит. Пс 
неже
общество, в което различ
ните интереси 
са на обществената сце- 

подходи

щото последователно и на 
време разрешаваше обще 

противоречия 
своя

ДА БЪДЕМ И ДА ОСТА
НЕМ АНТИДОГМАТИЦИ те комунистически и ра 

ността в социалистическо ботнически партии в све
то общество ни предупре-

в демократичното ствените 
защото предлагаше

та: от общия брой «а чле 
новете 35,6 на сто са под

постоянно защо-акционна програма, 
то намираше решения за 
откритите 1 
проблеми.

Съюзът «а комунистите 
трябва да

ждават, че ие смеят да сеУлтрарадикалиите кри
тики нямат масова осно 
ва, но се опитват да се 
обадят забележимо 
порицаващи 
цялото наше
положение.
от страна иа ултраради- 
кализма изхождат от твър 
дението, че югославският 
социализъм се 
рал в бюрократизъм и че 
партията — Съюзът па 
комунистите — е бил и ос

подценят нито онези влия 27-годишна 
ния, които ги наричаме 
догматични и сталинисти- 
чески. Най-нова поука за 
опасността от догамтизма 
и коравостта му ни дадо 
ха събитията в Косово.

11ообществени възраст, 
ловнцата от целокупния

на, различните 
към нашите основни опре 

и различните 
нашата обще-

чрез 
критики иа 
обществено 

„Критиките"

брой на членовете са при 
ети в Съюза на комунис- 

последните 7,5 
съмце-

деления понастоящем 
обърне особено внимание 
на ония характерни идеи 
ни течения, които посред 
ствецо и пряко се проти- 

на стратегията 
СК. Та

оценки иа
ствена действителност

ще бъдат
не тите през 

години. Нс ще и 
«ие, че младежите влизат 
в СК по убеждение, а не

са, нито пък 
временна проява.

Известни
сили оценяват, че е дошле 
време за .демиегифика- от кариеризъм и 
ция" па нашата револю
ция, раздвижват кампа

политически
вопоставят 
и Програмата на

активности възник-
същественитеЕдна от 

компоненти на идейната 
акция на СК трябва да 
бъде насочена към борба
та среща национализма

дегецери-
сметка

кива
наха през последните 
дини, особено по време

го- (На 2 стр.)



НАС |И У[ ПО СВЕТА
НАНРАТКООТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА АЛЖИРСКИЯ ПРЕЗИ

ДЕНТ ШАДЛИ БЕНДЖЕДИТ В ЮГОСЛАВИЯПАЛЕСТИНСКИЯТ ВЪПРОС ПРЕД ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА ООН * 26 април трябва да 

бъде ден на израелското 
оттегляне от 
„историчско” 
сега е обвито с неизвест
ност, тъй като израелци
те желят корекции на 
границите ог юни 1967 г.

Египет
твърди „че няма да даде 
нито едно зърно от синай 
ския пясък".

* На конгрса на запад- 
ногерманската 
демократична партия, кой 
то се състоя тази седмица 
в Мюнхен са 
1200 амандмани от 
низациите на партията, 
300 от които се проивопо- 
ставят на ядреното въо
ръжаване. В навечерието 
на конгреса бяха органи- 
Зираки големи демонстра 
ции за мир, а против въо
ръжаването и безработи
цата.

* Министърът на външ 
ните работи на НР Бълга
рия Петър Младенов пре
бивава на официално по
стен ие в НР Полша, къ- 
дето води разговори със 
своя домакин Юзеф Чи- 
рек.

* Изправено пред бру
тална офанзива на баский 
ската терористична орга
низация ЕТА, испанското 
правителство взело реше
ние в борбата срещу теро 
ристите да се включат и 
въоръжените сили на стра 
ната.

Идентични становища Синая. Това 
събитие за-Насилникът не се 

вразумява
Стойно- 

инвестиционните
посеще- милиона долара.Тридневното

ние на алжирския прези- стта на 
дент Шадли Бенджедит бе работи

най-важното поллтиче дови колективи в Алжир 
междуна- възлиза на един милиард

на югославски тру
категоричноше а

ско събитие в 
родната дейност та наша- долара, 
та страна през тази сед- Шад-Посещението на 

ли Бенджедит падна
изключително

■
помица.

Социал-_ време на
Първото посещение на СЛОжна международна об

Е становка, характеризира-
засилена опас

В периода от юли 1980 
година, когато в Общото 
събрание на ООН беше 
прекъсната дебатата за па 
лестинският проблем, в 
Обединените нации на два 
пъти бяха приети резолю
ции, с които беше осъде
на израелската насилниче 
ска политика на окупира 
ните арабски територии 
В юли 1981 година в Съ
вета за сигурност беше 
приета резолюция за пре
късване огъня в южен Ли 
ван, а Израел бе осъден 
за огромните човешки 
жертв^ и материални и 
загуби. Половин годт\а 
по-късно в Общото събра 
ние на ООН беше приета 
резолюция, с която се 
призиват членките на 
ООН да предприемат 
щи санкции’ относно да 
изолират Израел поради 
анексията на Голанските 
възвишния- Най-сетне, из
раелското насилие беше 
отново на дневен ред в 
Съвета за сигурност. По
вод за това бяха неотдав 
нашните израелски напа 
дения срещу ислямските 
свети места в Ерусалим.

Обаче досега Израел 
пренебрегна всички тези 
и други осъди и призиви
те да прекъсцг насилини- 
ческата си политика.

В палестинските кръго
ве се подчертава, че пове 
дението на Израел не е 
в унисон ни със споразу

менията от Кемп Дейвид, 
защото израелците настоя 
ват да въведат собствено 
административно 
ление на всички окупира
ни територии. Тези кръго- 
ве се съмняват в решимо
стта на западноевропей
ските страни да осъдят 
тази израелска политика 
При това се посочва въз 
държаността на тезп^^а 
ни и откритата подкрепа 
на САЩ, оказана на Из
раел при гласуването на 
резолюция, с която бе осъ 
дена израелската анексия 
на Голанските възвише
ния.

алжирския президент 
нашата страна е израз на поднесени 

орга.'
ща се с

континуитета на х изключи НОсТ за Мира и сигурно- 
телно добрите Двустран
ни отношения на двете не конфликти и нови кризи 
обвързани страни и на же они огнища. В разговори 
лацието това сътрудииче- те особецо внимание бе- 
ство да се усъвършенству ше посветено на активно 
ва още повече и обогатя
ва с нови форми* и съдър

управ-
стта в света, въоръжени

необвързанитестта на
страни в подготовката за 
Седмата среща на най-ви
соко равнище в Багдад 

разго- Двамата ръководители из- 
и3 разиха идентични стано- 
на вища по всички основни 

въпроси от международ
ната обстановка и дей- 
ствуването на необвърза 
нота движение.

жания.

Основни теми в 
вора ,на председателя 
Председателството 
СФРЮ Сергей Крайгер и 
президента на Алжир Ша 
дли Бенджедит в област
та на двустранните отно. 
шения бяха договорите за 
разширяване на стокообо
рота и обогатяване на ико с председателя на Съюз- 
комическото сътрудииче- ния 
ство, които достигнаха ви Веселин Джуранович. Ви 

Миналата сокият гост от Алжир по
сети Мемориалния ком-

Бенджедит се срещна иЮГОСЛАВСКО-СЪВЕТ 
СКИ ОТНОШЕНИЯ„об- изпълнителен съвет

ЛЮБИЧНЧ В СССР соко равнище, 
година югославско-ал
жирският стокообмен се плекс „йосил Броз Тито" 
увеличи многократно, ка- и положи венец на Тито- 
то достигна стойност 400 вия гроб.

Съюзният секретар на 
народната отбрана армей 
ски генерал Никола Лю- 
бичич оглавява делегация 
на Югославските въоръ
жени сили, която тази сед 
мица пребивава в Съвет
ския съюз. По време на 
няколкодневното посеще 
ние Любичич води разго
вори със своя домакин, ми 
нистъра на отбраната на I. 
Съветския съюз маршал 
Дмитрий Устинов и посе
ти някои части и ведом
ства на съветската армия

По повод 90-годишнината от рождението на Иосип Броз Тито

(4)ТИТоЕоТо непреходно ае а о
В НАЙ-ТРУДНИТЕ ДНИ НА НОВ-а

Вожд на въстанието н революцията
НЕПОСРЕДСТВЕНО през войнатг 

ЮКП под ръководството на другаря 
Тито действува при твърде сложна въ
трешна и международна обстановка. 
Правителството Цветкович — Мачек и 
по-голяма част от властвуващата бур
жоазия се определя за оста Берлин — 
Рим, търси в нея опора и на 25 март 
1941 година подписва Тройния 
ЮКП оценява това като предателство 
призовава нароДа към съпротива и по 
цялата страна организира масови де
монстрации срещу Пакта. Част от бур 
жо^Ията’ насочена към блока Англия 
— Франция, ползува вълненията на ма 
сите и организира на 27 март 1941 
дина преврат.

В дните на хаос

носи свооода, равноправие и братство 
на всички югославски народи. В това 
е и същността на Народоосвободител- 
ната воина...."

В основата на такава
вече през 1941 година 
крупни резултати,
определят целия по-нататъшен ход на 
гшь-а. Б тази първа воениа година ук
репва съзнанието, че опората 
собствените сили е сигурна 
на успешна борба за свобода 
висимост.

Всестранната способност, която дру 
гарят Тито проявява в създаването на 
въоръжените сили и воденето на сло
жни операции както и ръководене с 
целокупната Народоосвободителна вой
тр’в™п^аТ ГО Межд9 най-изтъкнати- те вождове и стратези в историята. В 
началото на въстанието той не разпо
лага нито С военни сили, нито с воен
ни средства, ни със свободна терито- 
Г'^°ето е обикновено предпоставка 
ипжДпИиВта!Ше всеки стратег и 

и именно тежестта на тези об- 
?,™СТВа откр0яват в пълна светли

на истинската стойност на неговия при- 
побеДата във войната и разви 

ей° нв военната наука и практика 
птп0™Иг Ьр°3 Тито от партизанските 
°Р*Д|И въздава революционна народна 
армил от нов тип. От голоръки бой
ци. без школувани военни кадри без 
ничия помощ отстрани, облягайки се 
изключително върху 
оръжие

концепция 
са осъществениРеволюцията се защи

щава
които съществено

пакт.развитиес Върху
гаранция 

и неза-
(От 1 стр) Младите недостатъчно 

се явяват на сцената на 
самоуправителното обще 
ствено и политическо ре 
шаване и развитие — из- 
тъкна Лазар Мойсов и до
бави, че нашето единство 
трябва да се изяви чрез 
развитието на социалисти 
ческата демокрация и 
засилването на обществе 
ната сила на работничес 
ката класа и трудещите

При това имаме някои
сериозни обществени пре 
блеми, които засягат мла
дите хора. Две трети 
целокупното число на не
заетите са) млади хора. Ма 
кар че проблемът за зае
мане на работна ръка не

то

на кралското пра
вителство и набързо на тотална 
пация на нашата страна, в дните на 
безнадежност за покорения народ, Ко
мунистическата партия решително пое
ма кормилото на страната в собствени 
ръце. Започва подготовката 
жено въстание, чиито * концепции на 
водене разработва йосип Броз. За същ
ността на НОВ-а другарят Тито 
тогава казва:

„Нашата Народоосвободителна вой 
на не би била така

от оку-

на въоръ-е неочакван за страна 
която се променя бързо 
от аграрна в индустриал 
на, нужно е с голяма се
риозност да се обърнем 
към тоя толкова значи
телен въпрос на нашетс 
развитие и да мобилизи
раме усилията на цялотс 
общество за изнамиране 
на нови решения и да 
предприемем 
мерки, които 
възможност за заемане на

още
се.

упорита и толко
ва успешна, ако народите на Югосла
вия в нея не виждат, освен победа над 
фашизма, и победа
подтискат и се стремят към по-нататъ- 
шно подтискане на народите на Юго
славия ... Думата Народоосвободител- 
на война би била само една фраза па 
дори и измама, ако покрай общоюго- 

подготовка за Дванадеге Й славския смисъл, няма и 
“ смисъл за всеки народ

ако наистина със своята същност

Въз основа на встъпи 
телния доклад и разисква 
нията наскоро ще бъде 
направено резюме -на ос
новните становища и пре
дложения, които ще по
служат в

над онези. които

въоръжаване и
лизГ^СВ°°Т^е™аВа°Гйаска'ЪЗ,^о и! 
лиза от войната, като признат и рав
ноправен съюзник на антихитлерйст- 
ката коалиция. Другарят Тито

енергични
ще дадат предстоялата

национален 
отделно, т.емлади. тия конгрес на СЮК.

не като
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резушл?ЙтеА
РИТЕ ЗА ДЕЛЕГАЦИИ И ДЕЛЕГАТИ

КОНФЕ 
ОТ ИЗБО ОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

Да са засили дейността 

на СК в базатаМасовост, конто задължава
С досега изнесените 

нки за изборите за 
нове на делегации и деле
гати на обществено-поли
тическите и

оце
чле-

ганизирано участие 
борите. Изнесено

на из 
беше,

също така, че поради тех 
ничски задача на Съюза на кому

нистите. Занапред трябва 
да се изостри отговор
ността на носителите на 
реализацията 
стопанските организации, 
стопанските камари, коо
перативния съюз, банките 
и останалите субекти.

Участвувайки в разиск
ванията, Вукойе Булато- 
вич изтъкна, че в конгрес 
ната и следконгресната 
си активност СК трябва 
да намери ефикасни мето
ди на борбата срещу вси 
чко, което обременява на
шите отношения и разви-

причини
тридесет на сто от вой- 

гласували 
макар че за всичко навре 
ме са дадени необходими
те напътствия- 

Председателството 
Съюзната конференция 
на Социалистическия 
юз се обръна към Пред
седателството на Републи 
канската конференция на 
Социалистическия

почти Всамоуправи- 
телните общности На ин
тересите Не даде 
особено нови и

сегашните сложни условия е ясно кол- 
много нашата самоуправителна социалисти

ческа общност се корени . върху братството, 
единството и задружността на народите и на
родностите — изтъкна членът на Председател
ството на ЦК на СКС и председател на Ре
публиканската конференция на ССТН Вукойе 
Булатович.

циците не са ко
Някои

по-съще- 
разис-

кването в Председателст- 
на Съюзната * конфе

ренция на ССТНЮ на 14 
април тази година. Изтък 
вайки вече известните да 
нни за масовия отзив на 
избирателите Петър Ра- 
кочевич в уводното си из 
ложние подчерта, че сега 
е небоходимо всички ор
ганизации на Социалисти 
ческия съюз, Съюза на 
младежта и други, реал
но да оценят своето анга 
жираде в изборите и да 
утвърдят конкретни зада
чи, така че в предстоящия 
период повече отколкото 
досега да се ускоряват но 
вите
нерации на делегати и 
членове на делегации.

Чуха се и предупрежде-

селско-ствни оценки ни
навото
съ-

Учредително-изборното иредентисти. Със съща по 
на Междуоб- следоватлност СК

1ЦИн?^та конференция бори и срещу
на СКС в Лесковац преми танали национализми-
на в атмосфера на висока Икономическата стаби- 
готовност на над 39 000 ко лизация и занапред ще бъ 
мунисти в Южноморав- де централен въпрос в дей
ски регион да развиват со 
циалистическото 
равление по пътя, я 
тан от Тихо и СЮК.

съюз
на Сърбия с информация, 
с която изразява своите 
критически забележки по 
повод оценките и заклю
ченията, както и характе
ра на самото разискване 
на последното заседание 
в Секцията за информи
ране при Съюзната конфе 
ренция на Социалистичес 
ки'я съюз, на която се 
води дискусия във. връзка 
с информирането от Ко
сово. Във връзка с това 
Председателството 
да се подготви 
щателно 
обсъждане и че Секцията 
към Съюзната конферен
ция за информиране и 
обществено мнение тряб
ва да разисква по тозивъ 
прос в пълен състав, при 
участие на всички компе 
тентни да дават мнение по 
този въпрос.

