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• %
на СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 фвару 

ерм 1971 г. Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на ; информативната м 
графическа дейност и 
за принос в развити
ето на братството и 
единството между на

шите народи и- наро
дности.

югосЛАвЙЯ »'

ГОДИНА XXIV ф БРОЙ 1100 ф Г АПРИЛ 1983 Г; % ЦЕНА 4 ДИН.
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ЩА<ЦЕТА|ТА НА МЛАДОСТТА И ЗАВЕТИТЕ ТРЪГНА ОТ СЪВМЕСТНАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

НА 26 МАРТ ОТ ЗА ДАР..

Символ от иануба Необходима по-ожнвена
дейност на всички органиМ^ГР11ГТИиТ^п^,ЛКА П1>1'П ПОНЕСЕ „МАРИН. 

МАТЕШИЧ, РАБОТНИК В „ОТОЧАНКА”
Хубавшт далматински още оди:Г удобен случай 

град Задар на 26 март та- да»ее потвърдя'коДво сър- 
' зи година рсъмна в праз дата на всички югосяавя 

ничен декор. Целият;град ни са съединени с Щафета 
оеше окичен със знамената та и колко :
ВС1ИЧ1ЮИ наши

® УСТАНОВЕНИ СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРЦ■
ДИШШ

: ■ На 25 март т.г. в Боси- вители на абществено-по- 
лсград се състоя петата литичсските организации, 
поред съвместна сесия на делегатите обсъдиха и при 
Общинската скупщина. Де еха едногодишните отчети 
легатите на трите съвета за работа на Общинския 
обсъдиха и приеха някол- секретариат за общо уп- 
ко проектозакона, обще- равление и обществена дей 
отвени и общински догово кост. Секретариата по сто
ри и проектопредложения, панство, финанси, градоус- 
предаварително обсъдени тройсгво, строителство и 
и приети и от страна на комунална дейност, Общин 
Изпълнителния съвет на ския секретариат по на- 
Общинската скупщина в родна отбрана, Секретарка 
Босилеград. Между друго та по вътрешни работи, 

то делегатите приеха Общинското управление 
Обществения договор във по обществени приходи и 
връзка с по-пълното изпол на Общинската геодетска 

етическата младеж в Юго зуване на обработваемите служба, 
сяавия. площи, Обществения дого-

Приветствена телегра- вс-Р, отнасящ се до по-ус- Делегатите обсъдиха и 
ма до Председателствата кореното' развитие на дреб приеха и отчета за . работа 
на СФРЮ и ЦК на СЮК мото стопанство в СР Съ'Р- през 1982 родина и на пра 
прочете'МАРИЯН МАРОя, бия,. Обществения договор восъдните органи.

.. .. .. , '♦ председател на Конферен- за. осъществяване на поли
ШягЬрТЯТЯ IIIр нштка .......I Щ1Ята на ССМ В Задар, а тиката.за отделяне на сре В отчетите, а и в рази-
щифешш ЩС пшцуоа • по-ръката на Щафетата на ДОтва за задоволяване на скванията се -изтъкна, че

р Сргипргпаз ■ __ - 1-- .младостта РАДОЕ ЩЕ- общите обществени потре- те главно са -изпълнили
Н ШЯпЛс! |10Д 2 КУЛИЦА, председател на би през. 1983 година, проек целите и задачи, които им

З а сто )• .. !;!• Я-, X . „Председателството на Ре- топредложен-ието за изме- възлага нашето самоупра-
• у' ' ♦ ‘'луЙ-Йканската;-: конферен- не-н-ие и допълнение на Сра вирелно общество. Обаче,

........................... »,»* ция на. Съюза на младежра ту та на Общинската скуп- ко-нстантира се, че зана-
0 0 :!|:й5чЯ«ФгЖ:!-''; е Хърйатоко.- . щи-на. пред тРябва още повече да

километра дълъг път от За - Задар, речи^роиамеоохал и -Точнб ъ-12 часа-и 25 ми- се ангажират и да ажури-
дар до Белград. На всяка МАРЯН КАЛАНЬ, секре- нути МЛадиЯт работник в Прието беше предложе- рат своята дейност, защо- 
крачка личеха транспарен тар на ПредседателетватР задарока „Оточанка" МА- нието за установяване на то почти при воички 'Има
ти; пееха се песни, вие^а на ,К на СКХ и Рооерт РИН МАТЕШИЧ., от тъ.р- Септемврийски награди и еще много нерешени дела.
кръшни хора... отекваха Черне, секретар на Пред- жестВеНата трибуна пръв други важни решения, 
вдъхновени рецитации, по ; седателстВйто -на.КоНфб-рвн 110Иесе Щйфетата. на мла- . На ' сесията ■ на която
оветени -на Т«то й на. Ро- . цията на Съюзй-гй социали -Дббрта. ‘ присъствуваха и предсра-дината'...' И всичко седели . - • , . , . . ... . .
ваше в единственият; за- ;
дел-1шм3п6НТ-итови.Ш-и наш ■ ! ВЗАЩИОПОМрн^ МЕЖДУ. РАЗВИТИТЕ И ИЗОСТАВАЩИТЕ
път, за вярност .към него - х 
вото историческо . неттре- • 
ходно дело., за мира, сво
бодата и обичта, за брат- ! 
ервото и единството меж ■ ♦
-ду всич-ки наши народи, и |
-народности. Л

Д-р ИВО ЗОРИЧ, . пред- ::
Общинската ;;

Юго Славия “е 
на щастието-, а

цзетя и транспаранти, а младостта беше;- -и-'си ос- 
пространството на Т-итово

■републики страна

тава най-сигурната й опо 
крайбрежие, беше . из- ра. :Това- беше потвърдено 

пълнено с. .трудещите:':се,Л в Задар,- в; дс^йто-.другар- ’ 
граждани, бойци' и армей яу Тшто беше провъзгласен 
ци* - ' . за почетен 1 гражданин,

На Зеления ‘площад, на;- град о-т крито нашият пре 
Титовото крайбрежие,- на: ,..з!идент п.рез 1979,^^ина за 
тържественото изпращане последен .път. .замина^в ми 
на Щафетата на младостта сия на чмира на Шестата 
присъствуваха няколко де конференция на'1 необвърза 

хиляди граждани 
на Задар, Буковица, Рав 

- >ни Котар — от цяла .Се
верна Далмация, 

у бяха дошли с една един
ствена мисъл: да изпратят 
Щафетата на младостта
по своя няколко - стотин ’• градовете—побратими : йа

МЕЖДУ 23 И 24 АПРИЛ 1983 ГОДИНА

то

ш
■:&ж

Марин Матешич, пръв но
сител на тазгодишната 
Щафета

':

•ките страни" в-Хавана. •:»•.
' ;На тържественото1 из
пращане на Щафетата на 
младостта в Задар, 
което присъствуваха деле 
гади и на воички' наЩи ре 

•публики и покрайтши,- на

сетклл

■

Воички на

♦

:
♦
♦:♦
♦По-обширно четете на
♦

Що се касае до отчети
те на салгоуправителните 
сбщтюсти на интересите, 
делегатите на Общинската 
скупщина взеха решение, 
коею всъщност бе предло 
жение на Изпълнителния 
съвет, всички самоугграви- 
телнп общности занапред 
да доставят своите плано
ве и програми за , работа 
на. обсъждане на делегати
те на Общинската окуп- 
щина.

;
♦

: Нов цех на „Нитекс" в Димитровград
Ф РАБОТА ЗА ОКОЛО 200 ДУШИ

. ♦. .

:
В най-скоро иреме Ще бъде под-' вашите 30 дни трябва да се изготви 

писан салшгпрагшгелен договор меж
ду „Нитекс" от Нип1 й Общинската 
скупщийа в Димитровград за изграж изготвят всички необходими докумен 2
дане Ий тъкачен цех за производство ти. средства да се обезпечат за 60 ♦

Памучни фькани в Димитровград. ;; . дни, а изграждането на цеха и оспосо 2
Според тб'зй договор нишката Те бяването на кадри да стане през сле *

кстилна-индустрия ..Радко Паплбвич” дващите 180 дни. Това значи, ако вси
— „Нитекс1' сгг Ниш-поема изгражда чко върви според плана, че след ед- 2
нето и оборудването с необходимите Па година от подписването на дого- 2
машини па този цех. ;,Нитекс" поема пора. цехът ще започне с работа, 
също да окаже помощ при подготви- "" Основната цел за откриването н, 
Телнйте работи, в ' технотогичбския този цех с около 150 стана е заема- 
процес който ще работи в състава' нето на работа на около 200 незаети,
на „Нитекс”, като ООСТ. Заедно с С реализацията на този договор, а и
Общинската скупщина обезпечава за нуждите на конфекция „Свобода"
средства ■ за реализацията на, тази про не е излишно да се предприемат
грама и набавката на суровини. Спо конкретни мерки в образователио-въз-
ред плама . цехът -ще - преработва - г0" питателната организация в Димитров
дишио около 350 тона памук за нуж- град, за да се открие текстилна спецн

алн-оСт. Още повече, че „Свобода” и 
сега сама школува или преквалифицн 
ра необходимите кадри.

инвестиционна проектосметна доку
ментация, за следващите 45 дни да се

седател «а 
скутд-и-на на град Задар, 
произнасяйки реч по повод 
■изпращането на Щафета
та на -..младостта

Особено внимание деле
гатите на съвместната се
сия спряха върху отчета 
за -работа на Центъра по 
социална работа. Изт&кна- 

■ то бе, че почти 50 на сто 
от общите средства, с ,-кои 
то разполага Центърът °е 
-изразходват за лични дохо
ди на заетите в него лица, 
а останалата сума 
редовна дейност. Покрай 
това и броя на ползуващи 
те социална помощ лица

на

Iиз
тъкна, че този град ншшга 
в историята ои не се е 
примирявал с ррбервото. 
Стремежът на задрани да 

• се освободят от фашистко , 
72 бом-иго не угасили, и 

бардировки яр’ез Втората 
све^/овна война, и Задар, <

• Рийока и ИстРИя и остро
вите преди 40 годрни са- :
присъединени към матица ■
та си, към Югославия, ;; на „нитекс”... >■ ;■

Тържеството в Задар м-и ... - Слвд подписването на договора,
ЩАСТИЕТО3 СИ В МИР според ориентационния план, за след
_ 0 ПЕСЕН". Това беше .*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦

за

до значителна степен е ’ 
намален. Поради това ра
сте броят на лицата, кои! 
то търсят помощ от Об- 
щиа-юката скупщина.А. Т.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« М. я.