заседание ще се 
всички ос-

самоуп-
начер-

В предстоящия период, 
наред с усилията .за уско 
рено икономическа разви 
тие на региона, комунис
тите последователно ще 
се борят за равноправие
то на сърбите, албанците, 
българите, ромите и оста
налите, които живеят на 
тези простори, 
твърде голяма е задачата 
на комунистите в Преше- 
во, Медведжа и Буяновац, 
където има прояви на вра 
жеско действуване на ал
бански националисти и

трети по ред ге-

реши 
отделно, 

и всеобхватнония, че в някои среди е 
имало и кадрови комбина 
торики, че все пак не е 
бил Взадоволителен от- това
зивът на студентите и че 
един от пропуските е и 
този, че нашите работни 
ци, намиращи се на вре
менна работа в чужбина 
и този път не са взели ор

Ж. МладеновичР. Стояновичягтнз

ствуването на СК. Отно- тие. В тази насока тряб- 
шението на комунистите ва да укрепваме акцион- 
и останалите субекти към ното единство, отговор- 
стабилизацията трябва да ността и демократическия 
бъде критерий за оценява централизъм. За преодол- 
не на отношението им яването на съществуващи 
към политиката на СЮК. те икономически и други 
В тази всеобхватна акция трудности е необходимо 
най-голямо внимание ще да укрепва ролята на СК 
се посвети на сдружава- в базата на обществото, 
нето на труд и средства а това може да се пости- 
върху доходни принципи.
В изтеклия период — из
тъкна докладчикът Миро
слав Здравкович — Меж- 
дуобщинската конферен
ции и нейните органи во
диха успешна борба Про
тив затварянето на сто
панския и обществен жи
вот в тесни, общински рам 
ки. Благодарение на това 
се осъществиха дългосро
чни производствени и са- 
моуправителнм отноше
ния с „Мин”, „Навил”,
„Вочар”, Галеника'', „За
става", Химическата про
мишленост от Панчево и 
други. Носители на ‘само- 
управително сдружаване 
бяха и организации от ре 

— „Симпо", „Здрав- 
„'Югекспрес" „Дели- 

„Зеле
Велкович" и други. Досе
гашните резултати са до
бра основа за 
постижения в доходното 
свръзваие, което е предпо 
ставка за преодоляване на 

изоста
налост на региона. Пре
възходна задача на СК е 
да открива нови простори 
на стопанската интегра-

Върховен комендант успява да постиг- бригади в Западйа Босна, маневъра 
не това, понеже решава два крупни * Неретва и пробива на Сутйеска, реше- 
стратегически проблема на военното ндата в Бихач и Яйце, ръководене с 
устройство: първо, формирани са пар- Белградската и Триеската операции и 
тизански отряди, като основен и за 
въстаническите маси най-подходящ об
лик на военно организиране, 
през цялата борба дават 
за масова въоръжена борба на цялата 
територия, и второ, от началото е зае
та здрава насоченост към създаване на 
крупни военни формации (бригади, ди
визии и други), а Също и навременно 
организиране на военноморски сили и 
военно-въздушнй части, както и на 

служби на въоръже

на

много други.
Една от най-крупните инициативи 

на йосип Броз Тито която представ
лява качествено преобразование в раз
витието на Народоосвободителната вой 

социалистическата революция 
относно Националния комитет на ос
вобождение на Югославия на Второто 
заседание на АВНОЮ през 1943 годи
на. За това другарят Тито казва:

.,. . . приети са по мое мнение за 
този етап на нашата революция и на- 

революционна цародоосвободи-

които
възможност

на и

гне с конкретна акция 
на комуниотите в сърце
вината на живота. Спи
райки се върху борбата 
срещу
отделно срещу албанския 
национализъм и иреден- 
тнзъм в Косово, Булато
вич изтъкна, СК и всички 
прогресивни сили трябва 
непременно да спрат от- 
селването на неалбанско- 
то население от Косово, а 
също така и от Прешево 
Медведжа и Буяновац.

Делегатите на МОК на 
СКС в Лесковац избраха 
Председателство на МОК 
от 17 членове и Радисав 
Станоевич от Враня за 
председател на Председа
телството. На първото за
седание на Председател
ството Живко Младено
вич от Лебане беше из
бран за секретар на Пред 
седателството, а Снма Йо 
вановнч, Зарийе 
митриевич и Ягода Стоя
нович за изпълнителни се

всички родове и 
ните сили. за нанасяне на силни уда
ри на окупатора на цялото югославско 
полесражение.Тито е вожд и стратег от нов тип 

на непобедима народна войска 
съществува затова, че има воен- 

Главните особе-

национализмите,шата
тел на война най-важците решения, ко
ито винаги в нашата история ше / се 
считат като връх на нашите усилия и 
успехи, които постигнахме в една не
равноправна над човешка борба с мно- 
гочислен враг..."

вожд
която

първична роля на човека, които е бил 
най-важният фактор във 

войната и въоръжената борба, второ — 
офанзивност и в условията на неблаго
приятни отношения на силите, трето 
превръщане на целокупното югослав
ско пространство в единно полесраже- 

щие, четвърто — маневъР и подвиж
ност в стратегически, оперативни, опс 
ративни и тактически размери за бъ,р 
зо прехвърляне центъра на боевите 
действия и довеждане да собствени си- 

п<>благоприяП[б положение, пето 
врага собствени об- 

водене на борба и

и си остава

шопа 
лье”, 

с”, „Леминдшей. Б. Тито на позицияли в
А резултатът на това е: Югославия 

изгражда върху федеративен
— натрапваме на 
лици и начини «а
шесто — постоянно развитие на пар
тизанската тактика от единствени об
лици на герилски действия до наи-сло- 
жии съвременни боеве.

Държейки се към тези принципи 
другарят Тито като Върховен комен
дант в НОВ-а може успешно да съе
дини своя талант и вродената способ- 
кост за предвиждане на настъпващи ге 
събития- Така и настават» неговите ис
торически решения: за формирането 
ца Първа пролетарска и М всички ос
танали бригади, за похода па група

по-големн
Димила сепринцип, няма връщане на старото и 

нова Югославия да излезе на междуна 
Към въоръжената бор-родната сцена, 

ба се присъединява и дипломатическа 
активност и борба за международно 
признание на нова Югославия. Тито и 
тази борба успява да доведе успешно

кретари.
От заседанието беше из

пратено поздравително пи 
смо до Председателството 
на ЦК на СЮК и Пред
седателството иа ЦК на 
СКС.

икономическата

Д9 края. Подготвил:
Д. Радованович

едващия ^°А^и^ШИТЕЛН0
цня.

Реализацията па проек
та „Морава II” е трайнаВ сл 

„НЕ!
К. Георгиев
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ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ НА КОМУ 
НИСТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

СРЕДСТВАТА ЗА ГО 
ДИШНА ПОЧИВКА

НУЖНО Е 

СДРУЖАВАНЕОт теория към практика
х ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА 

ШКОЛА ПРИ ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ СА ДАДЕНИ 
ВИСОКИ ОЦЕНКИ * ТОЗИ ВИД НА ИДЕЙНО ОБ
РАЗОВАНИЕ ДОСЕГА СА ЗАВЪРШИЛИ 70 КУРСАН

Съгласно крепоръ 
ката на Председател 
ството на Съюза иа 
Председателството • 
на синдикатите в СР 
Сърбия,
ЯТ синдикален съвет 
в Димитровград пре
поръча на 
трудови 
ции двадесет на сто 
от средствата, които 
се отделят за почив- 
ка на работниците, 
да се сдружат в Са- 
моуправителната об 
шност на интереси
те за отдих и почив
ка на работниците, 
Всъщност това е 
унисон с договора 
сключен преди две 
години.

Факт е, че средст
вата които се дават 
изцяло не се ползу
ват за предназначе 
нието си, а съвсем 
за други цели. Мо
же би и затова, че 
те често се дават 
много по-рано от тър 
гването на почивка. 
Становището пък е, 
тези средства да се 
дават когато се тръ
гва на почивка или 
когато се Уговорят 
обекти за почивка. 
Примерите пък в ди
митровградските ор 
ганизации на сдру
жения труд са раз
лични.

В ООСТ „Дими
тровград" тези сред
ства са разпределе
ни на следния на
чин: на всеки работ 
ник са дадени по 
2700 динара (80 на 
сто), а 20 на сто, т.е 
по 675 динара се 
сдружават в СОИ за 
отдих и почивка. 
При това от средст
вата за общо потре
бление се отделят по 
300 динара на работ 
ник и тези средства 
се сдружават в ед-. 
но. Счйта се, че по 
този начин ще се 
обезпечат средства, 
с които около 60 ра
ботника с по-малки 
лични доходи или 
нарушено здравосло 
вно състояние без
платно ще прекарат 
почивката в някоя 
баня или на Адриа
тическото крайбре- 

. жие.

ТИ
Общински

Тези дни в Сурдулица завършва с работа тре
тият випуск курсанти на Политическата школа при 
Общинския комитет на Съюза на' комунистите, по
стоянен и незаменим вид на идейно-политическо и 
марксическо образование, която досега завършиха с 
успех 70 членове на Съюза на комунистите. В тре
тия випуск има 35 курсанти.

—■ Тази важна задача се провежда според 
програмата на Централния комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия — ни уведомиха в Общин
ския комитет на СКС в Сурдулица, като изтъкнаха, 
че работата на Политическата школа в този град 
се характеризира с активно отношение на курсан
тите. След изнесените лекции се организират рази
сквания, а оовен това всеки курсант изработва се 
минарски труд.

Още един факт заслужава внимание.
В работата на Политическата школа 

- то е поставено върху практическата проверка 
придобитите знания в трудовите и самоуправителни 
те организации. За тази цел е задължително посе
щаването на стопански, колективи^ и организации 
на обществените дейности, където'се водят разго
вори върху конкретни проблеми в практиката.

След като завършат с лекциите, за курсантите 
се . организира пътуване по страната.

Прави се обиколка на знаменити исторически 
места. Курсантите посещават Крагуевац, Белград, 
Ясеновац, Кумровец, Козара, Яйце, Сутйеска, Нерет- 
ва. Петрова гора, Плитвишките езера, Кадиняча и 
други места, които представляват най-светли стра
ници от нашата история.

След свършванто на школата се организира 
сказка по най-актуалните събития у нас и в света, 
а след това по -тържествен начин на завършилите 
курсанти се връчват дипломи. С. М.

ВСИЧКИ
организа-

ПРЕД „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ НА НАРОДА И НАРО 
ДНОСТИТЕ В СРС

В двадесетото, юбилейно 

„Братско хоро"-пионерн 

и младежи заедно
в

* ОБЩИЯТ ДЕВИЗ Е: „ОБИЧАМЕ СВО 
ВСИЧКИ НЕЙНИ БРАТСКИтежите ЯТА РОДИНА И 

НАРОДИ И НАРОДНОСТИ” * ТРАДИЦИОН 
НАТА МАНИФЕСТАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 

14 ДО 17 МАЙ

на

пиТрадиционният феети- дейност на училищата,
общности, пивал «а младежта на на

рода и народностите от 
СР Сърбия, който ежегод 
но се провежда в Димит- рното 
ровград под название 
„Майски срещи” и „Брат- 

' ско хоро” — срещи на 
основните училища 
народи и народностите 
СРС — тази година ще ще бъдат 
се проведат като една 
нифестацця. Домакин 
това тържество ще бъде Срещите.
Димитровград. За Димит- и среща с изтъкнат юго- 

голяма славски поет.
В художествената из- 

тази година чес- ложба освен произведе- 
двадесетгодишен ния, които отразяват би- 

оттук та на дадена народност, 
„Братското хоро”, което също ще бъдат изложени 
преди 20 години тръгна ученически творби от 
последователно през то всички области и художе 
зи период обиколи всич- ствени фототрафии, хара 
ки училища на народа и ктеризиращи живота и 
народностите в СРС.

Сформираният органи
зационен комитет за юби 
лейните среши е приел 
програма за тържество
то, което ще се състои от 
14 до 17 май, тази година.
Предвижда се широка 
програма за чествуването': . че на Срещите тоЗи път 
освен танцови състави, ще участвуват представи

тели на сърби, хървати, 
черногорци, албанци, тур 
ци, русини, унгарци, мю 
сюлмани, румънци, сло
ваци и българи, а за пръв

онерските 
онерските отряди.

В областта на литерату 
творчество уче

ниците пишат на темите: 
„Партийо, високо блести 
твоята звезда" 1 и „Свобо
да, Твоето име е Тито”. 
Най-поетичните

на
творби

наградени, а 
ма по една творба се доста- 
на вя на организаторите на 

Предвижда се

в

ровград това е 
част, тъй като „Братското 
хоро”
твува 

юбилей. А именно

работата на училищата.
На Срещите ще бъдат 

изпълнени и традиционни 
те гимнастически упраж 
нения, които подготвят 
училищата в .Димитров
град.

Да напомним накрая,

Изглед от Сурдулица
които ще изпълнят кит 
ки национални хора, таи 
ци- и песни, ще се уртро- 
ят още изложба на-худо
жественото творчество, а 
ще се състоят и разгово
ри и срещи между млади 
те историци, географи и 
биолози.

СУРДУЛИЦА

Семинар аа ръноводвтвата на 

първичните организации иа СИ И примерът в кон
фекция „Свобода” за 
служава внимание
то. Тук с години на
ред не се дават готе 
ви пари за почивка. 
В тази организация 
всяка година опре
делен брой , работни
ци, съгласно приети 
те критерии, изпра
ща на 15-дневна без 
платна почивка. Те
зи работници запла
щат само пътните си 
разноски.

път ще участвуват и пред 
ставители на словенците 
от училище Дол край Лю 
бляна.

На 17 т.м. в Сурдулица СК на- Сърбия в осъществ Една от особеностите Постигнат е и договор 
бе проведен семинар за яване Конституцията и на Срещите е развитие и за публикуване на моно-
оспособяване ръководст- по-нататъшното изграЖ- задълбочаване на револю- графия за Срещите вклю
вата на първичните ор- дане и укрепване един- ционните традиции, брат чмтелно и за юбилейни-
ганизации на СК. На се- ството и задружността в ство и единството на на- те, които тази година се
минара присъствуваха се- СР Сърбия” реч произне- шите народи и народнос- провеждат в Димитпов-
кретари и членове на се- се Риста Младенович, из тщ Край лагерни огньове ^
кртариатите на първич- пълнителен секретар на участници в ЦОВ-а
ните партийни организа- Председателството на ЦК възкресят спомени от ве-
Ции, членове на Общин- на СКС, а по втората, „Ак ликата Народоосвободите-
ския комитет и Псшити- туряни идейно-политичес лна война и социалистиче
ческия актив на СК, Об- ки въпроси в по-нататъш- ската революция- Всич- че
щип°кия синдикален съ ното укрепване водещата ки дейности ще се прове-
вет и курсантите на тре роля и оспособяването на дат под девиза: „Обичаме
т°™ поколение на Поли- първичните организации" своята родина и всички
тическата школа на ОК добросав Бйелетич, съвет-
на СКС. ник в Председателството

На семинара бяха обра на ЦК на СКС. 
ботеди две теми. По пър
вата тема „Задачите на

град.
ще

Следва да се отбележи, 
че ходът на подготовките 
се провежда успешно и 

юбилейните срещи 
наистина (по обхвата на 
своятц програма) ще бъ- 
Дат внушителен показ на 

неини братски народи и братството, единството и 
народности . задружността на братски-

Програмата обхваща хе народи и народности у 
постиженията във възпи- нас. 1
тателно-образователната

Очевидно, приме
рът на „Свобода” пс 
казва, че 
ват

съществу- 
самоуправител- 

ни начини . за ползу- 
ване на тези средст
ва за предназначе 
нието им.

А. ТС. М. Ст. И.
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ГРИЖИ ЗА РАБОТНИКА

СУБСИДИИ ЗА 

ПОЧИВКИ
В основната орга

низация на сдруже
ния труд „Тигър — 
Димитровград" е при 
ела решение до 15 
април т-г. да запла
ти на работниците 
субсидии за почив^ 
ки. Според решение
то, всеки работник 
получава 3375 дина
ра, като при това 20 
на сто от тази сума 
доброволно се отде 
Ля (чрез самоуправи 
телцата общност нг 
интересите за строи
телството на спорт
ни обекти) за изгра
ждане на обекти за 
краткотраен отдих и 
възстановителни по 
чивки. С други ду
ми, тази година все
ки раобтник от „Ти
гър
град" като субсидия 
за годишна почивка 
получава 2700 дина-

се обединяват за ра
ботниците с по-мал 
ки приходи и нару
шено здравословно 
състояние. От тези 
средства около 60 
работника от тази 
организация на сдру 
жения труд ше оти
ват на безплатни по
чивки на море, в 
баня или в планин
ски курорти, където 
(според мнението на 
лекари - специалис
ти) ще възстановят 
здравето си.

Обезпечаването на 
субсидии за годиш 
ни почивки в ООСТ 
„Тигър — Димитров
град" безспорно ще 
изиграе положител 
на роля върху възмо 
жностите повече ра 
ботници да почиват 
през годишния от- 
пуск, който от мно
зина . неоснователно 
се ползува за обезпе 
чаване на допълни-

ПО ВЪПРОСИТЕ НА (НЕ) ЗАЕТОСТТА НА МЛАДИТЕ ХОРА

Да се именуват производствени надпи Димитров-

ра.
* В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА НЕ 

СА СЪГЛАСУВАНИ ПОТРЕБНОСТИТЕ И ЖЕ
ЛАНИЯТА

стната общност на Дими
тровград и останалите по- 
големи местни общности 
в общината.

Според този договор в 
четири паралелки ще бъ
дат записани 128 учени
ци, и то със следните спе 
циалности: 
ническа (лабораторни тех 
ници по физика) — 32 ду
ши,
ност (металостругари 
фрезисти) — две паралел
ки с 64 ученика, правно- 
бюротехническа — 32 ду
ши.

От Фонда общо по 
требление пък по 300 
динара на работник

телци приходи.
Ст. Н.