I по СВЕТА
В СРЕДНА АМЕРИКАОБСТАНОВКАТАПЕТАР СТАМБОЛИЧ ПОСЕОТ 29 ДО 31 МАРТ 

ТИ УНГАРИЯ Опасност от широко стълкновениеСЪРДЕЧЕН СЪСЕДСКИ Д1АЯСГ НикарагуаООН се намери жалба на
застрашаващи нейни# суверенитетПред Съвета за сигурност на 

засилените агресивни действия,От 29 до 31 мад>т пред
седателят на Председател 
ството на СФРЮ Петар 
Стамболич. направи офи
циално приятелско посеще 

Унгария. Стамболич
ГО Л)И-

протнп
и Запада. Гваяиа счита, че 

хегемонияСССР говориха па два 
ти за да разменят г' 
обвинения за 1*ината 
другата сбрана. Уведомя
вайки Съвета за станови
щата. които бйха приети 
на Седмата конференция 
на необвързаните в Делхи 

връзка с обстановката 
и Средна Амерйка, индий
ският представител 
че процесите в този ре- 

може да се обяс- 
кон-

пъ-„Иис не се страхуваме 
от нахлуването на сомосис- 
тите,

всеки опит за 
в този регион поврежда су 
веревите права на страни
те, намиращи се в него, и 
засилва нестабилността

света- Санди

силни
назагршкаш 

от война с 
■иаявлб-

«но ни
опасността 
Хондурас”. Това

лидера на Никара
гуа Ортега проницателно 
изразява сериозността нй 
положението в Средна Амс 
рика. Сомооиститс са сй- 
мо продължена ръка на 
чуждестранни къргове, 
имащи за цел да дестаби
лизират Никарагуа и да 
застрашат нейния сувере
нитет. Хондурас, подпома

ние в
и придружаващите 
ца бяха твърде сърдечно 
посрещнати от председа
теля. на Президентския съ 
вет на НР Унгария Пал 
Лошонци и други

в
«ние на тази част на 

нисткото правителство от
че най-ново подчертава, 

важно с да се осуети раз-
вьв

високи
каза,унгарски личности.

Основна тема на прия
телския югославско-унгар
ски диалог на най-високо 
равнище беше оценка на 

’ сътрудничеството
тагьшното развитие на др 
бросъседските отношения 
между СФР Югославия и 
НР Унгария. Петар Стам 
болич и Пал Лошонци вза 
имно се информираха за 
състоянието в стопанския 
и обществено-политичес
ки живот в Югославия п 
Унгария. Отделно внима
ние беше посветено на ме 
ждунарюдната обстановка 
за прекратяване надпрева
рата във въоръжаването и 
на усилията нанародите в 
осуетяване на нова светов 
на катастрофа.

Посещението на предсе
дателя на Председателст 
вото на СФРЮ намери ши
рок отзвук сред 
ката общественост- Унгар 
окият печат, «радио и теле 
визия обширно информи 
раха. за разговорите на 

- Стамболич с домакините 
си и за останалите актив
ности на високия югослав

сгьлкнове-ширя-ването на 
нисто и да сс 
мексиканско - венецуелска 
та мирна инициатива.

подкрепи
пио-н не 
пяват с 
фронтация между

идеоложка
Петар Стамболич

ски ръководител. Предава 
йки обширно за бпографи- 
ята на Стамболич, органът 
на Унгарската социалисти 
чеока работническа пар
тия подчертава, че от по
сещението се очаква по
нататъшно укрепване на 
приятелските отношения 
и сближаване между Юро 
славия и Унгария. „Мад- 
жарнемзет” константира, 
че основни характеристики 
на отношенията между 
двете страни са принципи 
те, поставени от другарите 
Тито и Кадър: уважаване 
суверенитета, териториал 
ната цялост и независимо
стта, равноправие и нена
меса във вътрешните ра 
боти.

По време на посещение
то си, Петар Стамболич 
посети някои трудови ко
лективи, сърбохърватската 
гимназия в Будапеща и се 
срещна с Янош Кадър.

Истокаи ло-на-
СКУШДИНА НА ЮГОСЛАВСКИТЕгаи от международния им

периализъм, продължава да 
подпомага 
пионерите, които 
жат с вандалски терор за 
целите на овоите „хазаи”: 
над независима Никарагуа 
да се установи чуждестра 
нно опекунство.

ПРОВЕДЕНА 
КЛУБОВЕ ВЪВ ФРАН ЦИЯ

контрарсволю-
си слу- Преданост към родината

Нашите граждани във Ораиция решително от 
хвърлят кампанията на вражеските и останалите 
кръгове, които злонамерено представят 
ката в нашата страна

Югославяните, намира
щи се на временна рабо 
та във Франция изразяват 
непоколебима преданост 
към родината си и са го
тови да дадат собствен 
принос за осъществяване 
програмата по стопанска 
стабилизация.

Това е изтъкнато на го
дишна скупщина на юго- 
славоките клубове във 
Франция, Състояла се в не 
деля в Париж. На скуп-

обстанов
Влошената обстановка «в 

Средна Америка предизви 
ка загриженост и в ООН, 
•където се разглежда жал
бата на Никарагуа против 
засилените агресивни дей
ствия на нейните врагове. 
Тази загриженост е още 
по-голяма, защото съще
ствува опасност от по-ши
роко стълкновение. Но и 
дебатата за жалбата на 
Никарагуа не беше поща
дена от взаимните обвине
ния между великите сили. 
Представители на САЩ и

шината, на която присъс- 
твували делегатите на 121 
сдружения, е изтъкнато, 
че миналата година са 
увеличени валутните су
ми в югославските банки, 
внесени от наши работни
ци във Франция. Това е 
още едно доказателство, 
че нашите граждани в та
зи страна решително от- 
хврълят калгпаният3 на 
вражеските и останалите 
къргове, които злонамер- 
но представят обстановка 
та в нашата страна, с цел 
да предизвикат съмняваме 
в способностите на Юго
славия да разреши съще 
ствуващите икономически 
трудности.

унгарс-

Виооно турена отлична аа 

Брайович и Иилнвоевич
ОЩЕ ЕДНО ЗЛОДЕЯНИЕ НАД ПАЛЕСТИН
ЦИТЕ НА ОКУПИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Масово отравяне на 
палестински ученички НА РАБОТНИКА НА СУП — МЕДАЛ ЗА 

ХРАБРОСТ ЗАСЕДАНИЕ НА „ГРУПА 
77” В АРЖЕНТИНА/В град Дженин на окупираното крайбре- 

река Йордан тези дни били отровени с 
гасове 311 арабоки средношколци. За химия ес- 
кия състав на гасовете, които предизвикали 
масовото отравяне, не са съобщени никакви 
данни. Израелският военен гувернер на Дженин 
обвинил „враговете на израелската държава” за 
това масово страдание на палестинците.

жие на Представители на посолството на Републи
ка Турция в Югославия, които предвождаше съ 
ветникът и завеждащ работите бмер Зейтиног- 
лу посетиха на 22 март полковника на ЮНА в пей 
сия Слободан Брайович, който се 
ВМА в Белград. Представителите

ИНИЦИАТИВА 
ЗА ГЛОБАЛНИ 
ПРЕГОВОРИлекува на 

на турското
посолство приел началникът На Военно-медицин 
ската академия полковник д-р Владимир Вой- 
водич и ги информирал за здравословното 
яние на Слободан Брайович.

Представителите на посолството на Репу
блика Турция са изказали благодарност и отда
ли признание на Слободан Брайович за проявена
та храброст в стълкновението с терористите и 
изразили желание за бързо възстановяване на 

МУ- Потози повод Омер Зейтиноглу е 
съобщил на Слободан Брайович, че президента 
съсРЗп!бЛИКа Турция КеНан ЕвРен го е Отличил 
Го'™ МеДаЛ Н3 Честта с лента- Това е най- 
Турция ' КОеТ° Се ПРИСЪЖ« в Република

В столицата на Аржен
тина Буенос Аирес във 
вторник започна заседа
ние на „Група 77” разви
ващи се страни 
присъству.ват около 
делегации,
пръв път и делегация, на 
НР Китай. Това

НАКРАТКО състо-

Около ° пРиятелските разговори 
0 лица са участвува- бяха разменени информа- 

ш в състоялите се в неде- ции за активността «на 
ля антиядрени демонстра- СЮК и Гръцката КП (за 
ции в повече големи гра- страната) на междунаро- 
дове в Австралия. Демон- ден плам и за процесите в 
странтите търсили разо- международното работни- 
Ръжаване. чеоко движение.

# ХАРАРЕ: След бягст
вото на Джошуа Нкомо 
от Зимбабве, неговата 
Л1итичеока

В на което
100

сРед тях за

заседание 
‘Всъщност е подготвителна 
среща за 
ЮНКТАД, 
състои през 
град и на което ще бъде 
повдигната инициатива за 
провеждане

заседание 
което ще се 

юни в Бед

на

^ БЕЛГРАД: По пока
на на Председателството 
на ЦК на СКЖ, 
щение в

стани“АаН Брайович е благодарил на 
ставителите на посолството
между другото е казал: „Това . 
отражение на моею отношение 
на и моя народ”.

Същевременно 
Турция Кенан Еврен 
Златен медал 
Желко Мил и в 
който наранил 
Галип Балкао

по-
глобални 

преговори за развитието.
Заседанието започна 

«равнище

на посе- 
__ нашата страна 

пребивава генералният се
кретар на Гръцката кому 
нистическа партия (за стра 
ната) Янис Баниас. Вода
чът на Гръцката КП бе
ше приет от 
Председателството «на ЦК 
на СЮК Добривое Видич.

на^ пред-
на Турция, като 
което направих, е 

към моята стра-

партия ЗАПУ 
може да бъде забранена и 
отстранена от 
политическа сцена. Затова 
изпълняващият длъжност
та председател -на* ЗАПУ 
Джссиа Чинамано 
„разговори с -правителство > 
то на Мугабе за бъдеще
то на партията”.

Iнадомашната на „високи пра
вителствени представите
ли , а от 5 до 9 април ще 

. продължи на министерско 
равнище. Югославската де 
легация ще бъде оглавява 
на от съюзния секретар 
на външните работи Ла
зар Мойсов.

президентът на Република 
посмъртно е отличал със 

на чесстта трагичнопоискалчлена на пострадалия 
оевич, докато работникът на СУП, 

атентатора на турския посланик 
е «отличен с медал за хоабппг^
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ПъТ НА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА ПРЕЗ 
НОМОРАВСКИ И НИШКИ РЕГИОН

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК НА СЪРБИЯ

БЕЗ НЕНУЖНА НАМЕСА III ЯН
ще нощува в Босилеград йкономичес-ф Да се ускори приемането на дългосрочна програма по 

ката стабилизации ф Дълго се чакат системните решения Ф Административ
ните мерки не могат да^и избавят, от трудностите

Необходимо е час по^око : ният труд. от друга схра- цените, данъците и обла- 
ро да приключи работата на. Държавата (републики- ган^ята, взима се участие 
по изготвяне на дългосро- I те, покрайнините, общи- в договорите за Ра^Р^Де“ 
чна програма по икономи- ните) безспорно в" много лениетб й подобно, 
чеоката стабилизация. С неща са навлезли във въ- На заседанието на Пред 
досега утвърдените задачи проси, с които не трябва седателството на ЦК на 
е необходимо веднага да, да се занимава; а изоста- СКС. особено е посочено, 
се излезе пред обществе- ви онези области, в които че е необходимо обръща- 
ността и обсъждането по- по естеството ри трябва не с лице от потребление- 
вече да не се. спира в да разисква , и. решава, то. към производството, 
рамките в а Комисията. Вместо да се занимава със Първата крачка в обръща 
Подготовките на дългооро зачитане на веднаж утвър нето с лице към производ 
чната програма по иконо- дените правила, центъра на ствот© безспорно е в до- 
мическа стабилизация про тежеста на държавните ор сег на .■ първичното разпре 
дължават прекадено дъл- гани е в честото из,мене- деление. Без тези ясни 
го и време е с предложе- ние на правилата, в което политически ''Определения' 
ните изменения да се из- републиката, покрайнини- трудно ще спрем процеса, 
лезе пред обществеността, ните и общините нерядко в който (икономиката на 
сще повече, че тяхното из се явяват като субекти или живия и миналия труд вее 
менение се съдържа в по- арбитри в ситуации, в коИц повече се изтлаоква, а дей 
голяма реалност на дохо
да. Това ще изисква ради
кални промени в поведе
нието. Затова обаче са не
обходими значителни поли 
тичаски подготовки е из
тъкнато на последното за
седание на Председателст 
вото на ЦК на СКС, кое
то обсъди реализацията на 
задачите,
III и IV заседание на ЦК 
на СЮК.

Необходим е всъщност 
прелом «а релацията дър
жава, от една, и одруже-

През Сурдулица и Боси
леград Щафетата на мла
достта ще мине на 23 ап
рил, а през Бабушница и 
Димитровград на 24 ап- 
рил т.г.

На 23 април 1983 годи
на Щафетата на младост
та. сим-вол на братството 
и единството на нашите на
роди и народности и на 
младежката преданост към 

• великото дело на другаря 
Ти то, .ще премине от СР 
Македония в СР Сърбия. 
Първи ще я понесат мла
дите от сърбския народ и 
албанската 
Прешево, а след това ще 
я посрещат и носят младе' 
жите, девойките и пионе
рите от Буяновац, Търгови 
ще, Враня и Владичин хан. 
Този ден в 1^*4 и 35 мин. 
щафетната

народност в

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Комисията на ЦК на СК на Сърбия за 

кадрова политика предложи на Председателст
вото на ЦК на СКС и то на последното си за
седание прие за председател на Централния ко
митет на Съюза на комунистите на Сърбия и 
в предстоящия период да бъде предложен Ду- 
шан Чкребич.

Избирането на председател на ЦК на 
СКС ще се извърши до 29 май тази година.

;
бт.де тържествено поореш Пирот,'"и 
ната в Сурдулица, откъде- 
то ще продължи към Бо-

палка ще

25'то нощува, и -на 
ще продължи през Свър- 

силегргд, за да пристигне . Лиг и Гаджин хан и за вто- 
там в 19 ч 30 мин..
Младите от Бооилеград- 
ска община ще другаруват 
с любимия си символ през 
цялата нощ между 23 и 
24 април и сутринта тър-

април

утвърдени на
ри път ще пристигне в 
Южноморавоки регион, за 
да мине през Лескбвац, Ле 
бане, Медведжа и Войник. 
Оттам отново ще се вър
не в Нишки регион и ще 
мине през Житораджа, До- 
левац, Ниш, Мерошина, 
Прокупйе и на 25 април 
вечерта ще пристигне в 
Куршумлия, където ще но 
щува. На 26 април от Кур 
шумлия щафетната палка 
ще бъде поета от младите 
•на Блаце и след като ми
не през Брус :и Чичедац 
(общини в Шумадийско- 
поморавоки регион) на 27 
април за трети път ще се 
■намери в Нишки регион, 
за да мине през общини
те Ражан и Алекоинац, от 
където ще продължи към 
Сокобаня.

ствуването на икономичес
ките закономерности фак
тически се задържават на 
декларации.

то за държавата няма мяс 
то (инвестиции, 
ции). С други думи; адми
нистративно се определят

интепра-

жествено ще я изпратят 
към Църна тРава и Власо- 
ткнце. В 12 часа при Ве
лико Бонинце ще я пое
мат младите от Бабушниш 
ка община и ще я донесат 
в центъра на общината в 
12 ч 30

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК Н^ СКС В НИШ

СЪЩЕСТВЕНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

РЕВОЛЮЦИОННА АКЦИЯмин. След тър
жественото посрещане и 
изпращане от Бабушница, 
Съюзната щафета на мла
достта ще мине през Бе
ла паланка и в 14 ч 35 
минути ще пристигне в Ди 
митрсзград, където също 
ще й бъде устроено тър
жествено посрещане и из
пращане.

От Димитровград щафет 
ната палка ще мине през

ф Идейно-политическа- та работа трябва повече, низации на Съюза на кому 
отколкото досега, да бъде свързана с потребите и нистите да бъдат носители 

практиката на средите, в ксито действуват първични и инициатори на идейно- 
те организации на Съюза на комунистите

Към

политичеокото издигане и
образова-м аркс ическото

иде йн о-палитичес- 
ката подготовка и маркси 
чеокото образование Съ
юза на комунистите в Ни 
шкм регион през изтеклия 
период е посвещавал гол
ямо внимание. С множес
тво облици на работа са 
били обхванати почти вси 
чгси членове на СК. Създа 
дени са организационни, 
материални и кадрови ус
ловия за по-успешна' ра
бота. Но имало е и слабос 
ти, отделно е бил присъщ 
формализъм и неосъществя 
ествя1ване на приетите про 
грами.

Необходимо е коренно 
премахване на слабостите, 
отделно в СК, където тези 
вид ма образование на ко
мунистите трябва да бъде 
по-масов, но и най-близо 
до действителната практи
ка. Това в заключителната 
си реч на Междуобщинока- 
та конференция на СКС в 
Ниш, проведена на 
март, подчерта АЛЕКСАН
ДЪР ЙОВАНОВИЧ, пред
седател на МОК на СКС.

На заседанието бяха при 
ети и заключения за зада

К. Г.

СТОПАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ЮГОСЛАВИЯ ПРЕЗ 
1982 ГОДИНА /

Цените - „строител!“ на дохода I

Службата по обществе- ст-вява последователно до
говорената политика по 
икономическа стабилиза-

но счетоводство тези дни 
представи най-важните по
казатели за стопа ноките . ция. 
резултати в нашата стра- Номиналното увеличе
на през миналата година, ние на инвестициите е 26 
Целокупният доход е уве- на сто. но те реално са 
личен номинално с 31,7 на по-малки с 6,6 на сто. Мно 

■ с 28,4 на сто 
доход с 25,9 на 

1981

«Шар
Борбата за стабилизация — работкласова >а на
ническата класа

организации на ние на членовете, което да 
бъде свързано с потреби
те и практиката на жизне 
ната среда.

1Г.1И1НСКИ
Съюза на комунистите.го неща във връзка с ин

вестициите са в унисон с 
Резолюцията, но «все още 
•високо е участието им в 
обществения продукт (36,2 
на сто). И загубите са уве 
личени, така че участие
то им в обществения про
дукт, осъщеетвен през 
1982 година, е 3,5 на сто.

Сродният личен доход в 
страната (възлиза на 12 524 
динара. Номиналните при
надлежности на трудещи
те се са /увеличени с 27 
на сто, но 'В сравнение с 
1981 година реално са по- 
малки с 4 на сто.

СТО, 'ДОХОДЪТ 
и чистият , В уводното си 

Миливое
изложе-

Андре-сто по отношение на 
година. Обаче 
на стопанството в разпре
делен ия доход' е намалено 
от 63,3 иа 61,2 на сто. С 

н езн ачителн ото 
йа обществе

ни е д-р 
евич, председател на Ко

за идейна и тео 
МОК

участието В работата на. Междуоб 
щинската конференцията 
на СКС участвува и Бука 
шии Лончар, член на Пред 
седателството на ЦК на 
СКС, който подчерта, че 
реализирането на задачите 

, по обществено-икономиче
ската стабилизация е вид 
на класова борба на работ
ническата класа ® Югос
лавия-

мисията
ретична работа при

СКС изтъкна, че -идей- 
издига-

лична потреба и об
ществено задължение на 

Съюза на

на25 •оглед из но-пслитическото
не еувеличение 

ния продукт и непромене
ния размер на промишле
ното производство, очевид 

„строители" на 
цените. Произ-

всеки член на
комунистите и съществена 
предпоставка за революци 
енна акция-

Затуй трябва да се под
готвят. първичните орга-

но е, че 
дохода са 
водителността на труда е 
намалена с 2, а икономич
ността с 1 на сто и това 
показва, че не се осъще-

чите на комунистите в та
ен област, които ще бъдат 

всички об- ( В. й.)доставени на
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СТАБИположение
ИЗИСКНА ПНЯТА ИЛ МОМЕНТАБОСИЛЕГРАДСКИТЕ ПРОДАВАЧИ И

НА ТЕЗГЯХА - ВСИЧКО ЗА ВСИЧКИ
но. и други членовеката,

:на колектива, при които се 
VIоъРДят непрашилности в 
работата.

Ио загубите са извест- 
шиновницитс все още
наказани?

В ООСТ ..Слога" в Босилеград е подета 
повишаване трудовата дисциплина и 

успеха на
зависи дали за купувачите ще насгь-

: в местните 
на с. Любераджа 

Бенинци и ООСТ

комунистите 
общности 
Велико 
„Тигър” - Бабушница.

наиолитиче-
ноложе-

акцмя :»а 
качеството 
която ще 
пи период без оплаквания

Анализирайки 
с1со-бо:юпаепото 
..... - Бабушнишка абитм, 
ОбщИПСК1ИЯт 1СОМ1ЙТСТ зак” 

стабилно, а

на обслужването, от

ние в|>и, а 
не са I',,«(< СЕ ОСЪШЕСТВЯВА 

КОНСТИТУЦИОННО- 
СТТА ЗАКОННОСТТА И 
СОЦИАЛИСТИЦЕСКИЯТ
МОРАЛ?

че 10 еЛЮЧ1И
оцен явайрк и 'Грудностите 
С'1 оланиоването, беше изне 
сено, че съществуват мно
жество въпроси, пред КОИ 
то е изправено стопанство 
то в гази изостанала "

— Основна причинна за 
несьглвеу вашите 

нормативни г 
йован-

вкапо в периода, кога-го ма
газините бяха «препълнени 
със различни 
вредни прояви 
ха „почдребии” п по-лесно 
намираха завет, но в борба 
та за икономическа сдобили 
запия не може да се изя-* 
вява прим ири мост с тях. 
Зещото снабдяването ста
на твърде чувствителна об 
ласт със социЕивни и поли
тически рефлексни.