На списъците в Самоуп 
равителната общност по 
заетостта в Димитровград 
30 на сто от незаетите са 
млади хора на възраст до 
30 години- Имайки пред
вид, че над хиляда души 
търсят работа, броят на 
младите без работа наис
тина не е малък. Кои са 
причините за това?

— Основното е, че не 
са съгласувани желанията 
на младите хора и потреб 
ностите на стопанските 

изтъкна

дите хора, 3. Андонов из
тъкна:

ИЗ ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА 
СК В БОСИЛЕГРАД

— Следим и постоянно 
сме в контакт ст>с самоуп 
равителната общност по 
заетостта. Отделен инте
рес проявяваме към ста
жантите. За тях трудови
те организации в община 
та нямат достатъчно слух 
и не напълно спазват то
ва законно задължение 
Преди известно време на 
съвместно заседание с ръ 
ководители на организа
ции на сдружения труд 
трудовите общности и са- 
моуправителните общно
сти на интересите — при 
ето е заключение да се 
изучи
заетите (особено на оне
зи, които изпълняват ус
ловия за пенсия, както и 
хонорарните работници) 
По този начин биха мо
гли да се открият нови 
работни места.

Най-важното обаче си 
остава школуване на кад
ри за сдружения труд, от
носно среднисти с произ
водствени 
Разбира се, че предвиде 
ните
трябва също час по-скоро 
да се реализират, а също 
така да се ползуват 
роприятията 
ческата стабилизация — 
изтъкна накрая 3. Андо
нов.

За действуване в 

сърцевината на 

живота

природо-тех-

машинна специал-
и

Трябва да се 
че миналата година кон
курса за гумарска специ
алност бе повтарян даже 
три пъти и ООСТ „Тигър 
— Димитровград" ведна
га може да приеме 30 ду
ши. Засега е налице неза-

напомни

Това бе изтъкнато на 
състоялото се тези дни 
заседание на Общинския 
комитет на СКС в Босиле 
град, на което беше прие 
та програма за дейността 
на ОК и неговото Предсе 
дателство в настоящия 
едногодишен период.

В програмата са набел 
язани задачи, чиято реа
лизация е от най-голямо 
значение за ускореното 
развитие на общината. 
Особен акцент е сложен 
върху 
нето 
ките

Дейността на Общин
ския комитет на СКС в 
Босилеград и неговото 
Председателство в пери 
ода февруари 1982 — фе 
вруари 1983 година ще 
бъде съсредоточена вър
ху най-актуалните въп 
роси от обществено-поли 
тическия живот и иконо 
мическото развитие на 
Босилеград ска община.
Пътепоказател на това де 
йствуване, както и досе
га, ще бъдат програмата 
и политиката на СЮК и 
резолюциите, които ще 
бъдат приети на предсто
ящите конгреси на СК.

организации 
Зоран Андонов, председа 
тел на ОК на ССМ. — Има 

бройсравнително голям 
гимназисти, а също така 
и средношколци с прав- 
но-бюротехническа 
алност. За един по-дълъг 
период те едва ли ще мо- 

намерят работа 
Още повече, че с приетата 
резолюция за настоящата 
година се ограничава при 
емането на

интересованост за произ 
водствените 
ти. Оттук необходимостта 
за съгласувана акция на 
всички заинтересовани и 
компетентни за правилно 
насочване на младите към 
онези специалности, кои
то се търсят, а не тяхно
то школуване за списъци
те на незаетите при Само 
управителната общност на 
интересите.

несъстоянието
специалноселеци

гат да

администра- 
работници. За съжа 

образователно- 
център 

занапред

усъвършенствува- 
на социалистичес- 

самоуправителни от 
ношенид в материалното • 
производство, отделно в 
селскостопанското произ 
водство.

тивни 
ление, в 
възпитателния 
„й. Б. Тито" и 
такива кадри се школу- 

подчерта Андонов.

специалности Алекса Ташков
капиталовложенияват, СУРДУЛИЦАОт друга страна, сДРУ' 

труд в общината 
голяма нужда за ра*

Развитието на делегат
ската система ще бъде в 

комплекса да се засадят центъра на активността 
88 фиданки. Тези фидан- на найгвишия партиен фо 
ки не ще засаждат само РУМ в общината и него- 
жителите на местната об вия политическо-изпълни 
щност в Сурдулица, но и телен орган. На този план 
по една местна общност интензивно внимание ще 
в СР Македония и САП се посвещава на решават 
Косово. Тези дни ще ста нето в делегатските скуп 
не известно кои ще бъ- щипи.
дат тези местни общнос Системата на всенарод- 
тц, защото в чест на 11 ната отбрана и общест- 
поред срещи „Братство- вената самозащита ще по- 
единство", които ще се лучава непрекъсната грн 
проведат на 16 май —ще жа, Общинският комитет 
бъдат засадени 88 фидан- и Председателството му 
ки за Тито.

С тези местни общно креатори на 
сти сурдулишката мест- още по-големи 

общност ще се побра иня в тази област, 
тими. С. М.

ТИТОВ ЛЕС НА ВЛАСИНАженият и ме-има
ботници с производствени 
специалности. За каучуко 
вата промишленост 
обходими работници от 

специалност 
. На

по икономи Местната общност „Бра 
ство-едииство’’ в Сурдули
ца раздвижи една твърде 
полезна инициатива. Име 
нно, 
край
където се провеждат тра 
дичионните срещи „Бра
тство-единство" местна
та общност построи чеш 
ма—паметник, върху коя
то символично е предста 
вена картата ма Югосла-

са не-

— Договорът за школу
ване на кадри за органи- 

сдружения

миналата година 
Влаоииско езерогумарската 

металици, шлосери.. 
конфекция „Свобода са 
нужни квалифицирани те 

работници, на 
„Градня” строителни ра
ботници от различна спе
циалност, а на земеделска 
та кооперация „Сточар
работници-специалисти по 
селскостопанско произ
водство и подобно.

По въпроса за акциите 
на Съюза на младежта в 

пробле-

зациите на 
труд и плана по записва- 

ученици за учебна-ие на
та 1982 83 година е приет 
през февруари т.г. — 
гькна Милча Ценков, ди
ректор на образователно- 

организа

КСТИЛНИ

из

вия-възпитателната
„Й. Б. Тито". Подпи- Този горски комплекс 

е наречен Титов лес.
През настоящата годи 

на трудещите се от тази 
местна общност дойдо
ха до ицтересца

ция
сан е от всички организа 
ции на сдружения труд, 
координационното 
за реформа на средното 
насочено образование, ме

ще бъдат инициатори и 
акции за 

постнже-тяло
па М. Я.разрешаването на 

ма за (не)заетост «а мла- идея: в
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явление
ЗАЩО СЕ ОТСРОЧВА РЕ КОНСТРУКЦИЯТА НА 
ЦЕХА ЗА ОБУВКИ В „ТИГЪР— ДИМИТРОВ 
ГРАД”

СЛУЖБАТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА В ООСТ „ИЗГРАДНЯИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
В БОСИЛЕГРАД

ЛИПСВА ДОБРА ВОЛЯНеобходима е по-голяма лична охрана основ

ООСТ „ТИГЪР-ДИМИТРОВГРАД”___________

печаване на различни оре 
дства по охрана на труда 
са изразходвани 560 хиля
да динара.

През настоящата годи
на тези средства ще се 
увеличат на към 700 хи
ляди динара.

Покрай това, че перио
дично се вършат техниче
ски прегледи на машини
те, електрическите апара- 

всички работници изцяло тл и останалите с^оръЖе- 
не спазват необходимите 
правила в опазването по 
труда. Все още има ра
ботници, които трудно се 
решават да употребяват 
защитните средства, счи
тайки че злополуката не 
може да ги сполети. Имай 
ки пък предвид, че тя ся
каш дебне, необходимо е, 
подчертава той, да се 
повиши и личната охрана.

За по-организирана слу
жба и за по-голяма сигур стоящата година и 
ност в работата са необ- работници ще издържат 
ходими и значителни ма- този курс. 
териални средства. През 
миналата година за обез-

В тази строителна организация охраната 
по труда, особено личната се схваща като ос
новен девиз в организацията на работата и за
това тук намаляват повредите и отпуските по 
болест

райони в Републиката от
пуска част от средствата 
за реконструкцията, сре
щу които Белградската 
банка е трябвало да обез 
печи над ДО милиона ди- 

кредйти. Официа- 
иск да се обезпечат 
средства до Белград 

Основна

Според плана по средно 
на оссрочното развитие 

новната организация на 
сдружения труд „Тигър 
Димитровград", предвиж
да се реконструкцията 
цеха за обувки, е което 
трябва значително да се 
увеличи производствената 
мощ на този цех. Още 
през юли миналата годи
на започват разговори с 
Белградоката банка — Ос 

банка в Пирот

С цел да се осуетяват 
телесните повреди и зло
полуките в строителната 
дейност, а преди всичко 
да се защити здравослов
ното състояние и животи 
те на работниците, от ми
налата година насам 
ООСТ „Изградня” в Боси 
леград започна по-органи- 
зирано да работи служба
та по охрана на труда. С 
това не салто че намаля
ват телесните повреда, (от 
миналата година досега 
тук е имало само някол
ко по-леки повреди) но се 
намаляват и отпуските по 
болест и се увеличава про 
дуктивността на труда.

Факт е — казва Драган 
Аначков

Когато Аначков подчер
тава, че все още не може 
да с има удоволствие той 
има предвид, че все още

па
нара 
лен 
тези
ската банка 
бацка Пирот, е изпратен 
през октомври 
година. Въпреки постоян
ните обещания — досега 
тези средства не са отпус 
пати.

Интересно при това е 
' че вносните съоръжения 
вече са дошли и се ползу 
ват в производството, въ 
преки че не могат да да
ват онези ефекти, които 
биха дали ако бе извърше 
ната реконструкция.

Оттук изниква въпро
сът: защо Белградската . 
банка — Основна банка 
Пирот, на думи подкрепя 
това начинание, а всъщ
ност му пречи то да се 
реализира- Сумата от 10 
милиона динара нито е ви 
сока, а ефектите от това 
капиталовложение биха 
били няколкократно по- 
големи. Очевидно, касае 
се за погрешна банкова 
политика, чиито последи

пия в организацията осо
бено внимание се посве- 

задълбочаванев щава на
знанията из областта 
охраната по труда, 
трудещи се, колкото 
пастоящем работят в ор
ганизацията, само 
20 не се завършили курс 
по охрана на труда, които 
се организира в органи 
зацията. Както е запланУ 
вано през средата на на- 

тези

миналатапа
От 170

ловна
да се обезпечат средства 
във вид на кредити за не
обходимата 
ция- Още в самото начало 

банка

по-

около рекоцструк-

сеБелградската 
съгласява да участвува 
съфин-ансиране

в
на този

цех.
След прдставената про

ектосметна документация 
фондът за насърчаване ра 
звитието на изоставащите

инженер по 
охрана по труда в тази 
организация, че в строи
телната дейност дебнат

В. Б.

ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДдоста опасности и ако 
всички ние непредприе- 
мамо необходими меро
приятия последиците мо
гат да бъдат несъизмри- 
ми.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ

„Услуга": тази година по-добре
Затова всекидневно се 

стремим да открием и 
премахнем слабостите в 
работата. Досега успешно 
и на време изправарваме 
възможните причинители 
на телесните повреди и 
макар че все още изцяло 
не сме доволни от пос
тигнатото в тази област, 
досегашните 
потвържават 
стта от въвеждане на слу
жбата.

Комунално-услужната те трудови единици с 20
организация „Услуга” в на сто.
Босилеград, въпреки труд- Осъщественият доход е 
ните условия, през 1980 по-голям с 40 на сто и въ 
година постигна сравните злиза на «ад 5,8 милиона 
лно. добри резултати. Об- динара, чистият доход с 
цщят доход бележи уве- 41 на сто и къ,м 4,3 мили
личение за 44 на сто и въ она динара. За лични до-
злиза над 14,9 милиона ди ходи са изразходвани над 
нара. При това хлебопе- 3,5 милиона и средно въз 

с лиза на 6044 динара, кое 
то е с 36 «а сто повече

които н са в съотвествие 
с покачване цените на 
материалите.

^— От друга срана без
отговорното отношение 
на някои работници пре
чи да се постигнат още 
по-добри резулатати, а с 
доходи. В ход е изготвя- 
това и по-високи лични 
нето на самоуправителни 
актове, които ще уредят 
отношенията и приноса 
на всеки работник в съз 
даването на дохода. Тру
дът на всеки трябва да 
се заплаща. Разбира се, 
действителният труд в 
течение на месеца. Надя
ваме се, че това стимула 
тивно ще повлия върху об 
щите делови резултати, 
както и върху личните до 
ходи на работниците — 
каза накрая Стойнев.

Ци твърде зле се отразя
ват върху стопанската де
йност на димитровградска 
та основна организация 
„Тигър”.

Нещо повече, понеже 
средствата на фонда за 
насърчаване развитието 
на недостатъчно развити 
те краища не са използва 
ни през миналата годи
на, отново трябва да се 
търсят нови средства от 
фонда, понеже неизпол
зуваните
фондът погасява, 
ли тогава основание 
се търпи едно 
не (проявено

резултати
оправдаемо- карницата участвува 

65 на сто, тенекеджийни- 
цата с над 15, а останали в сравнение с преди.

Изхождайки от мерки
те на икономическата 
стабилизация в разпреде
лението на чистия доход, 
за съвместно и общо пот 
ребление са отделени 331 
хиляди динара, или 68 на 
сто повече, а за разширя 
ването «а материалните 
основи на труда над 400 
хиляди динара, или 83 на 
сто, повече, отколкото 
през 1980 година.

— През 1981 година зна 
чителни средства отдели
хме за изграждането на 

услужно-занаятчийския 
център.

А само преди две годи 
ни имахме загуби, или 
стопанисвахме на ръба на 
рентабилността. Оттук мо 
же да бъдем доволни.

Но не може да бъдем 
доволни от темпа на 
граждането му. След пое 
трояването безспорно тру 
довите условия

КРАТКИ НОВИНИ
Синдикалната организация на конферен 

ция „Свобода” организира двудневна екскур
зия до исторически места от Народоосвободи- 
телната борба. Петдесет работници са посети
ли на 17 и 18 април т.г. Тийентище, Титово Ужи 
це, Кадиняча и друга културно-исторически ме 
ста и паметници.

Всеки участник в екскурзията е запла
тил по 500 динара, а останалите 900 динара су 
бсидира синдикалната организация на конфек 
ция „Свобода".

средства 
И има

да
отсрочва- 

едностран- 
чиво от Белградската бан 
ка — Основна банка Пи
рот), в чиито основи ле
жи липсата на добра во- 

Ст. Н,
1

М. Я. 3ля.А. Т. ХЕ „ВЛАСИНА” РАБОТИ

За второто полугодие
От началотоОсновната организация на сдружения 

ТРУД за производство на минерална вълна „Га 
леника” в Сурдулича в първите три месеца на 
годината е произвела 2100 тона минерална въл 
на, а от това е реализирала 1910 тона. По-голя 
мо количество от произведенета минерална въ 
лна е реализирано на домашния пазар, а 6200 
чували

на настоя 
щата година Власинските 
водоцентрали в Сурдули- 
ца работят с пълна 
ност и така

тел на деловия отбор на 
Власинските водоцентра
ли, очаква се до края на 
април четирите 
трали да изпълнят плана 
за август настоящата го
дина й че ще бъде пости 
гнат рекорд в производс
тво на

мощ 
смекчават 

■ присъщата енергийна кри 
за в Социалистическа ре 
публика Сърбия. До 
април • са 
176 681 000

водоцен-

из-
14

на италианския пазар.
Стойността на износа възлиза на около 

1 200 000 лири, или към 480 000 динара. В Ита 
лия ще бъдат изнесени още 80 000 чували или 
800 тона минерална вълна,което е за три 
ти повече от съществуващите запаси на вълна 
в ООСТ „Галеника” в Сурдулица.

произведени 
киловатчаса 

електрическа енергия, до 
като според плана за пър 
вото полугодие трябваше 
да се произведат 169 ми
лиона Киловатчаса 
гия.

електроенергия 1 от 
съществу ването на Вла- 
синската енергийна си
стема.

Инак акумулацията 
Власинското и

значите 
лно ще се подобрят — за
яви Райко Стойнев, дире 
ктор на ООСТ „Услуга”.

По-нататък на
Лисинско

изтъкна, че 
възможности

пъ-
не всички 
се ползуват докрай. Сери
озна трудност представ
ляват цените на услугите,

енер- то езеро е достатъчна за 
работата на всички агре 
гати в предстоящите два 
месеца.

С. М.
Според думите на Мио 

драг Ристич прдеседа С. М.■
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МУНИСТ Брой 1309 
Годкна XI. 

23 април 1082 
Белград

«АЙ ,НА СЪЮЗА НА
4ЯМНННН! __

Да св разясни н каже докрай
„РЕВОЛЮЦИЯТА Е НЕЩО ДРУГО ОСВЕН ОБИКНОВЕН, СПОКОЕН ЖИВОТ”

Миналата седмица се състоя конгресът пи
на словенските комунисти. До коая ия ''' ’ 4' пРоявяват се разни национализ- На конгресите и конференциите на СК,
сеца ще се проведат още четири полобн?, гп„„ ,г<;‘;паРатически и унитаристически вид, специално на Дванадесетия конгрес на 
заседания (конгресът на СК «а Чепня „„„I1 „ ова и псевдолибералистически концеп- СюК, следователно, нищо не бива да оста-
и конференциите на СК във Войвопиия обЩеството .. . лъжерадикализъм, ко- не неразяснено и недоизказано. Цената на
Косово и в ЮНА). Ще последват четири пе к* гД оезоТГОВОРна и едностраничива крити- отлагането и скриването, както вече се по-
публикански конгреси. Свикан е (от 26 пп ™ п°Рицава всичко, което сме постигна- каза, сигурно би била изключително висо-
29 юни) и Дванадесетият конгрес на плк и ’'засилена е и активността на ка. Етсг защо на предстоящите партийни за-
обявен е и дневният му ред.^роектодоку- в|ад-С^>ан^'^^я"рс>гтаган^ИСтКИ центРО- седания, най-напред в републиките и по- 
ментите на всички конгреси са на публич тВя‘по „* • буржоазни*г либерализъм се опи крацнините, би трябвало да се изостри бор- 
но обсъждане Р 3 "У611114* тва Да натрапи своето ограничено анахрон- бата против всички отрицателни явления,

но понятие за чвешките свободи ..

идейните и другите проблеми по-бързо ще 
(ТИТО) се решават.

против национализма и етатизма в собстве
ните редове, трябвало би да се издигне от
говорността за развитието на цяла Югосла
вия.

Всичко това тече почти в съвършен Впрочем, наскоро Централният комитет 
ред. Може би дори и много рутинно? Има, на СЮК, на отделно заседание, ще разисква 
впрочем, мнения че публичните разисква- по актуалните идейно-политически въпро-
ния се занимават или с по-неваж-ни въпро- си’ Т°ва ще бъде удобен момент да се взе- Бъдещето на. Съюза на комунистите и 
си или в тях главно се потвърждават позна- ме п°-°фанзивен курс към силите и идеи- на югославската революция, действително, в 
тите становища и определения. Че малко те противни на политиката на СК, да даде най-голяма степен й зависи от това с какъв 
има същинска борба на мнения и идейно 01Че един допълнителен импулс на осъщест- успех комунистите ще развиват и изграж- 
разчистване, че и когато се раздвижат ня- вяването на известните становища. дат братството и единството и — кой ще

ко^ГеевсГпъЯкСТ° 2 "Г" “ ~ КГ» ^ТсГено^' глГн™° 
икономики”, отговорността за конкретни Марко Булц (в разискванията по ^адт” сГсъстоиТТтова - чГрХХчес™0^ 
пропуски, единението или единството „а ДОнооцнта за Дванадесетия конгрес на са НяМа доминиращо влияние в о§ищството 
СК н Югославия — няма сигурни знаци, че обстановката е по-тежка и по-слож

на отколкото и нататък се представя в мно- 
гобронните материали”.някой си е променил мнението си. Това са и главните точки, около които 

комунистите на предстоящите конгреси и 
конференции трябва не само да заемат яс-Не занемарявайки големите успехи, кои- Именно, трудно може да се повярва, че 

то постигнахме в периода между конгреси- силите_ за които става дума, така лесно са ни становища, но оттам — което е прелом- 
те, ясно е, че действително има много про- се отказали от своите идеи и цели. Ясно н0 за Успеха — веднага да тръгнат в ре- 
блеми, които трябва веднага да се решават, е, че и в Съюза на комунистите има чле- шителда борба същевременно за осъще-
Оценката за тези проблеми от най-компе- нове- п'^ и на отговорни функции, чиито ^^"всичкГЛщжадТдад" и 0™"° "практически постъпки «е са в унисон с по- пР°тив всички чужди идеи и сили.

литиката на СК. Едно такова състояние етентно място гласи:
Само по този начин — с преодоляване

цели„... Дейността на субективните сили по толкова по-опасно, защото техните думи се- краткосрочните прагматистическигиздогиз се тълкуват и отъждествяват със на краткосрочните прагматистически 
становищата на Съюза на комунистите. във всички клетки на обществото — Двана

десетият конгрес на СЮК може да бъде кон- 
Всичко това показва, че Съюзът на ко- грес да революционния континуитег,

отношение на делегатската система тече не
последователно и бавно ..„идейнополити-
ческата активност в иякои първични партий 
ни организации е лишена от същинско съ- мунистите рано или късно трябва да сложи където се формулира политиката на целия 
държание, тяхната работа се формализира, ясда линия на идейното разграничаване. Съюз на югославските комунисти и оттам

приемат из- Колкото по-рано, толкова по-добре. Отдру- се дава главният подтик за нейното оцьще- 
институ- гата страна, ще има по-малко „залутали”, а ствяване.

място

много съществени решения се 
вън наличните самоуправителни

Разисквания за конгресните документи В този брой:
* ПОДГОТОВКА ЗА КОН

ГРЕСИТЕ И КОНФЕ
РЕНЦИИТЕ

В досегашните разисквания ярщЩЩШ шшш
документите за ^ КО“' хута^да СК^на "Ьърбия са пред-грес. Статутът, проектоотчетм п зуга н алтернативи, ко-
ЖЛ етТГшо така говори за значе-
те.групи и комисии, бяха отпра
вени на публична „доработка , 
от която се очаква 
принос към подобряване

Това бе казано и
ЦК; разискванията пър- 

ху конгресните материали в ор-

ш »о„.
чателното им съдържание. Зато нат

от-

2

Съюза на комунистите.

* МОЖЕ ЛИ В СК ДА 
ИМА ВЪЗДЪРЖАНИ \

Но, според някои информации
изглежда, че в първичните орга
низации има проблеми в досегаш- 

Нашата общественост прояви пата подготовка за конгреса, 
голям интерес към тези докумеи- 

и към материалите, ко- 
XII конгрес

иието на разискванията.
2—3

съществен 
текста Именно, предвидено бе разпети. както 

ито ще приеме 
СЮК. От комунистите се

ио кваидата по проекто-политичес- 
кия отчет да продължат до 10 аи- 

как рил, обаче до тази дата много
* БЕЗ СУРОВИНА 

БАЗА
на заседа- очаква

«нията на кажатпериод да 
активността, ма органи-

в този организации не получили матерм 
СК в из- ала, което ще бъде причина забе

лежките върху този документ да 
бъдат доставени по-късно.
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Започват конгресите и конфе- че тежестта па отговорност 1а и 

ренциите на СК. Солидната подго последиците зависят от функция- 
товка за тези срещи подразбира та на комуниста, която той има 
ангажиране на всички организа- или в оамия Съюз на комунисти- 
щш, органи и форуми на СК. те или в самоуправителиите орга- 

В този брой поместваме ста- низаЦии или в обществено-полн- 
тии за предконгресната подготов- тическите организации. Съши и 
ка в първичните и общинските подобни грешки нямат и съши 
организации на СК. последици, тяхната тежест зави

си и от функцията, която има ко 
СПЛИТ мунистът. Това Нешо трябва да

се има предвид когато се ценят 
Сплитските комунисти считат, грешките на комунистите, 

че в конгресните документи и в 
практиката особено трябва да се 
изостри въпросът за отговорност- жено в

По същите причини е предло- 
члсн 27 на Статута да 

- се добави и пета алинея, е която
би предвиждала организациите н 

Документите за Деветия кон- органите на СК да разгледат н 
грес на СКХ „издържаха" публи- вземат становище дали един ко
нните разисквания в сплитските мунист, който изпълнява ръковод- 
партийни организации, а резулта- па Функция или длъжност може 
т-ите от разискванията бяха суми да остане па съшия пост след ка
рани на заседанието на Комите- то е утвърдена неговата полйти-
та на ОК -на СКХ. Чденове-ге да- ческа отговорност поради -ненз- ............ „ _
ли подкрепа на предложените до пълняване задълженията ма члена Времетраенето па мандата сь- фикциите и1 връш н 
кумен-ти, но изнесли и редица на СК. Забелязано е. именно, че шо така привлече вниманието в Практиката говори
свои критически забележки. Ос- някои комунисти остават на ръ- публичните разисквания. Изразс- комунисти с няколко
новната поръка на всички разис- ководните места, макар че е ут- но е мнението, че едногодишният телни мандата
квания е, че и резолюцията и про върдсно, че нарушават своите за- мандат е хендикеп, зашото ако две трети части.
ектостатУтът на СК на Хърватско дължения към СК и функциите се има предвид годишната 
са добри, обаче техният дух не които изпълняват- чивка и самото „въвеждане
бива да остане само на хартия. функцията и работата,
След конгресите трябва бързо и ЗА МАНДАТА 
съгласувано да се разгорещи бор 
бата за осъществяване на задачите 
от тези документи.

та.

базата, 
че отделни 

последова 
оставали в онези

по-
Предложено е. също така. 

манда- членът на СК който в два поред- 
татът всъщност трае само десе- ни мандата бил член на един ор 
тина месеца. В Сплит е решено таи на СК не може в тгредстоя- 

Предложено е още един път във всички избори обезателно да итя период да бъде избиран за 
да се разгледа и процедурата при се възобновява половината от сь- член на друг орган на СК на съ- 
обжалването, защото в това отно- става на общинските и градски- шо равнище. Известно е, че от- 

Безпредметни са забележките тенис липсва единствена проце- те комитети на СКХ, на ЦК на делни членове на СК с години 
дали резолюцията трабвало да бъ дура, а трябвало би да бъде съ СКХ, «а статутарните и контрол- оставали в ръководствата на СК
де по-кратка, по-сбита и тем по- ша за всички. Така на разпусна- ните комисии. Според един друг на същото равнище, само проме-
добни. Много е по-важно кому- та първична организация на СК член, същите членове на СК мо
нистите да бъдат по-храбри в се осигурява правото -на жалба же да бъдат избирани два пъти
нейното осъществяване, да водят докато това право нямат обшин- поред за секретар на
битка с негативните явления и ските и градските комитети- Про организация на СК, за
носителите им, да не се върви по тив присъдена идейно-политичес- общински и градски комитет, за членът на СК може поредно три 
линията на незасегане към носи- ка мярка зледат «а разпуснатия член на ЦК на СКХ и членове ПЪТи да бъде избиран за член на 
телите на опортюнизма, либера- общински или градски комитет на статутарни и контролни ко- 
лизма, догматизма и онези които се обръща с молба до конгреса мисии- Това би било в унисон с

Кон- на СЮК, докато всички останали

чевъв

няли органите- В член 33 сй пред-
лага като възможно изменениетопървична

член на и допълнението, че изключително

ЦК на СКХ и член на Предсе
дателството, но по специална про 
цедура, което може да се приеме.

нанарушават принципите 
ституцията и Закона за сдруже- членове се жалят на статутарни

те комиси.
общата интенция на кадровата
политика означена с тернмнна 
реизборност, деакумулация на

ная труд. Ивица Мливончич
ВИНОВНИЦИТЕ СЕ ЗНАЯТ, 
ОБАЧЕ...

ТОПЛИЦА ЙОВАНОВИЧ ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В ПОЖАРЕВАЦ
Сплитските комунисти търсят 

да се подобрят текстовете на до
кументите там където се говори 
за първичните организации на 
СК, с цел да се издигне методът 
им на работа, да се издигне от
говорността и даде тласък на по- 
големите активности в .първични
те партийни организации. Трябва 
ло би по-уточнено да се опреде
ли и ролята на първичната пар- 
тийна организация в обществено- активността на СК в останалите 
икономическите отношения в ос- обществено-политически

Дилеми за мандата
на же да се отчуждят от базата 

станат „бюрократи" за две - 
ни. Затова бих

В проектостатута на 
Сърбия, много повече 
в предходния Статут е казано за

СК и предлагат алтернативи. Считам 
годи- че най-добро би било следното:отколкото

предложил ман- решението на първичната органи- 
Датът на председателя на общин- запия на СК да бъде валидно ако
пГ.чКОМИ^ОТНОСНО На предсе на събранието присъствуват най- дагеля на М(_ж да трае две годи- малко две трети от членовете, а 
ни, а на секретаря на 
телството — три години.

Що се касае

органи
новната организация на сдруже- зации. Но мисля, че трябва да 
ния труд, специално когато се се поясни онази част, в която се
иОВс°редс3тватаРУЖаВаНеТО “ ТРУДа говори за това кой съчинява де- 

Имаше много предложения Д? легацията на Съ.юза на комунис 
се подобрят конгресните докумен ти'ге за избор на делегати в об- 
ти в онези раздели, които се от тествено-политическия съвет на 
насят до отговорността на члено- Скупщината. В проекта се казва 
вете на СК,. Ако липсва повече
ОТГОВОРНОСТ В СК И това ОТ все- гтят\/тяги-шт<= петтт^нтп |п ппКИ член И първична организация СЪс статутарните решения на ор- 
на СК до иай-висшите партийни ганизациите на СК в общините 
тела -^ същата ще липсва и в об- С това се зачитат специфичност и- 
ществото като цялост. От партии- те на всяка община, но 
мите конгреси с право се очаква че (Не би трябвало да има голя- 
по отношение на отговорността 
да бъдат по-конкретни и последо
вателни. Очаква се от първични
те организации на СК да дават 
Отговори и на конкретните
проси, зашото някой трябва да свързват с едногодишния мандат 
отговаря поне за големите неспо- Колективната работа 
лучливи решения в инвестициите 
които пак се увеличават.

Виновниците се знаят, но

председа- за предложеното решение се изя- 
снат най-малко две трети от при- 

до начина на ре- съствуващите. Застъпил бих се то
на проекта сешаване в член 19 ва да важи за всички решения-

че това по-конкретно се регулира

мисля

мо разнообразие.

Когато се касае за колектив- 
въ- пата работа, някои това веднага

е колектив
но приемане на съвместни реше

не ния, провеждане на тези решения 
се посочва с пръст към тях, така в практиката. Но. членът на СК 
че се създава представата, че ка- Който се намери на поста предсе-
То0бш0ест1воСТи0чеСМза в^иГе вино™ на общинския комитет или
на работническата класа. Това секретар, а идва от прякото про 
никога не е било стил на работа изводство, дама време за една го- 
в Съюза на комунистите и кон
гресите трябва по-ясно да поста
вят въпроса за отговорността 
Сплитските комунисти предлагат малко знае. Но, според мен, пред 
в Статута на СКХ да залегне раз
поредбата, която ще подчертава

дина _ и хората да запознае. Не 
изхождам от това, че този човек

седателят и секретарят не мо
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Може ли в Съюза 

Да има въздържани
на номунистите

ненидта на Статута на СЮК ко
ито са на публично 
се предлага внасяне 
бата. според която .
Съюза на комунистите

— Ако в Статута трябва да за

организациг колкото са и приеме тази възмож 
’ ^ ларко Борец в Битоля. ност в изясняването на...членове

те на СК, никак не би трябвало
нг) ---------------- ... * . . комунистите да знаЧи да се дава възможност
с и сам°то му Съществува- никога не сме се застъпвали за за ЛПопткжигти««-кл 

™е‘ 2 Мълчаниет° и затварянето компромиси, пък това не трябва 
можногтР= пространството и въз да правим и сега 
ЦИя^борба на 2ЖгГФРеНЦИ* е Боро Мицев.

В
Той оставя 

юза на 
де без

възможността в СЧ 
комунистите някой да бъ 
становище! ? А с това ие 

не се Довежда под

та алтернатива на този член е сямп™ "----- --------
че членът На СК може да се вт
н«ГЖ1? ОТ гласуване с обоснова- ние, което първичната I 
ция или органът Не може" 
е задължително да :—
СКТаНеЛ1^атИВа е' Че членът на ЛЕГАЛИЗИРАНЕ 
гласуване ДЯ С6 ВЪЗДЪРЖИ от НИЗМА
йзн?сение3разТични^?ненияВе Ж^а въз^ржането катЯгориЧно против

^^1^1'1Теза>Т^а^^°^1”*^аанкетира &
ли повече членове и функционе- вар. За всекТчлен н“ Г°™ 

ко.мунистите.

на
обсъждане 

на разпоред- само 
членът въпрос ’

В Съюза на
отношение

или да. се саздаде възможност на 
— категоричен някого постоянно да мълчи. Тряб 

^ О .,, от,-Фабриката за ва да се признае1 че сега ОЦ1е във 
„ май в Неготйно. Вина всички обстоятелства. няма. пр.ециг

НА ОППРТТП пявз т^Рдеше недвусмислено из но ясни и ангажирани становища 
НА ОПОРГКУ ясняване, А така трябва и да.про по отделни въпроси. и защо т0.