Днес почти не мине съб 
рание, на което да не се 
„стреля” срещу лошата ра 
бота на някои магазинери. 
При такова реагиране на 
обществено - политически
те субекти, остава впечат 
лението. че единствен за
слон за тези прояви може 
да бъде недостатъчната го 
товпост на колектива да 
се бори срещу тях.

. Годишната ревизия от
кри няколко „черни пет
на” в сметката на бооиле- 

И мен

това са 
със закона 
актовестоки г, тези, 

изглежда-
- отговаря.
Преди известноградските търговци, 

но, няколко продавачи на 
ООСТ „Слога” не можаха 
да „открият" къде са па
рите за една част от про- 

. дадените стоки, 
им беше наложено да вне-

чо в.
време раздвижихме дей
ност за усъвършонстиува-; 
но на самоуправитедните 
ни документи, така че про 
ектмгс па някои от тях вс 
че са на публично обсъж 
дане.

— Какви условия за бор^ 
ба срещу лошата робота 
•па магазинерите създавате 
с тях?

об-
Изправени пред псе по

па зако- 
и с раз-

щина. често нарушаване 
I; ггрсдттисш ги ята

гидове на посегатвл- 
ограбеане на об- 

имущество,

комитетОбщинският 
обсъди л прие информация 
за идейната и 
подготовка в първичните 

на Съюза на

така че
лични 
ство за

акционпа
сат в касата „изчезнали
те” общо над 400 000 дина- 

. ра. Неславнп рекордьори 
са магазинерите в Горна 
Лисина, на конто им лип
ова ли 150 000 динара, до 
тях са се наредили долно- 
любатокште продавачи със 
загуба ат 140 000 динара, 
а сметката на магазинери
те в Г. Любата не е из- 
лезла „само” с 90 000 ди
нара. Без намерение да 
очерняваме общата оцен
ка за работата на продава 
чите, оред които има до
ста . честни и трудолюби-

ка-шестяено 
кго и двояк морал, комуни 

трябва по-еноргично 
борят орешу лодоб- 

■;:[ прояви. Тази борба не 
Япза да бъде кампанийна, 

постоянна и да се води 
всичко в първични 

на Съюза

организации 
комунистите, 
въз основа на анкетата в 
•някои първични организа
ции в общината. В първич 
'пите организации средно 
са провеждани към 10 съб 
рания, което бе 
като -недостатъчно.

подготвена
стите 
да се

— Настояваме в размре 
средстватаделение-ро на 

за лични доходи да залег
не принципът за възнагра- 

резулта-

а
оценено I реди

те организации
комунистите. В гази ак 

ния с необходимо да се ан 
гажират всички обществе
на-политически субекти.

В 1024 смисъл, също та
ка е необходимо да се за-

ждаване според 
ти-ге на труда. За редовно 
идване на работа личният 

10%

на
НП ВИНАГИ ВЪВ фОКУ 
СА НА СЪБИТИЯТАдоход се увеличава с 

— каза йованчов и доба
ви: — На всеки 3 месеца На заседанието на Об

щинския комитет беше из 
тикнато, че броят на прове 
леките събрания в първич
ните организации никак 
не може да бъде мерило и 
за проявената дейност.

— При наличните труд
ности в снабдяването твър 
де много се повиши морал 
ната
верност на продавачите — 
казва Васил Йованчов, ди
ректор на ООСО „Слога”. 
— Затова акцията на са- 
моуправителннте органи и 
обще ствен о-пол итичеоки- 
те организации в 
колектив е насочена 
обезпечаване на достатъч
ни количества стоки и ка
чествено обслужване. Раз 
бира се, тези цели

Ръководителите и работни
ческият контрол ще оцен
яват качеството на обслу 
жвгнето и обнооките 
•продавачите към клиенти
те. За отрицателна оценка 
личният доход ще бъде на 
дуален с 5 на сто. С 5% ще 
се намали личният доход 
на всеки член на колекти
ва, ако работещите с него 
дадат отрицателна оценка 
за работата му. За неспа
зване на ценоразписа, ло
шо отношение към купу
вачите, даване стоки 
роднини ‘ и приятели и дру 
гипропуски, партийната и 
синдикалната организации 
ще утвърждават политичес 
ката отговорност.

< дли дейността на самоуп- 
,:дЕителните контроли, ка
то беше отчетено, че засе 
га с изключение на самоу- 
правителните контроли в

ви хора. в случая не мо
жем да отминем многобро 

йните забележки, отпра
вени от гражданите във 
връзка с лошите обноски 
на магазинерите, неспазва 
нето на ценоразписа и за
пазването на Стоки „под 
тезгяха” за роднини и при 
ятели.

и политическа отго- на

нашия 
към„Сакатите" годишни сме

тки и останалите пропус
ки на продавачите са яв
ление с по-дълга история 
Босилеградска община, но 
не по-кратка е и

в не мо
же да' се постигнат без 
енергична борба срещу 
пропуските. Под отговор- 

ш-е бъдат подведени 
магазинерите, на

на

история
та на обществените уси
лия да се осуети избуява- 
нето на този плевел. И

кост
не само 
които не им излезе смет-до-

К. Георгиев

НА съюз™нАИитАлидатЕЪ гю тру даАв°босилеград КОНФЕРЕНЦИЯ Изглед от Бабушница

Социална карта Именно, от |най-голя-\го 
значение е 
ои са били в центъра на 
вниманието, дали комунис
тите винаги са били във фо 
(куса на събитията. Изне
сено беше, че не винари в 
определени среди са били 
раздвижвани и .разрешава
ни иай-актуалните въпро 
си. Това .нещо се отнася 
По голям брой местни об 
щноети на село. където пре 
димно се обсъждат и разре 
шават комунално-битови 
проблеми. Вярно е, че и 
тези въпроси не са за под
ценяване, обаче на

ООСТ ••Тексти.ткол ор" и 
кооперация ..Будучност”, 
другитеза всеки 

инвалид ио труда
КОИ ВЪГфО- в

организации на 
сдружения труд не дейст- 

Срещу на 
рушителите на законопред 
писанията и други 
на социалис-гичеоко 
дение е необходимо 
взимат и съответни

Е\;ват активно.
НА 23 Босилеград се

,на-
“-“еХ наВ Меадуобщ™- изтъ^аГ“ “
з^а\Га“^ГаГ^оНаД1т чиа^
ажевич. На Д 'я Джо,р '1иал|на каРта, в която обективно
•--снференцията обсъдиха- отчетТ^ еп "юп?31 воич,ки «анни на всеки пива 
ногодшоната си работа и приеха акии -‘м Да Се У™4»* какво Т0Й
Д-ма програма за работа през настояща во би могла ШЛК° и С жак‘
та година. Б о*ета и за работата прй /-ята.

се изтъква, че Конфе- П въпроса с разрешаването на
ния проблем на инвалидите, който 
'КТО се изтъкна, занапред трябва ' 
стно да се 
нище.

март т.г. в
ми, включвайки се във 
(но-полезни акции.

норми 
пове

да се 
мерки.

воички обществе

делегатите В разискванията във връ
опазването на конзка със

ституциодността та и
рал

да се законостс ациалистичеркия
участвуваха: Йордан 

Миланов, Борисав Анд 
кович, Божидар Станко- 
вич, Иован Джокич и Ми 
сдраг Вуйчич. М. Вуйчич 
като инспектор по 
изнесе че в борбата
тлз матралазите

.40-

жел-
село

.■изтеклата година 
ренц-ията, нейните 
шно са изпълнили 
ществени задачи.

задача над задачите е — 
•развитието и подобрението 
•на селското стопанство.

Някои

ЖИЛИ1Щ-
органи и тела успе- 

заплануваните ои об-
ка- пазара,

съвме-
рав-

про- 
често пъ- 

тп не намира необходима 
подкрепа от страна на 

местни

Първични орга
низации н а Съюза и а кому 
•вистите не са поддържали 
постоянна връзка с Общия 
ския* комитет.

разрешава на общинско
*

Между другото, бе 
година,

,В иродъляжение 
след- като делегатите

са постигнати ^ «опълнвнията на Статута на орга- 
на воички полета. И,н аЦИяТа’ ОГ1С>РеД които председателят 

труда в Босилеградска И с^1К‘Рета,Рят на Конференцията могат 
- полагат усили* за ра ** .6вдаТ‘-из0рани на още две години, за 

Съществуващите пробле- РОДседател преизбраха Зайко Петрунов
М. я.

изтъкнато, че 
когато е и формирана

на заседанието, 
приеха изменения

ня-от 1977 
тази

кай
Той изтъкна, че председа
телят -на местнаха обшно 
С1 в с. Грънчар 
Рапазите.

Общинският

на:ОКП'Р°Гра,Ма за

общности.
организация досега 

завидни резултати
В разискванията във връз 

ка с информацията се из- 
Драголюб Михайло 

вич и Миодраг Панчич. Па 
нчнч между другото 
се, че се чувствува

валидите пък по укрива матказаха
община, постоянно 
зрешаване на комитет 

работа
ма екс и Председа 

телството за 1983

из.не 
нуж

да от създаване на Акцион 
- 1 'конференции на Съюзани година,

Момчило АнтичСТРАНИЦА 4
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ОБЩ СЪБОР НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ОБЩИНСКИЯ „/КОМИТЕТВ ДИМИТРОВГРАД ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
НА СКС В БОСИЛЕГРАДУмерено развитие 

през 1983 година
За единвдеиепие и поепедоватв- 

лхост в мциит*
решение на организацията наф Приети: ' С-гатУтно 

СК и план за работа на Общинския комитет 
ф Още две нови първичнипартийни организации

Членовете наи___от„ изпълнителните органи на обществено-политическите орга-
гпя„ц" Пй.пДнеЛерГа^ на трите съвета на Общинската скупщина в Димитров- 
Р Ч я ъ р, кои- то се проведе на 18 март приеха резолюци по осъще-

на общината през настоящата година.
стопанст-ния в селското 

во. Съюзът на комунисти
те в общината се е анга
жирал за по-нататъшното 
укрепване на системата по 
всенародна отбрана и об
ществена самозащита, за 
запазването >на конститу- 

- ционността, законността и 
социалистическия морал

Общинският комитет яа 
Съюза на, комунистите в 
Босилеград на заседанието 
ои от 29 март т-г. разгле
да отчет за работата ои и 
за работата на Председа
телството,, органите и тела 
та на ОК на СКС в. пери
ода февруари 1982 — фев
руари 1983 година, а прие 
и план за работата си до 
февруари 1984 година.

В отчетния период Об
щинският комитет на. СК 
в Босилеград, неговите ор 
гани и тела е насочвал ак
тивността ои към провеж
дане в дело становища
та на Дванадесетия ‘кон
грес на СЮК и Деветия 
конгрес на СКС, като и 
към реализация на заклю-| 
ченията на ЦК на СЮК и 
ЦК на СКС. Дейността на 
Общинския комитет. не
говите органи и тела, и на 
организацията на СК в об
щината като цяло, преди 
всичко е била насочена 
към засилване на класова
та същност, идейното, ак 
ционното, организацион
ното и кадрово оспособя 
ване на СК във функция 
ма по-нататъшно развитие 
на социалистическите са 
моуправителни отношения- 
Значително е било анга
жирането на Съюза на ко 
мунистйте за по-нататъшно 
то укрепване на сдруже
ния труд и осъществява
не на процеса за сдружава 
не и овързване върху до 
ходни принципи и осъацес 
твяване на обществено- 
икономическите отноше-

ствяване на Обществения план

През 1983 година стопан- 
развитие на Дими

тровградска о&щина ще вър
да с 14, а средствата 
лични доходи с 19 на с-ро. 
При това заетостта ще се 

ви с усмарени темпове, ка увеличи с 5,9 на Сто. Ин- 
то се създават солидни ос 
нови за постабилно стопа-

лгитровградска община. За
сега е известно осъществя
ването. на тъкачен цех за 
памучни тъкани в рамките 
,на „Нитекс" от Ниш, а 

заключи 
ни разговори за откриване 
на мината за въглища в 
Мъзгош. ■

Делегатите обсъдиха и 
приеха и бюджета на общи
ната за 1983 година. Същи
ят' през настоящата родина 
ще бъде увеличен с 8 на 
сто в сравнение с минала
та година и- ще възлезне 
на 51 782 000 динара.

На отделна сесия делега 
тите на ОС разгледаха и при 
еха отчетите за миналого-

заокото

дустрията запазва челното 
място в развитието на об- вече се- водят тел-нисване въз основа на съ щината, преди воичко с уве 
личен износ. Запланувано 
е съвкупният доход в ин
дустрията Да се увеличи с 
16 нах сто, доходът с 21, 

с чистият доход с 23,6, а из-

щеотвуващите мощности.
— Въпреки постигнатите 

.развитието^
и пр.

резултати ов 
през първите две години от 
среди оср очния период, 
постигнатото не можем да 
бъдем напълно доволни, по 
неже не всички договоре-

Наред с постигнатите ре 
зултати, в дейността на 
Съюза на комунистите в 
Босилеградока община е 
изявена недосатъчна пое 
ледователност в раздвиже
ните акции на СК в отдел
ни първични партийни ор 
ганизации. Именно, не_ е 

[имало последователност 
!в провеждането на приети 
те заключения- Затова ка 
кто бе посочено на засе
данието, е необходимо по- 
пълно идейно и акцион- 
■но единство на органите и 
членовете на СК в общи
ната и във всяка първич
на партийна организация в 
акцийте на СК по всички 
въпроси.

разходваните средства и 
средствата за разширява 
не' на материалните основи 
на производството с 22 на 
сто. Селското стопанство 
и занапред трябва да има 
опора в ООСТ „Нишава" и 
„Кооперант” къДето е за-

ни задачи са изпълнени, из 
тькна в уводното ои изло
жение председателят на 
Изпълнителния съвет Го
рян Велев. Общият до
ход през
сравнение с 1981 е увели
чен с 41 на Сто или 
3 419 748 хил. дин, на пове 
че като резултат на увели
чените цени. Изразходвани 
те средства са увеличени с 
47 на сто или 2 644 366 хи
ляди динара, поради пови
шените цени на суровини
те и възпроизводствените 
материали..

Физическият обем на лро 
изводството, а също и ико 
но.мичноста на производст
вото намаляват, а увелича 
.ват се цените и потребле
нието, което не е в унисон 
с ефектите на производст
вото. Все пак, 
предвид трудностите в сто
панисването, постигнатите 
резултати, може да се ка
же, че са сравнително доб
ри. В селското стопанст
во все още не са се каче постигнат тези цели, уоиле- 
ствено променили оощ но ще се работи 
ствено-икономическите от- маюсимадн0т0 
ношения. а настоянията на обработваемите площи 
обществения сектор да се и арендацията на около 
увеличи производството не 1 000 хектара обработвае- 
са осъществени и поради 
субективни слабости.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ 
1983 ГОДИНА

1982 година в

Изхождайки от създаде 
ни те условия, Общински
ят комитет прие решение 
за формиране на първич
ни организации, на СК в 
трудовата единица на 
ООСТ „Зеле Велкович" и 
в трудовата единица за ек 
сплоатация на кварц.

имайки Димитровград

то органи, и служби на Об 
хода с 20, а разширяване- щинеката скупщина в Ди

митровград.

съвкупния доход с 26, до-

то на материалните осно
ви с 36 на сто. За. да се Б. К.А. Т.

върху
ползуване ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД

1Ъ11|А, ВЪРНИБЕГЛО ПО ВЪПРОСА „ИМАШ 

АПАРТАМЕНТА“
ми площи в Смиловоко по
ле. ' " ...
НАМАЛЕНА ИНВЕСТИ
ЦИОННА АКТИВНОСТ акцията които трябва да 

бъдат доставени До Коор
динационния отбор по все
народна отбрана и общест
вена самозащита, към ОК 
•на ССТН в Босилеград.

В продължение на засе
данието обсъдена бе и ин
формацията във връзка с 
проблема по незаетостта в 
работна ръка, кактр и ин
формация във връзка с де 
ловите резултати на сто
панските и нестопански ор 
ганизации през изтеклата 
година, изготвена от отде
ла „по стопанство при Об 
щинеката скупщина.

Общинският синдикален 
съвет, взе решение да от
прави иск до воички орга
низации на сдружения 
труд в общината, който 
шайжъЮно до края на май 
тази година да съгласуват 
овейте самоуправителни 

споразумения с Обществе 
‘ния договор по заемане на 
работа и цялостно го спа
зват-

шен жилищен въпрос. Об
щинският синдикален съ
вет взе решения Самоуп- 
равителната общност на 
интересите по жилищни въ 
проси да активира своята 
дейност, а синдикалните 
организации в организаци
ите на сдружения тРУЛ да 
предприемат всички въз
можни мероприятия за обе 
динение на средства, с ко 
и го по-бързо да се изгра 
ждат обществени сгради,, 
предназначени за квартири 
на работници.

Оовен тоя въпрос 
обсъди и активността на

На проведеното през ми
налата седмица разшире
но заседание на Общинс
кия синдикален съвет в 
Босилеград, на което при- 
съствувахи и директорите 
на някои стопански . орга
низации от ‘ общината, за 
пръв път бе повдигнат въ
проса във връзка с общо
приетата акция на Съюза 
на синдикатите, „Имаш 
къща, върни апартамента". 
Обаче, нито в предварител 
но изготвената информа
ция, като и в разискванията 
на Раде Конста1итиио|в и 
Драган Мицов не бяха по
сочен^ имената на лицата, 
.които притежават общес- 
твани жилища, а имат соб 
ствена къща. Това не зна 
ч1и, че между 58-те общес
твени апартаменти колкото 
■има в Бесил е градска общи 
на, няма такива лица.

Изхождайки от факта, 
че в Босилеградока общи
на има много заети с мал 
ки лични доходи и с нере-

Имайки предвид всички 
трудности в стопанисване
то през 1982 година, като 
основни задачи през 1983

Средствата за инвестиции 
през 1983 година ще бъда^г 
насочени към реконструк
ция и модернизация-на ве
че съществувалгите цехове 
и давършаване на техноло 
шческите процеои. За тези 

запланувани

година се поставят: да се 
намаляването на фи- 

произ-
спре
зическия обем на 
водството и да се осъщест
ви стабилно увеличение на 
стопанското и селскосто
панското продзводство, по
нататъшно развитие на со
циалистическите самоупра

сацели
345 936 хиляди динара или 
с 36 ра сто по-малко от 
миналата година. Най-гол я- 
ма част от инвестиционни
те средства ще обезпечи» 

общественочжо- фондът за насърчаваме ра- 
отношения

вителни
ОССи звитието на недостатъчно 

45,2номичеоки
по-последователно провеж развитите краища —
дане на икономическата На сто. а увеличават се и
стабилизация, увеличаване собствените оредства с 0,7
износа на конвертируемия на сто. В тази област ггре- 
пазар и заемането на мла- димство ще имат проекти- 
ди и -квалифицирани кад- те от областта на енерге

тиката и селското стопан- 
През 1983 година ство, а също ‘И дребното

съвкупният доход в стопан стопанство. До Изпълни- 
с-гвото на Димитровград- телния съвет на Скупщина 
ска община да се увеличи та на СР Сурбия вече с
с 24 на сто, доходът с 25; доставено предложение на
производителността на тРУ развойната програма на Ди

основните организации на 
сдружения труд, които взе 
ха участие в минало годиш 
•ната акция „Нищо не бива 

изненада" и приеха 
насоки за про-

■да ни 
акционни 
.веждането на същата- през 
настоящата година.
До 15 април тази 
ъсяка
готви овои планове и прог
рами за провеждане

ри.

годи/на 
организация ще из

М. я.нр«
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ИЛ СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ПТЕпОЯЛМ>УЯжквсм
^СчЧХЧЧ\

ИЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕСТОПЛИБОСИЛЕГРАД: СТОПАНИСВАНЕТО НА 
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 

' ГОДИНА неизпълнен планПоради застоиЛичните доходи
*

„изяждат" фондовете
изтеклата годинавъзпроизводствени материали, през 

план не е изпълнен «
0 Поради недоимък 
производственият

Изтеклата 1982 годшна в 
„Тигър” — Бобуигнина "и* 
бъде запомнена като 'ФУЛ 
на стопанска година. По 
,рг,дп недоимък па пъзпро- 
п бедствени материали! н 
тази организация на сдру
жения тР\лД имаше често 
застси м
11 рои [зводервеч мте

„Тигър” — Бобушиица 
(Не са действували обшо 
189 часа, или цели, 8 дена. 
П|рек'ьсване на шроизводе г- 
вении процес е ставало и 
поради други причини: 
рачи липса на ток, или не
доимък, на вода. Б края на 
гзгуст \1 ималата година ма 
шините са били спрями за

на

1981 година е по-малко за 
цели 2) процента-

в ООСТ „Гигър — ьаОу 
през изтеклата

на цеха 
,след това

рад реконструкция 
за преработка 
тлееш «и затруднения и за-

ПРСИИЗВОДСТВОТО С
поради проустрой-

го-цаница
гина е осъществен

767 962 714 динара,
обш доС г ОИ II

Общият ДОХОД в Стопанските организации през 
изтеклата година в Босплеградска община е увеличен 
с 47 на сто, доходът е 33, чистият доход с 31 на сто. 
Средно заплатените лични доходи по зает възлизат 
на 9434 динара. В четири от седем стопански оргл-

позволеното за лични 
1 587 403

имало и 
егво ма |еХ1иическо-техно- 

процес. Произведе 
232 610 автогум-и, от

ход от
стойността на изразходва
ните средства възлиза на 
628 135 799 динара. Обши- 

сравнсиие с 
1981 година с по-голя-мг с 
29,5 на сто, а изразходва- 

с 37,7 на

ложкпя 
ки са 
носно 304,6 то'па.производството.