дължим защото и нататък твър гава членът комуто - не 
до стъпваме по Титовияг и нашия

организа- 
но не 

приемат. Вто-

е до
статъчно ясно становището на ор 
ганизацията или органа, а лип 
сват елементи да бъде згЛ или пре 
т-ив същото, да не остане въздър 
жан. По добре това отколкото да 
бъде сляпо послушен-

път-

СЛУЧАИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ&& з етгъ! «Гг?Нгг“^3
ва - Тказва‘ То^йаовановЪЗот ^аТ°Членъ?ЛнааСКЯТтарябваРд“езНнаЯе
бриката за порцулан и порцула- за какво гласува, трябва да бъд^ 
нови плочки „Борис Кидрич” в ясно определен. Д"
1 итово Белее. Ние 
за противоположното:

— В иключителни 
нът на СК може

случаи чле
В Съюза на комунистите тека!

околс
да се въздържи

от гласуване; но с обеянение, ко интензивни обсъждания 
ето трябва да бъде приемливо и промените и 

легализиране което няМа Да значи нито опор Статута в които, вярваме, ще ста 
и признаване тюнизъм, нито неутрализъм. И не дума и за проблемите, коитс

сГ™™; Д3 Д^?ат свой твор "РаВх™ «а мълчание — така ми покрай това, че трябва да бъде раздвижихме с тази аикета. Пред
решени^ГзащотГТо^Г^^сло3 «а^ГовтГ^ Д°бРе «нФормиран, всеки член мс членовете на-СК е задачата с мне
ние същите да бъдат в акция. С Ференчия на СКМ за организация Же Да се озове в положение, че нията си, предложенията, творче-
даване на възможността да се и развитие в Титов Велес. В мо- опРеДеле™' нюанси да създадат ското отношение да допринеса!
въздържи от гласуването се съз мента когато в нашите първични V него недоумение и да не бъде към най-правилното формулира
дава пространство и за въздържа организации една част от члено сигурен. Тогава е по-добре за
не от акция. Довежда се, следо- вете трябва най-открито да пита 
вателно. под въпрос демократиче ме защо мълчат, сега се предлага 
ският централизъм. и със Статута да им се даде въз

можност за това. Такова решение противно на волята му, или за оно- кета.
— При приемането на реше- за мене е неприемливо. ва, в което не е сигурен __ ка

нията членът на Съюза на кому — В съюза на комунистите зва Зорица Попович от ООСТ
пистите трябва да бъде опреде- трябва да развиваме и укрепваме „Струмишко поле" ЗИК Стоуми 
лен, а становището му конкретно демократични отношения, казва к ,/^труми
и недвосмислено — счита Таше Петър Тасевски, — член на Коми ца 8 Струмица.
Патриотов от „Юготютюн" в Стру тета на Общинската конферен-
■мица. В практиката вече имаме Ция в Битоля. Затова е и неприем 
много явления на мълчание в об диво членът на СК да не се ол 
становката когато трябва, ясно редели.
определение за да се определим — Членът на Съюза на кому 
Ако и със Статута се допусне въ- нистите не може да се въздържи 
здържаване, такива явления биха от гласуване — мисли Коста Го 
взели замах, а това би било вред Дев от Медицинския 
но за целия Съюз на комунисти- Струмица. Ако при

допълненията насе застъпваме 
възможне 

по-голям брой от комунистите да
— Това би било 

на опортюнизма

не на всички части на Статута 
ю и за СК да оъде въздържан, а пък и на раздела, за който се из 
не да гласува за нещо, което

не-

е яешгха участниците в нашата ан

Подготвиха: М. Ценич, Ж 
Пияманов, Г. Фидановски 
Д. Пановски, В. Додевски у 
В. Таневски

център в 
гласуването

има различни мнения, а при това 
и въздържани, какво ще стане, с 

ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ГЛАСУВАНЕ кое мнозинство ще се приеме ед
— ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ АКЦИЯ

те.
1

но решение и
въздържаните? На последните бг.

— Няма нужда в Статута да оставало пространство за гакти 
се внася правото на въздържане зиране и маневрираме. Но докол 
— заявява Жевко Гурчиновски кото пък преобладае мнението 
председател на комисията на Об- че сегиз-тогиз е възможно членъч 
шинската конференция на СКМ за да бъде въздържан в СК, това 

Кичево би трябвало да се позволи само в 
изключителни обстоятелства 

се добре да се обясни.

как ще се отчитат

организация и развитие в 
Напротив, трябва да се 
че членът на СК не мо#се да 
въздържи от гласуване, а трябва 
ясно и откровено да каже какво - С това дето сБ дава възмож- 
мисли. Ако се допусне въздържа- ност .за въздържане: демократ.«и 
не това би само спомагало па ните отношения в Съюза на 
опортюнизма, неискреността и муцистите „е се подобряват, по 
нрцтвализма В такава обстанов напротив те се нарушават — ка 
ка^удш) п,е се приемат,‘а още зва Ацо Тоев, председател на ко- 
ио-трулно реализират становища- мисията за статутарци въпроси в 
га заключенията и решенията. Титов Велес. Зашото ми наи-мал- 
-Кс комунистите не би ко не е демократично някому да 
- ™ друга въз се позволи да мълчи. Такава въз

мож ос? при изяснявансто от опа можност спомага па технобюро- можност при илясн кратнческите и либералистически
зи, която и сега поила ® ВТ^Р те сили> 0т които за съжаление 
ктиката, казва М"таг)бттги1ггката оше не сме се освободили. На 
агроном, член на 1 ^,толя пъриите да провеждат своето сво-
конференция на СК де опре- еволие, защото знаят, че никойКомунистът трябва да бъде опр )(яМа да им се противопостави
делен, искрен към сбе 1 *”ва Онези които са против, ще се де- 

Не трябва ла 0 ста кларират като въздържани. А
тС-™Х™сеТрадИ другите, защото това е „стил" па Той трябва да се тяхната работа — колкото е въз

можмо по-далече от конфропта 
мога да раз ция и акция. Освен това. чледо- мога ,да раа може да станат .лениви", да

четат материалите за заседа-

низтъкне

гите.
дилема и 
новите, 
и доказва с аргументи-

Н9

Сплитските комунисти търсят по прецизно да’ сс определи ролята 
на СКХ в обществено-икономическите отношения в основната орга 
низацйя
„Сплит" и Крабостроптелцня

бера мотиваР заТ едно такова пре/т “етс
от^тгегцюелектронситралата Д,Негс ииятщ изхождайки от девиза „ше 
тино".

труд (Снимки от фабриката за мотори 
завод).

на сдружения



4 Комунист
това успяхме до значителна сте
пен, по безспорно са необходими 
нови изменения и поправки.

Работата на тази основна ор
ганизация на сдружения труд с 
400 заети се движи в рамките на 
целокупната работа, която се обе: 
печава в Строителния комбинат 
„Комграп”. Главно работа има, 
но пон*кота и няма.

— Настояваме и сами да си 
намерим работа, а не да чакаме 
това да направи някой друг ог 
„Комграп" — казва йелица Пав- 
кович. — Налага се Да се отво
рим относно да сътрудничим по- 
добре и с други сродни колекти
ви, зашото няма нищо по-лошо от 
„празните пробези”.

ЖЕНСКИ ЩАСТЛИВИ РЪЦЕ
раво, някога тези автомобили се съдържат проекторешение. При

----  ползуваха и за превозване на ма- тези обстоятелства по-бързо и
п териал за изграждане на частни по-лесно се постигат договори, а

Неотдавна получихме писмо от ^ за отиваяе в кръчми и по- когато това се направи така, до- 
Ввдойко Велкович, квалифициран бн^ Това вече не се прави. За говорните се реализират и по-ле 
работник в белградския Строите- това и ие е чудно, че разходите сно, и по-бързо, 
лен комбинат „Комграп . Меж- за поддържане да автомобилите, Една от по-големите слабости 
ду другото той пише, че в негова въпреки голямото увеличение це- в този колектив са били норма
та основна организация да сдру ннте на бензина, маслото и авто-
жения труд,, Занаятчийски и зак частит6) значИтелно са по-малки
лючителни работи ) миналата отколкото през миналите години, ни да сс разпределят девет апар
дина производителността на тру- Твърде просто може да се об тамента, понеже правилникът за

повиши с 13 на сто, че вза и фактът, че почти всички разпределение да квартири не бе
засепаниа в ООСТ Занаятчийски ше добър. — обяснява Бисерка 

са много по-добри, че нормативни заключителни работи" сега са Стоцлкович. Освен този, бях
те актове се прилагат последо- ^колкото преди ^"Т^анаТитГ^ативии
вателно, че служебните кола се няКОЛКО ГОдини ваме и осгганалиге нормативни
ползуват по-рационално, че засе- _ По.кратки са, казва Радми- в^ЯЯЯа ^Определение да лич 
данията са много по-кратки, а ла Секуловнч, защото се подгот- |Ште ДОХОдИ беше необходимо

Оот^шчсхк.Г вят по‘добрс- Таканаречените ма (1реди всичга с нови критерии да
теРиали 33 заседанията на Работ стимулираме производствения 

контрол са без работа. Началото ,гнческия съвет, колегиума, щаба руд трябваше да премахнем 
на тези промени свълада с идва- по стабилизация и други наши практиката, която даваше възмо 
нето на Радмила Секулович за събраиия са по-разбираеми, с по- жпост на администрацията да жн 
директор, на Иелица Павкович вече аргументи и почти винаги вее от труда на работниците. В 
за технически ръководител и на
Бисерка Стоилкович за секретар СТОПАНИСВАНЕТО НА НИШКОТО СТОПАНСТВО В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА 
на ООСТ. В писмото си, Видоико 
Велкович не твърди, че заслуги
те за тези промени не принадле
жат само на тези работнички, ко 

„ръководния връх" в

РАСТКО ЙОВЕТИЧ

тивните актове.
— Почти две години бяха нуж

да се
нмоотношенията да работещите В разговора с членовете на то 

зи женски ръководен екип, кой
то дачело на ООСТ „Занаятчий
ски и заключителни работи” на 
„Комграп" се намира само една 
година, чухме и доста предпазли 
ви оценки за много промени в ко 

Поправо, в пито един 
ръководителките не заб-

лектива 
момент
равяха да подчертаят, че трябва 
още много да се направи, че им 
предстои 
започнато.

дограждане на всичко

БЕЗ СУРОВИННА БАЗАито заеха
колектива, но изтъква и техния 
немалък принос. Това беше дос- Велимир Филипович 
татъчна причина да посетим то
зи колектив и да побеседваме с

проблем е изострен, показва при- индустрия. Тя тази година е за- 
мерът на МИН на която наши- планувала да повиши износа с 

Резултатите на стопанисване- ге железари са търсили повече повече от 160 на сто в сравнение 
тези шуугаоки то в най-голяма част трудови ор- валута („дългосрочно сдружава- с 1981 година, па дори и ако осъ

_ Гтляии тячи ООСТ стопа га'Ш13аЧии в Ниш през първите не”) за доставено желязо откол- ществи така увеличен износ на 
™гнятпе гГг-ТягийТ но останали месеци на тази- година сериозно кото Тя може за него да получи нея за редовно производство щс 
Шппгт предупреждават, че много трудно когато го обработи, вгради в сво- недостигат 600 милиона валутнт

те уус1 почти с оелраиична со- ще бъде да се изпълнят годишни ите произведения и продаде на динара, 
лидарност ги погасваха — казва хе планове на производство. Гря- „трети купувач."
Радмила Оекулович. — Съществу бва да се подчертае, че най-голя- 
ваха многобройни причини 
такова лошо стопанисване.'

Борбата за увеличение на из 
носа и за продажба да западни»

Но п в тази трудност, чухме 
за ма част от стопанството произве- веднаж на едно събрание на ни- 

Нап- жда „сезонна стока" за която те- шкцте стопански дейци, има ня- пазаР на всичко онова което тук 
ример, ръководителите на рабо- зи зимни месеци са твърде небла коя правда. За разлика от пре- се произвежда е прокламирано
тата, вместо на строителните обек гоприятни, па се очаква пролетта ди, когато производителите на су- ка-го правило което значи живот
ти, прекарваха работното си вре- и лятото да съживят продажбата, ровили най-напред са обезпечава- р _ ,,
ме по канцелариите. А работници- а производството да тръгне с по- ли с възпроизводствен материал съорание на

но во^ме Готивам^на частна да- ва' че тя главно има преработва- може да се надява да суровини В сдружекия труд, която в своя- 
ботаР Днес е юак Ръководи- телен характер, че изразходва В коя степен това явление е ™ програма 33 Работа не е за- 

сЛи^шоат на стгоиТе^да ^НОГО енергИя- изисква много ра- в замах ,„е илюстрираме с едни "ИРалау,че износът е първостепе-
те^обекти Гшботното впеме е б°та' % °ше повече няма суро- пример. Нишката електродистри- Нна Работа-те ооекти, а раоотното време е винца база. буция която гоажпанитр снаЪпа-

Осъществяваме зна- Обаче, «е представляват проб- вас 'електрическа Денеогия и Обаче в много първични орга-
чително по-висок доход, така че лем само суровините от вноса ползува електрически кабели е ^ъш^ствено3 Нешо^ече “^от 
и заработките са значително по- Още по-трудно се идва до въз- трябвало на една наша фабрика НеЩО повече- неот-
големи. Вместо миналогодишните производствен материал, който за кабели да ш заплати във ва- 2 , на засеДание на всички из- 
6000 динара, сега средният месе има в страната. За,що това е та- лута, въпреки че се з*™е ™ °ргани на обшестве-
чен личен доход възлиза на 10 300 ка, най-голяма част от отговори нищо не изнася. но политическите организации
Динара. те се знае, но защо произволите- Но, не трябва да прекаляваме „™...КаЯТО инак е еДна °У

В споменатото писмо на Ви- лите на суровини тъкмо за всич- с прехвърлянето на вината напро износчи^и *в Репуо-
дойко Велкович се посочва че 101 суровини търсят плащане във изводителите на суровини. Като „^аТа’ че МнОГО Раооти от из- 
„служебните кола ое ползуват валута отговорите не се знае всеки и този медал има още ед ОДтанали
по-рациодално”. Безспорно, той ЯТш ^ук дори се предупреждава но лице, а то се нарича износ ?,1е,'?Р?,Жн?С1 и
лесно е стигнал до тази оценка, Щ; ако производителите на суро- Обаче, с това нишкото стопанст- «и и ^яявв^„яРО<РеСНОнаЛНИ сл',ж 
защото вместо досегашните шест аввв издържат в своите искове во не може много да се похвали ждащи. но че и .някот

33 ''сДРужаване на валута за фн- Наистина той от тодида в годана ООНОВН11 организации на сдруже- 
тав сега в^полага с пва Иконо иансиранс на общото развитие", расте, но това увеличаване т то н™ тРУД не са искали Да изна- 

а само може да сей очаква 'Някои органи- е достатъчно голямо нито доста олт' п°неже да домашния пазар
чпез нам^^ате ^а тех!™» боой ЗЗЦИИ /Че бъдат "Ринудени да тъчно ускорено. В практиката 33 Св°1гге произведения постигат чрез намаляване на техния орои, спрат (накратко, или по-дълго вре как това изглежпя игр по-високи цени.
но и «а тяхното ползуване. Поп- ме) производството. Колко този дим с пртшера да Електронната

стопан-

осемчасово.

нереализирани 
ленивост

За такова 
ланските дейци, а то не е забе- 
лязаио само в Електронната ин
дустрия. досега нито една партии 
на организация не е повикала на 
отговорност нито един ръководи
тел, отговорен за износа.

Ако

поведение на сто-

Комунист Редакция на изданието на „Комунист" за 
СР Сърби*: д-р Жнворад Джорджевич — 
пълняващ длъжността главен и отговорен ре- 
дактор, Бодна Актунович, Велимир Филипович, 
Расли. Иоветич, Слободан Клякнч, Михайло 
Ковач, Обрад Кович, Йован Маркович, Зорица 
Станимирович и Милентие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Споменка Топа-

из-

С указ на президента ва Републиката от
22 декември 1964 година „Комунист” 
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единство
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бавят и слабостите и бавностт» 
във вързка със сдружаването на 
повече първични и 
низации за общ износ, 
едно .от жизнените 
на политиката на 
та стабилизация, 
те са разбираеми, защо в 
лата година нишкото 
е отбелязало

е от ли

лович. трудови орга- 
което е 

определения 
икономическа- 

тогава причини- 
мида- 

стопанство
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Излиза в петък.

със златен венец.

низък размер на 
ръст от онези средните, който е 
осъществило стопанството в Сър
бия. Нишкото

и латини- 
и албански и в

Председател на Издателския съвет на из 
данията на „Комунист” ва СР Сърбия: Мария 
Тодоровнч.