цехове доход вятВ 1982 година е осъще
ствено качествено мроизво 

„Тигър” от 95,9°о и 
Благодаре

ннзации заплатени повече от 
доходи. Автотранспорта отчита загуба от падинара. ДС'|'ВО в 

бране от 4,1 "
намаляването на брака

ките средства — 
сто. Осъществен е доход
от 139 826 280 динара, или 
с 2,3 на сто в повече 
1981 година. Чистият 
хед е увеличен с 6,1%, ка
то от него за лични дохо-« 

са отделени 33,3%».
М. А.

ВЪЮ
стан пи 1я 

след това

Основните организации 
на сдружения тРУД в сто
панството в Босплеградска 
община приключиха дело
вата 1982 година с не доб
ри финансови резултати.
Автотранспортната органи 
зация, в която са заети 181 
работника, отчете загуба _ 
от 1 587 403 динара. Освен 
това в тази организация на 
сдружения тРУД» поради не 
съгласуваното увеличение 
,на личния доход по отноще 
ние на мерилата от самоу- 
правителните споразуме
ния, превишено е заплатен 
личен доход от 1 682 372
■динара. Превишени лични 
доходи са заплащали и ос 
невната организация на на организациите са 
сдружения труд „Слога" — ли ли 23 189 934
317 443 динара, „Напредък"
— 222 345 дин. „Изградня”
— 317 443 динара. Или, об- 
хцо за лични доходи в Суо 
паноките организации през 
1982 година са взети 2 539 
603 динара над позволено
то.. Добавил! ли към това. 
и факта, че в някои от тях 
■не са спазвали и мерките 
по икономическата стаби-

- лизация, ктаето изразходва 
ните средства бележат из-

ореден личен доход е 
Ветеринарната 
14 854

ние
е направено спестяване от 
1,9 процента.

отдинара.
„Напредък” 9981, Гордката 

9277 динара, а нап-
по до-

Склад от готови стоки в 
е имало

секция
малък Автотранспортната 
организация 7291 динара.

края на годината 
на стойност от 76 147 брой 
ки, което в сравнение с

ли

Тъй като в четири сто
пански организации труде
щите се не са спазвали ИЗ ООСТ „5 СЕПТЕМБАР"'
критериите за разпределе
ние на чистия доход, (в 
полза на личните доходи 
са взети 2 538 603 динара 
повече от позволеното) в 
различни фондове за укреп 
ване на материалната база 

отде
ли нара 

милиона 
секция

Пак със старите проблеми
ф ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА МЕСЕЦА НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА ОТНОВО 

СЕ БАВЯТ КООПЕРИРАНИТЕ ДОСТАВКИ, ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ 
РИАЛИ И СУРОВИНИ

МАТЕ-

През януари и февруари 
на текущата година ООСТ 
..5 септембар" в Сутрдулиш- 
ка община към автомобил
ните заводи „Дървена за
става” от Крагуевац изпъд 
ни производствения си 
план със 72 на сто. От об
що заплануваните 98 370 
различни видове мотори са 
произведени 70 814. При то 
ва най-голямо неизпъдне-

ят ебем па това произвол 
Стео с изпълнен с 49 на

бройки, което означава чу в 
ствително у величение. Пре 
изпълнение на плана(ООСТ „Слога” 6 

динара, Горската 
към 9 милиона, „Напредък" 
около 4 милиона, „Услуга 
3 милиона и 500

сто, т.е. от заплануваните 
30 200 микромотори за стъ

има
и по отношение на произ- 

кдочистачки са произведе- водството на резервни час 
ки само 14 793 бройки.

През първите два месе-
ти — произведени са оощо 
3310 при плана 3135 брой-

хиляди. на са произведени още 
29 886 мотори за охладите
ли при плана 41 550, 17 654 
лготсри за охладители тип 
ВАЗ (тук планът е преиз
пълнен). За екстерните па
зари са произведени 5171, 
а са били запланувани 1485

ки.
„Изградня” 174 351 Деловите резултати шя^а 

да бъдат далеч по-големн, 
ако не се явяват всекиднев 
ни застои на всички техно 
логически линии в произ
водството на мотори 13 ГМ, 
поради недостатък на ко
лектори. А това са коопе

рирани доставки и произ
водителят им не е в със
тояние да ги комплектува 
поради недостиг на бакър, 
месинг чц кабели. Вслед- 
стие на това

динара
и Ветеринарната станция 
427 932 динара, до като Ав
тотранспортната организа- ние на плана е в производ 

ството на мотори за стък
лочистачки

ция е отчела загуба от 
1 587 943 динара, която физически-разително голям ръст на 

увеличение: (в „Изградня” бъде покрита от оредства- 
150 на сто, а в „Услуга 76 
на сто) произлиза,, че с

ще

та на алгортизацията. СУРДУЛИЦА

Разбира се, състояниетоосъществените през изтек
лата делова година финан
сови резултати в босилег- 
радското стопанство, 
можем да бъдем доволни. 
Още повече, ако се има 1У 
предвид, че и личните до
ходи «а 745-те заети в сто
панската дейност (4 на сто

ЧРЕЗ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 

— ПО-БЪРЗО И РАБОТА
на стопанските организа
ции в .Босилеградска общи 
на, не трябва да

не работниците 
през януари са били на ед
носедмична

взимаме
само като последица на су 
бективни слабости, защото на самоуправителшата _ 

ЩНОСТ на интересите по заеотстта в Сурдулица 
има около 1330 .незаети лица. Тъй като

В списъците принудителна 
почивка, а понастоящем ра 
ботят на други места, до 
като. не пристигнат колек
торите. Според плана 
година трябва да се праизве 
датобщо 110 000

об-
и редица обективни причи
ни влияят върху общите 
показатели. Една от труд
ностите е и

„ ещно го
лямо чшсло моментално представляват суфпцц- 
тни кадри за сурдулишкото 
сътруд1Н1мчеств|о с организациите

повече
1981 година) са значително 
по-малки от тези в региона, 
и (републиката.

отколкото през тазистопанство, то в

иизад:и~ОШКОЛОКИ;е обР^оГтеТн7™- 
пизацми 120 души ще бъдат професионално - -
™“°ени или преквалифицирани за необходими- 
те специалности та стопанството.

Така например професионално ще бъдат 
оспо,споени 20лица за потребностите на ООСТ 
1 'Срока секция

покачването 
цените на възпроизводстве 
ните материали, енергията 
и суровините, както и не
достигът на повече резерв 
ни части и гуми, 
спъват дейността, особено, 

АвтОтран спорт м ата 
органи- 'Низания.

микромот 
ори 13 ГМ. „5 септембар” 
към тоя план трябва 
достави още 6609 ммкро- 
мотори от този тип, като 
неизпълнено

ос-
да

НЕ СЕ СПАЗВА ДОГОВО 
РЕНАТА ПОЛИТИКА В 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО

През изтеклата 1982 го
лина- стопанските 
зации в Босилеградска об

задължениекоито
о.т миналата година.

За екстерните пазари (не 
постоянни

о«и, слад Т01ва зТ°у~с™ * в^Г^ед 
Ж^'ц^5Г^еХа На ”0И“°" Враня»

в орга
потребители) 

през настоящата година ра 
злични видове мотори тря- 
ова да се доставят още на 
фабриката за вагони в Кра 
лево — 15 900. 10 000
тори на „Агис”

за различни професии ко- 
са ™требни на фабриката за машини и сто- 

мато леярна „Мачкатица". т
Освен това 32 лица 

■рат за звание 
требностите на

Без съмнение, състоя
нието ще обсъдят и абще-

щи-на за лични доходи са 
отделили 107 320 000 динара
и същите по отношение на 
тези от 1981 година 
големи с 33 на сто. Сред- 
ният личен доход 
на 9434 динара, 29 на сто.

ще се преювалифици- 
получшалифицирани обущари за по- 
- единицата' на сдружени а тч-штт 

“ “ра1юка „Кочана” в Сурдулица, след тоаза 20 
душ/1 със звание специализирани монтьори— изо 
латори за потребностите на ООСТ „Галеника” „ 
15 работници металици, които са твърде потое- 
^ни на фабрика „Мачкатица". ^

ствено-лолитичеаките орга
низации и Общ1И1Ноката оку 
пщина, като предприемат 
и съответни

мо-
от Птуй, 

както и на „Р. Кон чар” — 
ООСТ „Ауторадшна” от 
Скопие и други. Тази" до
пълнителна 
етично ще 
губите от
той в производството.

са по-

мероприятия 
за преодоляването на със-

възлиза

продукция ча- 
компеноира за- 
сегаш.ните зас

тоя ни ето.по-гол ям от тоя в предход
ната година. Най-голям С. М.М. я.
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***Комунист
ЧГГА* ■* С1**4 НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

В** 058 
Година XII 

1 април 1883 
Белград

л•г~

Със силата на 

аргументите
п оследните два пленума на ЦК на СЮК, тив различните .алтернативи и опонентства 

•като своеобразен синтез на 
-месечния

няколко- да се Изтъкне в пръв плън това, за което 
вътрешнопартиен, ОЮК се бори, коя е целта му, а след това и 

пък и обществен диалог на единствено зада- против какво. е. Само такъв подход е офан- 
де^ната тема, дадоха компетентна и цялостна 
диагноза на идейно съзнание в обществото и 
движението, днес и тук, и 
право да се каже — вече допринасят в пре- преди всичко в първичните организации на 
одоляването на евидентната идейна конфу- СК, което ,не означава, че Съюзът на комуни 
зия, контроверзиите, смаяностите и неспра- стите трябва да се затваря в себе си. Напро 
овянето при не малък брой чледнове на ОК, тив, тази работа тРябва да бъде широко по

ставена, членовете на СК да действуват 
мал- тивно във фронта на организираните социали

във

широк

зивен.
Впрочем, творческата .идейна работа и 

с успешната идейна борба може да-се водятможе

пък. и ръководства, а и по-широки слоеве.
Общ белег на тези заседания, които като
ко кога © най-голяма степен поглъщаха вни- етически сили, в делегатоката система, 
манието на обществеността, дава голямата сте всекидневния живот, раздвижвайки и моби
лен на проявено единство в оценките на съ^е лизирайки хората в разрешаването на жизне-
ствените идейно-политически проблеми, как- ните проблеми. Ялова е онази политическа
то и съгласието за основните координати на работа, която се свежда на изявления и речи,
акцията по разрешаване иа множеството иде- особено днес, когато вече по-малко и с пра- За ангажирано информиране: сградата на 
йни проблеми, изпречили се на пътя към о,съ Во работническата класа с нетърпение очаква Радио—телевизия Белград 
ществяванею на обществените програмни про повече акции и конкретни резултати, преди
екти. Това постигнато единство, изразено в воичко в осъществяването на доминантната й
приетите документи на Централния комитет позиция в общественото възпроизводство и
•на СЮК е плод на демократичните разис- в разполагането с принадената стойност, ка- очертава и в отделните информативни оред-
квания, 'в които бяха съпоставяни различ- то основно мер!Ило за прогресивността на ства, където Рязко изчезнаха ангажираните
ните мнения по не малък брой въпроси, за социалистическия с амоуг гр ави т е лен проект, -критически съдържания, коментари и анали- 
които не може да се каже, че са незначите който изграждаме, 
лни. Това, разбира се, е и добър знак, който 
обещава успешно водене «а партийната ак Документите на Петото и Шестото за- нимателни съдържания, на информациите и

идейно-политически седание на ЦК на ОЮК твърде прецизно про осведомителните статии. Колко е това погре 
караха линията на идейните разграничения,
•набелязаха процеса, който не бива да се от
срочва, но който трябва да тече при пълен 
демократически диалог, при изтъкване

идейна акция, истинска съдържателна идей- аргументите без етикети, при конкретното деност или заплашеност, нито по такъв на- 
на работа и непосредствена борба против не- назоваваме на проблемите и носителите им чин разумно е разбрано защитничеството 
гативните тенденции и в сферата на духовно без опакжоите обобщавания, които като ма- ,п0 всяка цена, пък и под условие
то творчество, в публицистиката, издател- ниер много егзистират, които обобщавания ,да се получат незаслужен и уроци",
оката дейност, информативните средства. срещаме и на заседанията на висок1Ите фору- На последния пленум, покрай оправда-
Опитъ-т ни показва, че е мъдро още в момента ми. Революционната етика, която краои Съюза хелните и твърде остри критики на със- 
да се предупреди, че стореното досега всъщ- На комунистите, търси безпощадна критика и шт печат бе отдадено признание за безспор
ност представя само първа крачка, че са обо- отговорност без сантименталност към когото 

невралгичните точки, идентифи“ ,и да е, обаче тя също така дава жесток от-

ак-

Едно такова .явление, за съжаление, се

зи, отстъпвайки мястото ои на неутрални, за-

ция, върху единствени 
основи, на югославски план, по осъществява щи о и в същността ои против самата журна

листка — не трябва и да се доказва. Наис- 
на тина, няма място за никаква резигнация, оби-

ме на договорените задачи.
Следователно, сега предстои истинска

ните резултати, каквито същата никога 
рано не е получила. Противно на някои' нес

пози ачени само
цирани отпорите и реафирмирани целите, за пар срещу неоснователното дисквалифицира-

осъществяване се застъпва СК. Онова, ,Не, етикетиране, лъжливата съмнителност в крити злурадни очаквания и предвиждания, 
наричаме идейна борба тепърва пред- тякого и несправедливостта в оценяването „на печата и журналистиката не е съдено", 

стои — в конкретната работа на всеки член ,на поведението и работата на всеки член. Напротив, ЦК на СЮК търои още по-храбър 
на СК, въ® всяка първична организация, на вся и по- ангажиран печат; демократически диа-
,кп м«сто където се действува и живее. СигУ Оггортюнизмът е опасен, обаче хич по- *
ояо и поради това Митя Рибичич, председател малко и радикализмът, особено ако го прриз л°г» съпоставяне на мненията и безпощадна 
на Председателството на ЦК иа СЮК, е по- 1веждат ленивият дух и незнанието, стремежът критика на всичко, което не е върху курс^на 

потребата в твърде кратко заклю- да се задуши оправдателната критика, която утрешния ден, който не е нито над нито из- 
Шестото заседание, да при- разобличава нечие безделие или безотшвор- въ,н обществото, но съставна част на полити 

помни на воички комунисти за принципа на ност. Истинската диференциация всъщност 
пентоализъм. Защото иде трябва да означава обединяване и включване 

йн^ и^ГлиТическаГа р“ специално ка- /акцията на воичяш оили, които прогресивно ал.и.отауче,ка демокрация.
“,,ЯГО изисква кардиограмът на обществения мислят, които обичат самоуправлението, бра- 
момент не може да се води от равнището тството, единството, необвързаността иинтег 
-на форумите с изявления, заключения, -нито ритета на страната. Не може, обаче, да се 
ще имаме делотворна идейна офанзива, пък и каже, че един брой такива хора са оставени 
в слу.ай форумите и ръководствата денонощ «то страни, някак ои загрижени, които варо
во да заседават. Трябва, най-после, да се ос ятио «е са най-ДОбре разбрали духа и целите 
вобадим от заблужденията, че работата е за- та идейната акция, която води Съюзът ^на ко- 
«ъдашена с това ако на един -или друг лле- мунистите, или са ти.принудили на резервира 
мм* «ешо е осъдено като неприемливо или «ост определените дисонатни тонове на обоб- 
впажеско. Нищо не е завършено ако изоста- щената критика, която се протяга почти 

усилието щого на откритата политическа цели области в творчеството, които тук та- 
съпоставяне на аргументие про- ме можеха да се чуят.

чието
което

чувствувал 
чително слово на

чеоката система на с амоу пр ави те лн а та соци-

Закдюч ен пята, пък и духа и интенци- 
ите на разискванията всеки добронамерен и 
отговорен радетел може да разбере и прие
ме, без никакви дилеми, като призив за ук
репване на класовия характер на нашия пе
чат и изискване за охраняване на определе
ни слабости, забелязани в редакторската по 
литика. Това е толкова ясно, че припомняне- 
то за демократическия централизъм прави >из 
лишно.на

не Панче Зафировски
трибуна чрез

ч



2 Комунист
40-ГОДИШНИНАТА ОТ ФОРМИРАНЕТО НЛ КП ИЛ МАКЕДОНИЯ СК в ЮНА, 

иа ГГ;,р-СК Комитета на
други участници 
КП на Македония.-

ЧЕСТВУВАНЕ НА накомитетиталиите и шмсрайниноки ^ __ темпо и
след това Светозар комитет на
вото заседание на Ц«П» Македония, на

На деня на формирането ю,ряготоб Ставрев Вера 
легация на ЦК наОКМ (Кръс^Мврк^ок^Д Цвет„Ия дом в Мемо-
Бунтевока, Фируз Домир_ и Феми^Му и положи Ш*тя на гРо
риалвня център „Июоип Брот 
&л на другаря Пито.

С тържествено заседание на Централния комитет на СКМ, на 1«
40ич>Д1Ш11Ч11Ината от формирането памарт, в Скопие е озшшенуишна 

КП на Македоашя и от провеждането на иървочю й заседание навгйявявга
името на Центраяпия комитет на СЮК тържественото заседание 
приветстеува председателят на Председателството на ЦК но СЮК 
МИТя РИБИЧИЧ. На тържеството присъсгвуюаха делегации на цеш-

19 март, де-

1 идентитет и елементзр-
шационални права.1султУРен

•ПИТ®ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯТА НА 

МАКЕДОНСКИТЕ КОМУНИСТИ
КП на Маке-С формирането иа

се потвърди правилносттадония
на визиоперската политика, която 
набелязала ЕОКП. Тито, Кардея и 
други ръководители, и с която пра 
кгичеоки се доказа, че в нашите 
простори и исторически условия ре
шението на националния въпрос е 
можала да намери и извоюва са
мо работничеоката класа и нейни- 

Само той Бе спосо-

МИТЯ РИБИЧИЧ:

акедонските комунисти и 1*. 
* преди формирането «а своя 
национална партия са имали Ш 

твърде ясно марксистко станови- |ч 
ще и определение, съвместно с вси Ц 
чки пропресивни сили на вичкц на- В 
роди и -народности на Югославия и 
да се борят срегцу угнетяването, за в 
правото сами да определят съдба- * 
та си, сами да ои създават овом ■

ят авангард, 
бен вътре в страната ни да създа 
де несломим съюз на работничес
ката класа със селячеството, инте
лигенцията ,с всички прогресивни 
слоеве на нашето общество, да съз 
даде единствен фронт за решаване 
ва ключовите вътрешни проблеми 
и фронт срещу всички сили на кланационален, държавен суверенитет 

в равноправната федеративна об 
щност на народите и народностите 
на Югославия. Това увеличава елш- 
сьлта и значението на фор.миране- 
то на ЕСП на Македония, във ви
хъра на най-годямата трагедия
на човечеството, по време на най- ЦИя;_<0/1ТО п0 аРе-ме на кралството

на Югославия и царството на Бъл
гария с отричане на самобитността 
на македоноката нация

величини на ха импеРиалис™чеоките си и хеге- 
автентич- монистичеоки стремежи за нейно- 

на история и с това на цялото чо- т0 п°Дипняване. 0Т тези дни зана- 
вечество показаха решимостта си П'0ед' единствено решителна и 
на овоята земя да бъдат единегве- последователна, свързана с народа, 
ни гооподари. Формирането на Сд\здава условия, в които македон- 
КПМ в рамките на ЮКП бе от ог 0КИят народ успешно и решително 
ромко значение и затова, че пред- се пР°™вопоставя на воички уси- 
ставляваше и непосредствена пре ЛИя и занапред да бъде ябълка на 
дшественица на историческото за- ,раздоР на <люя почва 

, седание на АВНОЮ в Яйце. вее и да Разделя съдбата
с когото големите сили 
сметките ои. КП

сова и национална доминзция...