Унгарски, стопанство през
януари и февруари отбеляза раз
мер на повишение 
процента, а запланувано бе 
размер да бъде осем

език.
само от два 

този
процента.
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Много нарушения И ТАЗИ ГОДИНА

меки наказания Сточар“ успешен нзносчикяПрез 1981 година инспе 
кцията ло пазара в Бабуш 
нишка община е имала 
немалко работа. Трябва
ло е да се справя с раз 
ни проблеми, възниква
щи преди всичко врезул 
тат на трудностите по 
снабдяването. Честият 
недоимък на

рапазите. Както и по-ра- 
но, дори сега и в по-голя 
ма степен, по селата в Ба- 
бушнишка община 
яват разни матралази, 
ито се наддават с коопера 
циите (и обикновено 
челят, защото 
високи цени, а 
нищо в отглеждането 
битък,

Селскостопанската трудова организация 
„Сточар" от Димитровград и тази година успе 
шно осъществява износа на агнешко месо на 
чуждестрания пазар. От заплануваните 4200 аг 
нета, досега е пласирал 4260 агнета или 33 827 
килограма агнешко месо, предимно на гръцкия 
и италиански пазар. До края на този месец на 
гръцкия пазар ще се изнесат още 1200 агнета. 
Но това не е всичко. Освен агнешко месо, оча 
ква се

телите, но ефектът не мно 
го видим. През изтеклата 
година е подал 4 заявле
ния при съдията за нару
шения и двеза препродаж 
ба на добитък и спекули 
със строителен 
ал. Наказателната 
ка^ е доста мека, а и съ
действието на 
онните

се яв
ко-

пе матери-
политидават по

не влагатстроителен 
материал, кафе, детердже 

. ити и някои други Стоки 
са били лесна

тези дни да бъде сключен договор за 
изнаояне и на телешко месо на същия пазар 
(в Гърция).

на инспекци 
органи със следте или веднага

примамка 
търговията да правят на- 
за някои работници по 
рушения. От направени
те проверки в 90 на сто 
от организациите, 
трябва да контролира, ин 
спекторът по пазара в 
много случаи е намерил, 
че се касае за сериозни 
нарушения.

Така например земедел
ската кооперация „Буду 
чност" в Бабушница смес 
на кафе (от 40 на сто) е 
продавала като чисто ка
фе! Същото нарушение е 
правила и земеделската

Забележели са и случаи 
кооперация в Любераджа

1 „Сточар" също така снабдява с агнеш
ко месо и в редица градове в страната. Ками
оните — хладилници на тази трудова органи
зация разтоварват месо в Белград, Целье, Сежа 
на, Дубровник...

Селскостопанската

|

които трудова
ЦИя „Сточар" освен месо, изнася 
сирене. Вкусът на старопланинския 
и овчето сирене е известен на житлите на Съе 
динените американски щати. С него ще могат 
да се наслаждават и тази година понеже „Сто 
чар” има договор за износ на 20 000 килогра 
ма кашкавал и също толкова сирене.

Разбира се, за този изцос „Сточар" полу 
валутни средства. Отстъпва на трудови ор

оргарщза- 
кашкавал и 

кашкавал

чава
ганизации, които внасят. Миналата година те 
зи средства ползува Електронната промишле 
ност в Ниш, а тази година с тях най-вероят 
но ще располага ООСТ ,Димитровград". Това 
е жест за всяка похвала.

ш:

.
А. Т.

на така наречена „вериж 
на" търговия- Продавачи 
те в някои магазини са 
обусловяли потребители
те, че ако купят брашно 
—ще им дадат и трици! 
Имало е и прикриване на 
строителен материал и 
др. стоки, като са очаква 
ни по-високи цени, и по 
такъв начин, по изкуст 
вен път се създава „недо 
имък” на тези материа
ли и суматоха на пазара, 
като това в крайна смет
ка влошава и общото на 
строение на населението.

Отделен случай са мат

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В С. 
ГОРНА ЛЮБАТАМалцина се интересуват за отглеждането

всички искат да изкупуват ...
едър и дребен рогат 
препродават на някои сто
пани, които го угояват и 
след това го продават за

Пример за подражаниедо- ствените и други органи, 
които трябва да се бор
ят срещу тези вредни яв 
ления би могло да бъде 
по-добро.

Налице е и това, че са 
моуправителните контро 
ли бездействуват Те_ из
глежда повече гледат 
„дребните сметки" на сво 
ята организация на сдру фикацията 
жения труд, вместо да за 
щитят потребителя от на 
рушителите- М. А.

Местната общност в 
село Горна Любата не 
само, че е една от по-голе 
мите, но е и една от по- 
активните местни общно
сти в Босилеградска об 
щина. На ред с електри- 

«а селото, тя 
провежда и друго кому
нално-битови акции, с ко

ито си подобрява селския 
бит.

Неотдавна
много по-големи пари, ка 
то по такъв начин почти 
без никакъв труд — зара 
ботват дето се казва дебе 

Други пък пре

население
то от махалите Колчина 
гарина, Дебели рид, Ша- 
роници, Рамна артина и 
Кайчинци, проведоха три
дневна доброволна 
дова акция на пътя от

ли пари. 
карват купения добитък и
го продават по пазарите 
в съседните общини-

тру-

ценгьра на селото до по
сочените махали, 
жени и сговорни, те раз
шириха и очистиха пътя 
в дължина от около 6 ки 
лометра, който преди ня 
колко години бе пробит 
с общинския булдозер.

Инспекторът е подавал 
заявления срещу наруши

Сдру-

приготвен, той е особено 
полезен на деца и подра 
то на витамини от група 
ри хора. Поради наличие 
стващи, а също и за ста 
та Р той трябва задължи 
телно да се 
всекидневното мешо-

се подлагат на режими за 
лечение с червени пипер
ки и сок от тях. Много 
добро е лечебното въз
действие при чернодроб 
ното си минерално и ви
таминно съдържание-

Сокът от червени пипер 
ки има и подчертано пи 
кочогоино действие, по
ради което се използува 
нашироко и при редица 
болести на обмяната на 
веществата 
меина болест, бъбречни 
смущения с намалено от 
деля не на урина и т.н-

Следователно сокът от 
червени пиперки е не са 
ма ценен хранителен про 
дукт, но и лекарство, ко 
ето може да повлияе 
благоприятно при разстро 
йства на здравето. Изпол 
зуването му на нашата 
трапеза трябва да се раз
шири непрекъснато и пое 
редством целенасочената 
пропаганда на неговите 
целебни и хранителни сво 
йства да започне прилага 
дството му от консервна 
пето му в още по-широки 
мащаби, както и произво 
та индустрия. Д*р В. В.

СЪВЕТИ

СОКЪТ ОТ ЧЕРВЕНИ 
ПИПЕРКИ Без съмнение акията 

на жителите от посочени 
те горнолюбатски маха
ли заслужава внимание, 
защото булдозерът, с кой 
то разполага Общинска
та скупщина и който е 
предназначен за тези це
ли не е в състояние да 
постигне всичко. Затова 
доброволният труд, чрез 
местно самооблагане за 
напред ще бъде задача 
номер едно на местните 
общности в общината. 
Особено сега когато в по- 
вечето местни общности 
се провежда и акция по 
електрификация на села
та и махалите- 

Ако се има предвид, че 
в махала Колчина гари
на в ход е изграждане, 
т.е. реновиране на ста
рата сграда за селски ма 
газин, пътят ще бъде от 
голямо значение за добро 
то и навреме снабдяване 
на магазина със стоки от 
първа необходимост.

включва въвните дни.
При язвена болест 

стомаха и на дванадесето 
пръстцика се препоръчва.
ЛЕЧЕНИЕ СЪС СОК

СОКЪТ от червени пи
перки може да се използу 
ва в лечебното хранене, 
като храна-лекарство за 
болните от захарна бо
лест, сърдечносъдови, бъ 
бречни, чернодробни за- 
боявания, камък в жлъч 
ката, за болните от рев
матизъм, подагра, артри 

Той влияе на бо

на
Сокът от червени пипер 

ки е много добра храна— 
лекарство и за болните от 
арторосклероза главно по 
ради голямото съдържа-От добре узрели черве

ни пиперки в количество- 
от 50 до 100 мл, 
преди храна три пъти дне 
вно.

жлъчцока-ние ца витамини от гру
пата Р. Тези витамини уп-

малко

лътияват капилярната сте
па, възстановяват нейна
та гъвкавост и намаляват 
чупливостта й. Използува 
нето на сок от червени 
пиперки в количество от 
100 мл всекидневно през 

когато на

При поява иа киес 
лини, което понякога 
наблюдава, тъй като ете
ричното масло дразни сто 
машната лигавица, прясцо 
приготвеният сок от чер
вени пиперки може да се 
взема и през време на .яД- 
ене- Сокът се приема до 
бре От болни с хроничен 
гастрит, възпалителни гфо 
меци «а тънките и на де 
белите черва. При язвени 
процеси ма тънките чер
ва сокът от червени пипе 
рки, главно паради бога
тството на витамин А дей

ти и др.
пестите на стомаха и 
червата, на отделната си 
стема, на сърдечно-съдо- 
вата система и т,н. При 

болните наси

ссна

сърдечно 
ща организма с минерал
ни вещества и с витами
ни и увеличава силата на 
сърдечния мускул. Упот
ребява се в 
хранене на болните от 

в обмяната на 
особено при 

Може да

есенния сезон, 
водият пазара, може да 
се спре развитието на 
процеса и да облекчи зиа 
чително състоянието 
болните. Освен това

важно профилак 
средство за борба 

Ето

диетичното на
со-

смущения 
веществата, 
затлъстяване, 
се приема заедно с дру
ги плодови и зеленчукови 
сокове и под формата на 
коктейли в разтоварител-

кът е и 
тичио
с актеросклерозата. 
защо възрастните и остар 
яващите хора, както и хо 
рата след 45—годишна въ 

наложително да
епиделизиращо иствува

възстановява целостта на 
лигавицата ципа. Прясио зрасг с М. Я-
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„Госпожа мини 

етера” пред 

дииитровградчанн

В ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „ДЕТСКА РАДОСТ” В БОСИЛЕГРАД

СИГУРНО Н ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
група в Райчиловци, поне 
же в това соло се чув
ствува
формирането на 
група. Ако всичко се осъ
ществява според 
очаква се, същата да за
почне с работа от идва-

Организираното възпитание и издигане на 
децата от предучилищна възраст в Босилеград 
има хубава перспектива

необходимост от 
такава

планаС откриването през ми
налата есен на детската 
градинка в Босилеград де 
цата от три до седемгодп 

. шда възраст получиха ую
тно кътче за възпита
ние и развлечение. Изхож 
дайки пък от това, че за 
етата жена днес е не са
мо равноправен участник 
в самоуправигелння обще 
ствено-политически и ико 
номически живот но чес
то и най-обременен член в 
семейството, родителите, 
особено майките с откри 
ването -на градинката по
лучиха едно голямо обле
кчение в издигането на 
най-малките си.

Понастоящем в този ху
баво обзаведен обект, ко 
йто може да приеме 56 
деца, радостни дни на дет 
ството си прекарват 45 
деца, разпределени в две 
възпитателни групи. В ед 
ната са от три до петго
дишна възраст, а във вто
рата от 6 до 7 години. Да 
добавим, че децата от по- 
малката група в .градин
ката са от 6 до 15 часа, 
а тези от по-възрастната 
група от 9 до 12 часа.
Ьг -1*» >_*Шкк1 йШйШаЙ&К

Непосредствено след от
криването на градинката 
то на децата в нея. Сега 
вече в групата за по-мал- 
ките няма свободни мес
та. В градинката децата 
от по-малката група полу
чават три, а тези от по 
възрастната едно ядене. 
Родителите на месеца за 
плащат по 800, т.е. по 200 
динара. Цената все още 
не е голяма понеже 2/3 от 
действителната цена на 
прехраната заплаща СОИ 
по детска защита. От ид
ващата пък есен родите
лите ще заплащат според 
дохода си.

които изпълнявайки прог- 
родителите не проявяваха 
особен интерес за даване-

творби на Б. Нушич, тра 
нсформирани в едно об 
що поръчение.

След дълга подготовка, 
самодейният театър ,Дри 

Ботев" от Димитров
град, се представи 
верната публика с „1 ос- 
ножа министерша" от Бра 
иислав Нушич. Премиер
ното представление на 
пиесата бе сравнително 
добре прието, особено иг 
рата на Колица Рангело- 
ва, която тълкува главна 
та роля — „министерша".

С тази роля тя отбеляза 
тридесет годишния си 
юбилей на самодейност 
самоотверженост, привър 
заност към публиката, те 
атъра и театралното 
куство въобще. Тъкмо за 
това накрая на представ
лението Рангелова бе на 
градена с бурни аплодис 
менти, а членовете на те 
атъра й връчиха скромни 
подаръци и букети цветя

сто
пред

В представлението, ко 
ето видяхме, покрай игра 
та на К. Рангелова, твър
де успешно тълкува об
раза на вуйчо Васа Мом- 
чило Андреевич, който 
със своята игра в отдел 
ните сцени доминираше 
и даваше оживление на 
представлението и до гол
яма степен допринесе 
то да бъде успешно.

Не можем, а да не из 
тъкнем и добрата игра на 
вече известните 
Слободан Алексич,
Гигова, Николинка 
чева, Новица Панич, Елен 
ко Тодоров. Охрабряващо 
е, че те имат добри пос
ледователи, между тях да 
изтъкнем Иван Леков 
който е истинско откро- 

Идаче, самото представ вение, Славча Антов, 
ление заслужава сравни Славча Димитров, Делча 
телно добра оценка, ма Гигов и др. 
кър че тази пиеса на Вра 
нислав Нушич е далеч 
по своите особености, от бележки 
възможностите на подмла 
дения ансамбъл, който по

В детската градина

рамите си за работа дай- 
непосредствено се грижат 
за по-щастливото детство 
на децата. Но както под
чертава Стоичков, чувству 
ва се нужда от още един 
възпитател. Същият би 
работил и с възпитателна

из- актьори 
Деса 
Ран-щата есен- Всичко това 

както и останалите обсто 
ятелства в тази област по 
казват, че организирано
то издигане и възпитание 
на депата от предучшшщ 
на възраст има хубави 
перспектива.

В. Б.

Една от основните за- 
е времетраене

то на пиесата—дори три 
часа. Имайки в предвид, 

усилия че със същата пиеса
митровградските самоде
йци ще се представят на 
прегледа на самодейните 
театри в Алексинац, ще 
трябва тези дни да се из 
ползват за дообработка 
на пиесата, съкращаване 

Обаче на отделни сцени, подоб 
рение иа динамиката на 
репликите, както и по-до 
бро овладяване на текста

ложи максимум 
за постигнатото.

ди-

Образите тълкуваха 
вече изпитани иопитни, 

млади начинатощи актьо
ри. Това съчетание на
опит и младост, даде из
вестни резултати, 
не и съчетание на обра
зи, които в себе си носят 
най-различни ■ пороци, 
рактерно

Из филма: „Времето на водите" 
БОСИЛЕГРАД ха

за всички АТ. С. И.
— Считаше се, че гра

динката е голяма, че не 
са нужни толкова поме
щения и пр. Но според 
всички обстоятелства, а 
имайки преда всичко в 
предвид разрастването на 
града, обектът е малък и 
не можем да приемем 
всички деца. От идваща-

Филми през седмицата
През следващата седмица любителите на фил 

ма в Босилеград ще имат възможност да гледат два 
филма, единия-га от които е домашен.

* 27 АПРИЛ: „Оркестърът в клуба на усамо
тените сърца на сержанта Петерс" — английски 
филм, заснет по музиката на „битлъсите”. Главни 
роли: Питер Фремптон, Али Купер и групата Би 
джис.

* 29 АПРИЛ: „Времето да водите" — домашен 
цветен филм с главни роли: Петър Арсовски, Борис 
Дворник, Петре Пърличко, Лидия Велковска и пр.

Ето накратко и съдържанието му: Честите ко 
нфликти между две македонски села около един 
извор — единна надежда на хората използува ве- 
ликосръбската кралска власт, както и другите пре
ди нея, за свои цели и полза. В това вековно търсе
не на правдата населението от тези села остава с на 
деждата, че тя един път ще дойде. Но вместо прав
дата идва фашизмът, насилието, смъртта, войната, а 
не водата. Времето минава и живота с него, но се
га живота в свободна страна. Новото общество, на 

начела изгражда бент, с което задоволява по 
трбите на хората. Но в мислите 
налият период от времето.

та вече есен ще се по-чув 
ствува нужда от формира 
не на още една възпита
телна група за депа от 6 
до 7-годишна възраст и 
за една на деца от 1 до 
3 години. Затова е необ
ходимо и разширение на 
обекта — казва Владимир 
Стоичков, директор на 
детската градинка.

нови
Сега . в градинката ра

ботят две възпитателки
им остава изми-

М. Я.
Композиция
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
^____ -__ - '.г:ПРЕЗ 

ЩЕ РАБОТЯТ
ТАЗГОДИШНИЯ бригадирски СЕЗОН ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ 

В БОСИЛЕГРАД НА ГОРАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

18 бригади от 

Южноморавскн МЛАДИТЕ ГОРИ СА ТЯХНО ДЕЛОрегион
площи, от които 6 ха в об 
ществения, а останалите 
65 ха в частния сектор. 
Извършено е пресаждане 
на 18 ха, чистене и про- 
редяване на 241 ха и пр. 
В разсадниците на тази 
организация през 1981 го
дина 
861 600
(1600 топола, 300 000 едно
годишен бор и 560 000 две 
годишен бор.)

През миналата година гораните в Босиле- 
градска община залесиха 71 хектар ерозивни 
площи. Стойността на извършените работи въз
лиза на 1 058 500 динара. За председатл избран 
Минко Якимов, а за секретар Тодор Стойков.

*

тата смяна на СМТА „Белград'’. в тре-

те към доброволния труд ски регион, 
са отличителни белези на На акциите „Джердап”, 
младежката активност в „Крагуевац”, „Смедере-
нашата страна пред „Ьри во”, „Ибар”, „Лозница” и 
гадирското лято’ 82”. С „Петрова гора” в първата 
такава подготовка и инте смяна ще работят брига- 
рес се проявяват и мла- ди на младежта от Вла- 
дежките организации в сотинце, Враня, Църна
Южноморавскн Регион, трава, Сурдулица и две 
откъдето в четирите сме бригади от Лесковац. 
ни на тазгодишния бри- По време на втората 
гадирски сезон ще тръг смяна бригади от Леско* 
нат 18 трудови бригади вац, Владичин хан, Търго 
на трудови акции в Сър. вище, Лебане -и Буяно- 
бия, Македония, Хърват* вац ще работят на трудо 

- вите акции „Автомагист
рала”, „Белград", „Ниш”, 

Об- Валево” и „Биелйна”.
Младежки трудови бри 

гади от Босилеград, Вой
ник, Прешево, Враня, Ле 
сковац и Медведжа ще ра 

общини ботят в третата смяна на 
организации съюзните младежки

дови акции „Белград”, „Пе 
щер”, „Ибър”, „Кумро 
вец", „Суха крайна” и 
„Стрежево”.

На 17 април тази годи* ва, че Горанската органи- 
на в Босилеград се прове- зация в Босилеград вече 
де годишно отчетно-из- двадсет години успешно 
борно заседание на Об- изпълнява целите и зада- 
щииската конференция чите, които и възлага па
на Горанската организа
ция.

произведено 
млади фиданки
ена

шето
самоуправително общест-

социалистическо-
Залесителни акции са

проведени на площи на 
211 домакинства в 25 ме- 

" стни общности. Дадени 
са 4234

Награди и признания
трудови . дни, а 

стойността на извършена 
та работа възлиза на 
1 058 500 динара.

По повод 20-годишнината на Движение
то на гораните на Сърбия, в знак на признател 
«ост за приноса към развитието на горанско- 
то дело, най-високото горанско признание 
ЕМБЛЕМА получиха ОК на ССТН, Общинска
та скупщина и Горската секция в Босилеград.

ГРАМОТИ получиха ОК на ССМ, Образо 
вателният център в основното училище „Геор 
га Димитров” в Босилеград, основното учили 
ще) „Христо Ботев” в Долна Любата, основно 
то училище „-29 ноември” в Горна Любата, ос
новното училище „Велко Влахович” в Бистър 
и Местната общност на село Църнощица, как- 
то и горските стражари Мирча Стоянов, Вене 
Илиев и Владимир Якимов.

В продължение на засе 
данието членовете на Го
ранската 
приеха акционна програ
ма за работа през настоя
щата година, която ще ми 
не в знак иа предстоящи . 
те партийни и други кон
греси и по-нататъдшото 
осъществяване на общо- 
югославската акция „88 
дървчета за другаря Ти- 
то”.

организацияско...
Най-много младежки 

.бригади ще изпрати 
щинската конференция 
на ССМ в Лесковац — всн 
чко 4, след това ОК на 
ССМ във Враня — две, а 
от останалите 
младежките 
ще изпратят по една тРУ 
дова бригада.

В четвъртата смяна на 
СМТА .Автомагистрала 
’82” те работи бригада

тру

В отчета, който напра- во. С организирана дей- '
ви досегашният председа- ност на пионерите, мла- Накрая на заседанието
тел на Председателството дежите, войниците, труде за председател на ГГредсе
Стоян Евтимов с.е посоч- щите се, организирани в дателството с времетрае-

32 местни, 6 училищни го не на мандат от една го- 
рански бригади и една дина бе избран Минко 
при ССМ, създават все по Якимов, инженер-ласовъд 
вече нови гори и с това При Общинската скугоди- 
значително допринаоят за 
увеличаване на. природни
те богатства. Изтъкнато 
бе, че през изтеклата го
дина в общината са зале- дат от две години, 
сени 71 хектара ерозивни

К. Г.

МЛАДИТЕ В „СВОБОДА” И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Принос чрез трудово съревнование на и Тодор Стойков тех
ник-лесовъд при Горската

членове. Те самокритич
но третират слабостите, 
носители на които са ня
кои техни другари и дру 
гарки и/ напълно са съгла 
сни с думите на директо
ра, за когото казват, че 
най-много им помага, 
шите събеседници, 
дите в „Свобода” 
вече схващат, че центра 
лен въпрос в тяхната дей 
пост трябва да бъде по
вишаването иа трудова
та дисциплина и постига
нето на по-високи произ 
водствеци резултати. За 
това освен помощта, ко
ято трябва да им окажат 
самоуправителшитс орга
ни и партийната и синди
калната организации, те 
са засилили акцията 

самоу

За дейността на млади*' налата година при нас се 
те работнички и работни- увеличи доста броят на 
ци в Конфекция „Свобо- младите работници, обу- 
да” в Димитровград мо- чихме ги за работа, съз- 
гат да се дадат същевре- даваме им, както и на вси 
мнно две противополож- чки работници, все по-до 
ни оценки. бРи условия и за работа

по и за самоуправително ан 
гажиране, и за други ви 
дове активности, 
сега не'може да 
доволни от трудовата дис 

Де. циллина на известно чие 
■ ло млади, у тях бавно се 

създава трудов навик, от 
съствията от работ 

развива ус сериозен проблем...” 
сътрудничество с Макар и противополож

ни, и двете оценки са ос 
нователни.

мла- основава върху 
акции в община- та на 64 девойки и 

тук най-много е за- жи, които членуват в пър 
живяла акцията „Млад пияната “^бода” ра 
работник - самоуправи- ССМ. Но в „Свобода , ] 
Сртт" изнътгоедно сътруд- ботят 112 работници до 
Гшм с гоа^чната заета 27-годишна възраст и 
па Свобода ,ГИи сър само- всред тях са онези, към 
дейците от Гоиндол, ус*. които са отправени кри- 
рдно се грижи за „Тито- тиките. 
вата горичка" и фабрич- За ангажирането на мла 
пия двор, формирала е дите в борбата за по-ви- 
драматичиа и рецитатор- сок труд и по-висок доход 
ска секции, спортни от в техния колектив разго
вори. .. варяхме с ДрагиЦа Зарко

За опакото иа медала ва, председател на
говори откровено, добро- ■ дежката организация и говори открове Толор Николов, Емииа

Свобода" Миланова и Добрина Став 
" ров, едни от иай-дейиите

секция за секретар с ман

М. я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИ 
ЗАЦИЯ В РАЙЧИЛОВЦИ

Положителната се 
лучава в канцеларията на 
Общинската конференция 
на ССМ, където с доста 
убедителни данни се ил
юстрира 
йност на тази първична 
младежка 
Именно, младежта в то
зи колектив

Обогатяване на спортния 

живот
мла- 

все поНо за- 
бъдем

успешната
Със средства, осъществе 

ни чрез организиране на 
танцови забави, първична 
та организация на Съюза 
па социалистическата мла 
деж в село Райчиловцн 
набави един'комплет спо 
ртпи реквизита за тенис 
па маса и една футбол
на топка
стойност 7000 динара.

кия клуб в това село. Със 
средства, обезпечени по 
този начин, ранчиловска 
та младеж досега обезпе 
чи грамофон, няколко ша 
хматни табла, телевизор и 
други съоръжения в клу-

организация- а са

пешно 
Общинската 
Ция на ССМ и Дейно уча 

във всички

конферец- Първата се 
дейностствува

дежки ба.младс
М. Я.

„Млад работник — 
правител”, в която основ 
ни звена са обективното 
измерване на' резултатите 
и стимулативиото възиа 
граждаване на' най-добри- 
те. В акцията участву-. 

всички 112 млади ра
ботаички и работници и . сРеД младежите от

дълго време съществува 
голям интерес към тази 
спортна игра, но досега 
липсваха реквизити.

та, на всичко на

Председателят на орга 
низанията Раде Мацаоиев 
заяви, че сега ще бъде 
формиран отбор по те
нис на маса, тъй катоват по-

този факт засега свиде- 
телствува за техиата тото 
виост да съдействуват на 
останалите самоуправите 
л-ни субекти в своя ко
лектив в борбата за ико
номическа стабилизация

мла-
Да добавим, че органи

зирането иа танцови за
бави стана добър източ
ник на доход на младеж

желателно и 
директорът на 
Брацко Пейчев. „От ми-

К. Георгиев
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„ИСКРЕНОСТ - ЗА ИСКРЕНОСТ.. %Г;ш щш■ш:,. "
Борис Ангелков
от Долна Невля 

1952 
член

УЧИТЕЛКАТА можеше да . до- — Училището трябва Да се по- 
несе сведение за по-нататъшната, стегне. Наближава началото, на
нова връзка с групата, която мно- учебната година, а стаите още не загина през
го ги интересуваше. А и как да са белосани. Топливото за зима- година като
не. Групата активно действуваше та не е обезпечено. Хората от об- на селската стра
и беше пуснала пипалата си към шината малко се интересуват за жа в престрелка
Ниш и Скопие! това. ’ __ с диверсантите----  по Вг>атата и показа

Училищният прислужник . се Мълчеше. Влезе чичо Мишо и „ имате гши вас изобщо и Маоче се люлеела — дошло беше 
задържа около коня в двора. Ья- тя завърза разговор с него: за бе- <°й™ ™батлея3™И ' “омдаето да те види. едва ли не
ха сами- Учителката се суетеше лосването, за дървата, за покри- пс ме няшиат а д той изяви любов а ти не пред-
около печката. Вареше кафе. Да- ва, който трябваше да:се поправи Хда се стесня- ЯриемашТишГудаажаш“ девоЙ-
дни?аМожеше' да”* и™ чТе ^шина. поздраВИ и°я ва. и много е зает, та затуй така чурляци. И то такива, които бя-
ходил в селото, отбил се в учи- Като пщютигаа в града. Дра; ви ^31з“™д0бре го казахте. Мо- дадя™*™' Драган се на- •
лището и |Че не я е намерил. Да- ган се договори с шефа на вхо пя бота но сигурно съ~ шпипи том гшодължи’ли има'смисъл да се опита да раз да в града да се постави наблю- биI с ра . н ^Рно за_ мръши. таи Р Д ^ сърди. Се
5Г*К =~“«"=Г“?»ож.= .ко « „ „„
здаееЯкъДНеаПеРб“шРа Те ^в^палт му^вярни””0 предп0Л0ЖеНияТа ТичкомомичеДхуба1о едно, ио не ““и малки уха—я на „я- 
Мира хваната на'гп1ницатаР всш УДо нощта'не се появи е за него- За такива момичета'е кои от яас, иска да ни шарми-
чко им разк1зала. гранИцата- вс“ До 1,0Щта не се ПОЯВи’ нужно много време... А той го ра. .. и ведно да ни провери. Да-

Тя лонесе касЬето и го сп\/сна * ж * няма. ли знаем, какво знаем. Сега е
на мас”та^ Седеше спокойно Се- ■ Всичко това изговори на един дошла да утвърди дали знаем за .
га беше спокойна. Очевидно са В канцеларията му казаха, че Дъх. като уж се РъРдаше на■ Др " бягството на момите- Добре, че
намерение, за да не я „снемам” през деня идвала Марче. Приел ган. Вдигна хубавите си РЪЦ . не оеше тук. за да те вида такъв
а щях да рискувам много. Дру- я Станко, който на Драган, иа дигна икосите• си.които намръщен, всичко би й било яс-
гата страна й вярва. Вероятно до- свой духовит начин, съобши за пръснати по раменете и и с ръ. но...мина през нея. — Учителката си е в селото...

Хубава жена. И хитра. Пак не- _ как. нима не е избягала? 
шо проверява. Рови дали се знае — в почуда попита Станко, 
за бягството на Мира. Вярваше 
в това, в което като жена, веро
ятно много пъти уверила: хубава 

да жена, действува невинно, дей- 
м ствува върху мъжете — те падат.

Всичко това мина на Станко през 
главата преди да й каже:

— Ех, защо не съм момче! Аз 
Щсне бпх се играл сдевойчурляци!

Тя го пголеда театрално, 
нцчо не отговори.

—■ Поздравете Драган, ако 
си дойде бързо- Не съм го вижда
ла тези дни.

— Ще ви услужа — спретна
то отговори Станко.

Отиде си, като люлееше бедра

КГ; АЙШ

как

бре са я проверили. Тя, като че разговора, 
ли четеше неговите дилеми, като 
седна «а стол, каза:

— Отсъствувах няколко дни

— Добър ден — каза тя с лек
метан

— Добър ден. целувам ръцете 
Ходих при роднини .. . Дъщеря — отвърнал Станко, 
им иска да се омъжва. Предста- — Дотегна ми" вече, едва ча- 
.вете си, влюбила се в някакъв си кам да завърши ваканцията 
бедняк, който бил слуга у тях. избягам от тази скука.
Повикаха ме да я разуверя от 
омъжването, но момата не иска на нас. които ви правим компа- 
ни да чуе... Ето какво нещо е ния нй-е ясно. пъстро и хубаво 
любовта! — опита се да се усмих- — започна да раздава комплимен- 
не учителката. ти Станко.

— Да, любов ... Доколкотс — Благодаря, ако искрено зая- 
ми е известно, от първата любов вявате това ... 
се бяга. чел съм някъде — каза — Искреност — за искреност... 
Драган. — Моля, не ви разбирам —

— По-добре питай как се е за
върнала ...

— Оооо, това вече става инте
ресно ... И усложнено.

Станко се замисли, а след къ
со мълчание, усмихнат, заяви:

— Нея, тази- госпожица, дето 
люлее бедра, нея аз ше я раз- 

0 питвам. Искал! да я видя върза
на през ония хубави ръце. и да 
я попитам: „Простете, къде сега 
е скучно — около вас или при 
нас. Курветина ни една!" — и 
изтърси една сочна псувня. 

Всички се изсмяха.
— Да изиграем една партия 

на шахмат — предложи Станко.
— Да изиграем две — отвър

на весело Драган.

— Ако е празнота около вас

Тя го гледаше право в очите, попита тя.
Дали знае нещо за симпатиите, — Мисля, би трябвало да ви 
които имаще към Мира? Ако са е приятна средата, всички се об- при ходене-
ои имали доверие една в друга ръшат след вас, ласкаят ви. В — Жена и половина! — про- 
може бй и знае- Драган считаше, големия град ше минете незабеля- коментира Станко когато тя си 
че симпатиите са взаимни. Тя то- зано . 
ва с нищо не отдаде, но мина на 
друга тема.

излезе.
— Ето братче, — обърна

се ухажват. Единственият момък, Станко, след като предварително
!— Обръщат се възрастни и ми (В следващия брой: ДИВЕР

САНТИТЕ ДОЙДОХА)
се

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОО НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

С НЕОТСЛАБВАЩ ТЕМП „Йосип Броз Тито” в Бел
град, водоцентралата „Гер 
дал” и други знаменител- 
ни обекти.

Накрая на заседанието 
делегатите избраха пред
седателство от 9 членове 
и надзирателен отбор от 
3 члена с мандат от 4 
години. За предедател на 
Председателството с ман
дат от една година бе из 
бран Иван Митрев, а за 
секретар Тодор Русимов 
с мандат от две години

И в предстоящия пери
од твои организация пред
вижда всестранна актив
ност. Според плана и про 
грамата в настоящата го
дина 4 членове ще ползу
ват бани, със средства на 
организацията, около 28 
милиона са предназначе
ни .за жилищен кредит и

вич, досегашен председа
тел на ОО на Съюза на 
пенсионерите.

Здравословното състояние и подобряване
то на жизнения стандарт на членовете са ос
новни насоки в акционната програма за рабо
та на Общинската организация на Съюза на 
пенсионерите. Избрано Председателство и 
председател с мандат от една година.

В отчета се изтъква, че 
Съюзът на пенсионерите, 
организирани в четири ме 
стни организации, въпре
ки минималните парични 
средства които обезпеча
ват преди всичко от член- пр. 
ския си внос осъществя
ват добри резултати.

Неотдавна в Босилеград 
се проведе заседание на 
Скупщината на Общинска 
та организация на Съюза 
на пенсионерите, на коя
то делегатите обсъдиха от 
чета за четиригодишната 
си дейност и приеха ак- 
ционна програма за рабо
та на тази организация за 
следващите четири годи
на. Същевременно на за
седанието на което присъ 
ствуваха Джордже Мад- 
жарац, представител на 
Съюза на пенсионерите 
на СР Сърбия и Илия Ла- 
кичевич, член на Предсе
дателството на Междуоб- 

конференция

на Съюза на пенсионери
те в Южноморавски ре
гион, бе избрано предсе
дателство от 9 члена с 
мандат от 4 години и 
председател на Председа
телството с едногодишен 
мандат.

Отчет за досегашната 
дейност на тази организа 
ция на която членовете й 
четири десетилетия са би
ли на трудовия си пост и 
с упорит труд и с пример 
са давали принос към все 
общото 
и самоуправително разви
тие на нашето общество 
даде Радомир Миленко-

Също така в 
програмата са набелязани

обществено-политичес
ките задачи на тази орга
низация, а преди 
по-нататъшното 
не на

плана и М. Я.
Здравословното състоя

ние, подобряването нажи и 
знения стандарт, разреша
ването на
проблеми на пенсионери
те, са само някои от въ 
просите които са били по- отношения

всичкожилищните
укрепва- 

самоуправителните
и развитието

на Делегатскатачесто на дневен ред пред 
00 на Съюза на пенсионе 
рите в Босилеград.

система 
течение на настояща 

та година тази
В

организа
ция е запланувала и дву
дневна екскурзия по репу 
бликата, като 
Мемориалния

социалистическо
Голям е техният принос 

и в обществено-политичес
кия живот в общината. ще посетят 

комплекс
щинската

СТРАНИЦА 10
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извори за бурелски 

и дерекулски селища
С цел на насърчи талантливи младежи и де

войки в средните училища, организациите на сдру
жения тРУД, висшите и полувисшите учебни заведе
ния и от село по-дейно и по-усърдно да се занима
ват с творческа дейност в областта на литература
та и записването на народни умотворения, списа
ние „Мост" по повод Деня на младостта

Дерекула 
териториална 
разположен е в Обявява творчески 

награден конкурс
е по-малка 
Цялост и и Борово, 

ро име но като по-ста 
е взето Борово 

джелепешкия списък на 
данъци в Знеполската на 
хия през 1576 
дето е

се намира и в списъците 
на джелепешките дан-цко 
платци, под името си Дра 
гофич, с девет по-замож- 
ни домакинства, 
оженен и две вдовици с 
доход от 1871 акчи, а спа 
хия на селото бил Догаи 
джи Ахода.

впоречията 
реките Ерма и Блата- 

шница. Това , 
трудно приходим хълмис
то-планински предел, 
пресечен с Множество 
сури и долини.
„Дерекул” би 
да произлиза

на
е всъщност

ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

I СТИХОТВОРЕНИЕ

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда

II РАЗКАЗ

година, къ- 
нагласено, че в се 

лото имало две джелепеш 
ки домакинства 
от 25 овце.

Името

един не
из-
кли 

Думата 
трябвало 

от турски 
те думи „дере” (проход) 
и „кул" (крепост), 
напаълно отговаря на гео 
графско-историческото ме 
стоположение.

с повече
550 дин. 
450 „ 
350 „

на селото е свър
тени С ™л°листното рас- за произхода на името 

® "°°Р ’ което ще ре на селото съществуват 
„„ к селото е било меж- две възможности. Спо- 
ДУ орова гора. ред едната селото е засе

Лил някой си Драго или 
неговия род, а според дру 
гага, която може да се 

го счита и за по-веродостой 
на, името на селото Да е 
свързано с природните 
понятия: думата „драга"

я (долина, ровина, 
с което би

ло село в горист предел 
с множество урви, доли 
ни и ровини.

КУСА ВРАНА е също 
така от махаленски тип се 
ла, разположена в бърдс 
вит район край долината 
на Кусовранската река. 
По време на преброяване 
то на джелепешките до- 

1576

което

Първа награда 1 100 дин. 
Втора награда 900
Трета награда 700 „

III НОВЕЛА

Първа напада 1 100 дин. 
Втора награда 900
Трета награда 700 „

IV ЕСЕ

ВРАБЧА е старо ското 
въдно селище с много по- 
яти. Турските извори 
бележат през 1576 
на като спахийско сели
ще, което принадлежало 
към Знеполската. нахия 
под името Вирабчо, 
шест джелепешки дома

Ето някои данни за се
лата свързани с турските 
източници: годи-

1
БАНСКИ ДОЛ по пър 

ви път турските извори 
бележат през 1447 годи
на, като го споменава ка 
то село Баничка Дол, в 
Знеполската нахия с 
къщи, една вдовица 
общ доход на селото 
1386 акчи. 
по-малко спахийско 
ние било управлявано от 
спахията Милко, а след 
смъртта му по 
на Санжак бег пренерно 
на брат му Стоян.

Името на селото е свър 
зано с природните отли
ки. на терена (долове), а

гора,
здаче-

кинства.

Името на селото е свър 
и зано със зоонима Врабче, 

от което ще рече село в ко
ето имало много врабче-

Първа награда 1 100 дин.
Втора награда 
Трета награда

V ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ, 
ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (най-малко до пет)

900 ,, 
700 „Селото като

име- та.

ДРАГОВИТА е село от 
решение разбит тип с множество 650 дин. 

550 „ 
450 „

Първа награда (две)
Втора награда (две)
Терта награда (две)
VI ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

годинамакинства 
турците селото записали 
като Коса Вирана и то 
тогава имало три такива 
овце) и числело се към 
домакинства (с над по 25 
Шехиричката хаза (Пирот 
СКИ окръг).

За произхода на името 
на селото няма близки

махали, разхвърлени под 
Гребен планина. С днеш
ното си име селото е по 
пръв път забележено в 
турските архиви през 
1447 година, когато има- 

е съществувал ло 21 домакинство, две 
вдовици и общ доход ,на 
селото от 1701 акча. Село
то се е числило към Сле

1 000 дин. 
800 „ 
600 „

Първа награда 
Втора награда 
Трета награда
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Право на участие на младежкия творчески 
награден конкурс имат само младежи и девойки — 
ученици от средните училища, от организациите на 
сдружения труд, от село и студенти от всички вис
ши и полувисши учебни заведени*. Възрастни ня
мат право да участвуват на този конкурс.

2. Творбите трябва да бъдат написани на 
български език — по възможност да пишеща ма
шина, раздел тройка, или четливо да ръка и да 
бъдат обозначени с шифър. На редакцията трябва 
да се изпратят по ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА, а името на 
автора с точния му адрес да бъде написано и сло
жено в затворен плик, който трябва да бъде из
пратен заедно с ръкописите, предложени за иагра-

вероятно 
и някой топъл извор, ко- 
|Ьто ще рече банско и дол.

БОРОВО данни.
(Продължение в следва

щия брой)
е регистрира- товската нахия като зи- 

но при турчите в два до амет на Али бег. По сре- 
кумента с имената Барйе дата «а XVI век селото Кирил ТОДОРОВ

БОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ" — „МИВ" (ВРАНЯ) 2:1 (1:0)

Победиха първокласнрания
да.

3. Изборът на темите е свободен. Препоръчва 
се да се изпращат ворби на теми от живота и дей
ността иа младите, участието на младежта в обще
ствения живот, за младежките трудови акции, жи
вота в училищата, сдружения труд, на село и по
добни.

В 13 минута на 
полувреме М. 
след едно подаване от 
Стояновци затресе мрежа
та зад гърба на М. Чипев 
и изравни резултата.

Седем минути 
края на играта съдията по 
втори път показа на бяла 
та точка, след като Г. Гс- 

беше съборен 
поле. И

второто 
Кости ч;

М.
Босилеград: 18 април — Стадион „Песка- 

ра”. Времето облачно, но подходящо за игра. 
Зрители около 300. Съдия Миодраг Станкович 
от Сурдулица. Голмайстори: Б. Тасев в 40 мин. 
и в 83 мин. и двата от дузпа за „Младост" и 

58 мин. за „МИВ" 4. При записването на народни обичаи, авто
рите трябва точно и подробно да опишат даден слу
чай, който са избрали, в кое село или край съще
ствува, какво е народното вярване в него и какви 
са характеристиките му. Особено интересно ще бъде 
записването на народни обичаи, конто 
изчезване. Трябва да запишат и имената на хората, 
на колко годгщи са, как се казват и от кое село 
са, които са им разказали за един или друг оби
чай.

предиМ. Костич в

защитаваха своите врати 
В 40 минута след една до 
бра атака, в наказателно
то поле на гостуващия от 
бор, един от защитници
те игра с ръка и съдията 
Савич показа на бялата 
точка — дузпа за домаш
ния отбор. Б. Тасев ус 
пешцо реализира и я пре
върна в гол, 1:0 за „Мла
дост”. След това домашни 
те футболисти имаха още 
едно голово положение но 
силният и точен удар 
Г. Георгиев, Неделкович 
успя да спре.

Във второто полувреме, 
футболистите от Враня за 
играха на всичко или ни
що, в която игра често се 
служеха с груба и 
ректна игра. Затова съдия 
та оправдателно подели 
четири жълти картончета 
и едно червено яа Цен
тралния нападател на ФК 
„МИВ” В. Джорджевич.

ФКФутболистите на 
„Младост" от Босилеград 
продължават с добра и 
резултатна игра на 
терен* В неделя в рамки
те на пролетната част на 
тазгодишното

в на 
тоя

оргиев 
казателното 
път сигурен реализатор на 

бе Б. Тасев, 2:1

вече са насвоя
дузпата 
за домакините. До края 

двата отборапървенст- 
Междуобщинската 

футболна дивизия Враня 
ге извоюваха още една по 
беда. По облачно, но под
ходящо за игра време, те 
победила с резултат от
2:1 първокласнрания
бор в групата — „МИВ” 
от Враня.

на играта и 
имаха още по едно голо
во положение, по резул- 
татът ис се промени.

На същия ден 
кият отбор на „Младост 

победа от 3:2 сре 
щу младежкия отбор на 
ФК „Алакинце" в Алакии 
це. Голмайстори П. Стоя- 

Рацгелов 1 
Првият отбор на 

„Младост” игра в следния 
състав:

М. Чипев, В. Ивкович 
С. Владимиров, Б. Тасев, 
3. Младенов, А. Васев, С. 
Спасов,
Младенов, В. Захариев и 
В. Ивкоп.

5. Записването на народни песни, приказки и 
легенди трябва да се прави точно на народния го
вор (диалект) в даден край, в който е записана 
народната творба. Творбата трябва да бъде извор
на, записана както хората я пеят или разказват, а 
да не се взима от книга. Накрая трябва точно да 
се посочи името на лицето, от което творбата е 

село е и на колко години.

во на

младеж-

извоюваот-
иа

записана, от кое
Преписани творби няма да се награждават.
6, Изпратените творби на конкурса ще бъдат 

резултатите съобщени в на-нов 2 и И.През първите тридесет 
и пет минути на играта 
двата отбора се предста
виха с добра и равноправ 
иа игра. И единият и дру
гият отбор имаха по ня
колко извънредни голови 
положения но вратарите 
М. Чипев и 3, Неделко
вич винаги се намираха 
на местата си и успешно

ФК прегледани от жури, а 
вечерието на Дсця на младостта. .„„пали

7. Срокът за приемане на творби за наград 
е 10 май 1982 година.

Ръкописите трябва да се изпращат
пия адрес: Издателство ,братство” — ЗА
КИЯ ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС 
„МОСТ”, Кей 29 Декември 8, 18 000 Ниш-

Редакция на сп.„Мост

меко- след

В.Г. Георгиев,

М. Я.
1 СТРАНИЦА И
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ХУМОРЕСКА Народни мъдрости
Надявал се на бога, ~н-

Ох ат — отзад, от бик — отпред, а от 
калугер - отвред (се "азиБ>ъЛГДрсКА

Който няма какво да яде, пости, който 
няма какво да прави, се м^д^дрСКА

Всеки светец най-напред себе си

дама
благо-

НАШЪЛ САМ МУ ЛЕК ЛИЦА: Мъж на петдесет и 
жена на тридесет години.

Пролет.
Влак на гарата.
Развигор.
Жената: — Ох, сърце. Ти 

отиваш, а аз оставам сама са
мичка. Нима нямаш душа?

Мъжът: — Ох, недей! Бъди 
разумна!

Жената: — Не ща/ Ти вече 
не ме обичаш.

Мъжът: — Кой ти каза това.
Имай малко търпение, само 

няколко дни...
Жената: (плаче).
Мъжът: Моля ти се, не пла-

елови. УНГАРСКА 
своята съдба. 

САЛУСТИЙЧовекът е творец на
Не сечам се дали ючера бео станул на 

левуту ногу, но не е важно, важно е да ми 
падну на ум „голема” идея кико да решимо 
проблемат за ораньето и друге селсНе работе. 
Кажем на бабуту — че измислим наградну нг- 
ру. Бабата ме погледа с белото и се отступи:

| Ако мислиш да се подигравуйеш с мене и за 
тебе че има „наградна игра”, че добиеш мет- 
лу по главу под стари дънове.

Не сърдим се на бабуту она се не раз- 
I бира у политикуту. И слабо е писмена 

гледа весници, а у свак има некаква наградна 
игра, са па и 1-гелевизор не може да пущиш 

I оди тея игре. Откико се зададе некакво топ- 
I карско пръвенство, нагрнуше с тея игре, кико 
I самовиле да Би надигоше цел народ че одве- 
I ду у Шпанию- Сетите се синдраците кико да 
| си продаду весниците, а не се сетише за наг

радну игру за туристи оди друЬе државе та 
да ни падну девизе. Мани що си народ изда- 

1 де толко паре (некойи куттую по сто весника 
! наеднуш), но никой се не сейира дека че тре- 
! бе некой да работи на местата на тия Що че 
I иду да гледаю вудбал.

Но сал да йе това. Куде нас млого ра- 
| боте стануше „наградне игре”. Конкурсйе за 
I работу — наградни. Ако имаш с нещо да на 
| градиш некога „големца”, награде те с работу. 
I Награде на тръговци, келнери, кондуктури, та 
I човек мора да си има наградни вонд. У орга- 
I низацийете не дооде редовно на работу ако 
I иема награде, а ете тая лъжлива боловагьа су 
I най-убаве наградне игре. Доктурйе те одаре с 
■ лежачину, после овам те одаре с паре. И тека 
1 за работу манумо да се сеЬирамо и све дока- 
I рамо на разне награде, никой нищо не пипа 
I ако нема награда.

Оно селсЬете работе несу играчка рабо- 
! та, но кига не помага друго ега помогну наг- 
3 раднете игре. Ама имам и едън проблем. Не за 
| наградете — тува йе проста вилозовия: по-го- 

награде, повече народ. Може да помогне 
и държавата. Друго йе му ката. Не могу да из 
мислим теквия глупави вапроси за село, кико 
що Би поставляю У награднете игре. Да се 
разберемо, я не съм паметан кико що могу глу 
паво да прашуйем, ама селяците не играю наг
радне игре, а гражданите нищо не знаю за 
село.

Съдбата води този, който иска, и влачи 
онзи, който не иска.

СЕНЕКА
На умния човек съдбата рядко пре

пречва пътя- СЕНЕКА
Съдбата дава в излишек, но не дава до-

достатъчно. МАРЦИАЛ
та не Всеки създава своята съдба и всеки се 

създава от нея- И. С. ТУРГЕНЕВ
За да се удивиш, е достатъчна една мину

та, за да направиш нещо за удивително са не
обходими много години.

ХЕЛВЕЦИЙ

Да се събират материалите е лесно, но 
зданието го издига геният.

Ж. Л АРП
Третата способност на човека след ума и 

волята е творчеството.

чи!
За ден—два пак ще бъдем за

едно.
Жената: (увисва му на вра 

Ох...
Мъжът: Недей да си смешна. 

Ще се върна... Остави ме сега... 
Ама, махни се! Отиде си вла
кът.

Жената: — Влакът си отиде? 
Ох, слепец такъв, ти за 

що не си способен, защо 
служат очите.

В. А. ЖУКОВСКИта):
Творецът може да даде на своята творба 

само онези качества, които самият той прите
жава.

Д. И. ПИСАРЕВ
Материалът не винаги играе решаваща 

роля в работата, но майсторът — винаги.
МАКСИМ ГОРКИ

Да твориш, значи да пееш със свой глас.
М. И. КАЛИНИН

Творческата работа е прекрасен, необик
новено тежък н изумително радостен труд.

Н. А. ОСТРОВСКИ

ни-
ти

Ж.К.

леме Следващият брой 
„Братство”, който ще из
лезе на 30 април ще има 
увеличен брой страници

Подканваме нашите съ
трудници да вземат учас
тие в описването на вест
ника.

на

ЧЕТИРИ СТИХА ЗА ЕДНО СЕЛО

Горна ЛюбатаАй у здравйе и чекам оди вас помощ да 
ми не пропадне теркат. ЩОМ СНЕГОВЕТЕ СЕ СТОПЯТ 

И ПРОЛЕТ ПРИСТИГНЕ В ТОВА СЕЛО 
„НАПРЕДЪК” И ЗАРЕ „ВОЙНА" ВОДЯТ 
ЗА ДОХОДНОТО АГНЕШКО МЕСО.
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