... СРМ е част на нашата общ
ност, дели съдбата й, дава принос 
към нейното развитие и както вси 
чки народи и народности на Юго
славия ползува благоденствията на 
нашите. съвместни постижения и 
предимствата на съвместния жи
вот в социалистическата самоупра 
вителна общност- Само в такава об 
щност бе възможно такова бързо 

класа, за равнопра- развитие на материалната и духов- 
■вие на народите и народностите, на основа за афир.миране на 
които живеят в СР Македония, за ката и млада македонска 

последователно демократическо която свободно и суверенно разпо 
развитие на Народна и, по-късно лега със себе си и с бога-гевата и 
Социалистическа Република Маже- плодовете на своя тота ^ 
дония, която като част и съвмест- цялостта на излишъка ня' ттпя и 
"О с всички в СФРЮ има право и решава за съ^“ 1^с^,ва 
задължение да вода грижа за по- та си. Македония вече^ГТн^Г 
ложението и съдоата на онези ча- вит Балкан. 0 6 нераз'
сти на своя народ, които отделени 
от матицата, живеят в други, съ- (От 
седни страни, а на които и днес не 
Рядко се отричат

в Македония, същевременно 
дставляваше и разплата с воичкп 
«соители на чуждеторанна домлна

ли хната освободителна борба, 
то вече имаше славна история на 
Илигнден, Гоце Делчев и на дру-

пре коя-

ги великани на националното осво 
бодител!но движение. КП на Маке
дония доведе до победа борбата 
за освобождение, еманципация и 
равноправие на македоноката на
ция ,за ръководещата роля на ра
ботническата

голямата героичност на 
обикновени хора, които 
наха от анонимността и израстна- 
ха до прометейоки 
бойци и творци на нова

.малките,
се издиг-

прикрива

мал-
нация,

значи с
на която жи- 

на ресто,
Формирането на КПМ, най-про- 

гресивиия авангард 'не салю на ра
ботническата класа,

нагглащат 
на Македониястана основна и водеща

«и национално-освободителски си- раднТмГи^р^зГзадГто 1 Те
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Последователни
сила нано и на воич- поздравителната реч на тър

жественото заседание на ИК кянационалния, и СКМ) 3 на

прос в Югославия, 
македонския -национален
народните ■воен^^^ч^иеЗДотд№е^^,ВНн1адIОд0ТемеЖ*,
«ошеняя и ш-ипптяи,,. „ от донския народ към нацио
балканските страни. Изхождали жалост. СамОСТОятелноСт "
света°Г^аШИИТе обстоятелства в На 19 мяп^ 19ад
ждуТаи^^Г™°ГеГитоТе0ил:„М:ГйВ°' “п ВИХЪ,ра на НОБ е 
поведанието на буржоазните гос «а КПМП’’кГ° засеДа«ие на ЦК
подствуващи кръгове в я,3 КПМ' което представляваше и
те страни, ТиТпрецени че е ™ На КПМ- н*' това за
сегната независимостта на майки ттш - дрУгарят Светозар Вук- 
те балкански странГодобен“' а Ю Ш^^Тб ДеЛ6гад Ч* 
вече поделения македоноки напед НОВ « п= Въ'рхОЕНи« Щаб 
Той посочи на опаоиостТмаТедо божп!,. ДвижениеТо за осво- 
ния отново да стане огнище нз т лн™? на Югославия и 
кървави борби вследствие екс то съобши На другаря 
панзионистическите стремежи на ЦК на ЮКП закЛ|°чеН'Ията на 
българския империализъм към Ма- КПМ » 33 Формиране на
«единия. Като изход 0т това от Рам«ите на ЮКП, а слей
оно положение Тит0 подчарто не лея Учреде'н Първият центо? 
Обходимостта от сътруднадество Ладап Кол? В Чий™ рьстав бХ

о“

Другарят Тихо имаше особена Ущно^сш и Ба«е Андреед. ТКО 
роля през 1941 година, Когато да то и °ЛН“ен,У®аЙми формиране 
ваики решителна подкрепа на кл ™ На„ПКПМ и "«йният Рт 
М|у1нистите в Македония ,не даде °,е ^ 4° ГОДИ'НИ можем Д^оцеадм 
възможност на политиката т ^ л»сти«а се касае за Съви^» 
БРП(к) за отделяне на КП в Ма то и310тючигел'Но значение за наше 
кедония. ЮКП и другарят Ти™ бп револючио»но движение 
лично, безусловно се застъпиха ц .6011?13 на македоиоюия наооп 
-сръжено въстание в " Мадедо стоятелГс?6^ 33

ще покажат по- т' ^ формирането

особено на нататъшните събития, окончател- 
вълросно ще доведе до осъществяване

на маже-

КПМ
(Като

ко_\1у,нистихе сс 
най-напредничава

потвърдиха
ХаеХбоТВеНО М°Жеше Д^Хдад 
*яа Раоотническата класа
МадеХЯкияаРОДП “ наро«нос™то 
-епоорадствената^бо^ ЦеДИ И

ок-ия

на маке-
в

историческата 

сн отговорност
ангажи- 

изразяваха 
няпт на македон-

шална^овободГ Нацирнална 
С разширяването

«раждането 
дадени , окончателно
цедито у0Л0ВИя Да се целите и идеалите 
ДОНСКИЯТ нарещ 
Реше и

стремежи
и со-

на 'народното 
на наро- 
са съз- 

осмцествят 
за които маке- 

ляпв та'ка Дърво
С ФорДХеранГеРГна

«ите на ЮКП Т° На в рам
-кедонският напЛ>МдаУСтИте И ма‘ 
борба си за напил 1МЦяло свързаха
Пение" й самостоятелно? оовоб°ж- 
и овоето бълетт телчост, а с това
ба на дрХ Т 33 °ъммердна бор 

в Ю1ГоХаи"а,р^ н народно- 
наияюеле не « ' 110 този начин 
нРст, както ня ДЗДена ®ъзмож- 
те нагаждащ,,. ,,аеремонисгически- 
Ржоазки така и балканоюите бу 
над-тои и похи™, на саичкн други 
«пони, и ХГ^ГадСтва ^ Ма-
титет. е,тия национален

на
КРЬСТЕ МАРКОВСКИ

Ти-... Най-шлям прииос в развити
ето на КПМ и нейното оопособ- 
Я1ване в успешното вадене .на бор 

атз на мшседонския 'народ * 
освобождение и национална афир- 
мация даде другарят ТИто. Негова- 

33 организационното ук- репване, кадровото У
иа ЮКП

се бо

за

оспособяване
Македония бе поето- 

*нна, а особено забележителнГ 
посредствено преди Втората 
товна война и по 
НОБ

в
не-

све-
време на цялатаи революция.

От самото
водс-рвото на ЮКПОДаНе
и началото й/ 1]Ит0’
задълбочено 
*ВДте проблеми

в Рълсо- 
а олед това 

всестранно и 
стдцесцве-

и за иденнавлезе в
на националния Съалтестната

- народ с
борба 

°стВ'Нал1Ите 
стр.)

въ- само
на

'Ния, което, кактр 'на лткедон 
народи в

скця

(На 3-та



Комунист 3

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРО ЦЕСИ В СЮК

Укрепване на ешшнете 

постоянна задача
Съюзът на комунистите ще бъде водеща идейна и политическа сила 
в обществото само 
развитието, които 

ката класа
СЛАВКО МАРИЧЕВИЧ

ако бъде в състояние да посочва пътищата на 
укрепват обществената позиция на работничес

квалификации. Нямаме нито един -напълно затворени образователни 
критерии за оценка, на на- системи,, развихме абнсхрмална мре 

жа от университети, а не бяхме 
обикновен в състояние да изградим нито топ

не е кова единство в образователната 
например, го 

Пора

РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ 
ОПОРТЮНИЗМА ствени

ционалистичесюите прояви.
Във войната всеки 

партизански борец, който
бил комунист е бил в състряние система, колкото, 
да оцени какво е нациспнал1истиче- имат скандинавските страни.

инцидент, а какво не е. Днес ди всичко това имаме зачестили

р етото заседание на Централ
ния комитет на ОЮК пред

взети идеологическата офан 
зи-ва на 'Съюза на

Съществуващите трудности в 
областта на стопанисването вся- 

комуиистите в ,как допринасят за нарастване на
идейната сфера, в много отноше- вражеските активности, понеже
ния _ по-различна от множеството вРаговете от всички цветове же- ски
досегашните. Тя не е съсредоточе лаеха Да се стигне до такива зат- наомалко са ни нужни научни ин- критики, от всички Страни и на
на <на един яоно. видим и лесно РУДНения, за да използват следти- ститути за да преценим дали едно яоички равнища, на етатизъма овъ-
забележ)им враг. Става дума за товокото време за реализиране на произведение е националистичес- обще, на републиканския отделно,
широка идеологическа акция ко своите си планове. Оттам и голя- ко или не е. Изглежда, че по- но практически акции за неговото
ято -няма характер на „контра мата активност на външния враг леоно различаваме чуждия нацио- осует#ване 7са малко./
офанзива", изнудена разпала със и Н6ГС>ВИЯ съюз с вътрешния, ка- нализъм от национализъма в соб-
заговорниците на този или онзи кт0 и ШИР°К0 разпространената ствената ореда. Значи, и нас е
вражески курс, какъвто толкова стратегия на така наречената спе- захванала
пъти е бил наложен на Съюза на Диална война. Покрай това в мно- вълна, проникнала в нашите редо-
асомупистите, обаче за акция ко- 10 области остатъците на старо- ,ве.
ято изисква трайна и упорита т0 настояват да се възобновяват
борба за развитие и укрепване на Ф°Рмата на национализъм, ли фичности и разлики, исторически,
общественото съзнание на социа- берализъм, 
листическото салшуправление и Д°01НИ тенденции,
|Идеолопията. на СЮК. ' |Да използват всяко затруднение ности, недопустимо е в една оре'

в нашето общество и да се появат да едно произведение да се забра- 
Затова е необходимо Съюзъх на на политическата арена. нява и осъжда, а в друга хвали и

комунистите да се сепне й от се- Тези и много други,факти дос- награждава. Заицото, ако нещо е участвяват и комунисти, а на ня-
гашната дефанзива премине в ре- татьчно предупреждават, че в се- вредно и опаоно за която и да е кои места стоят на чело на таки-
шителна идейна и политическа ак гашната фаза на революционния република или покрайнина, това ва акции. Поставя се въпрослкому
ция срещу всички чужди му идео- процес се налага още по-решител- трябва да бъде вредно и опасно са нужни такива изследвания и
лоши и активности, съсредоточе- на борба с всички нередности в за цяла Югославия, за всички ней- към какво води това? В резултат
ни към разбиването на братството обществото- За да се осъществи |Н1И части,
и единството на нашите народи и по-бързо това, необходимо е сами
народности, подкрелването и деза- ят Съюз на комунистите и него- ПОТХРАНВАНЕ НА НАЦИОНА*-
вуисването на самоуправлението, вите ръководства колкото се мо- ЛИЗМА
опетняването и подценяването на же по-напред да се освободят от
завоюванията и стойностите на опортюнизма, собствените слабос-

След това, вместо да изтъква- 
националистическата ме и развиваме онова, което ни 

е общо и близко, онова което ни 
сближава и свързва, изнамирваме 

Без оглед на големите опеци- и изтъкваме разликите, търоиме
това което ни разъединява. В това 

технократизъм и по- .културни и икономически между отношение отиваме толкова далеч 
отпитвайки се .някои чаши среди, народи и народ че изследваме и етногенезиса за

да докажем, че с другите нито в 
потеклото нямаме нищо общо. В 
тези изследвания, за съжаление.

на всичко това е подхранването 
на национализъма и разбиване на 
съдружието. Съюзът на комунис
тите не смее да бъде. пасивен на
блюдател на всички тези дей- 

Републиките и покрайнините, ствия, а да стъпва в решителна 
револю- ти да не премълчават и отговор- според Конституцията, са отговор акция по разчистване на такива и

ция, отричането на водещата иде- ността да не се свапя върху дру- ,Ни не само за собственото си раз- подобни явления,
йно-пблитическа роля на СЮК в ли. Защо,то опортю«изм>т е голя- витие, но и «за развитието на Юго-
сбществото. Това не смее да бъде мо- зло, което пречи на ефикас- елавия като цяло. Тя, поправо и

ността на Съюза на < комунистите съществува толкова колкото ре-
се води от случай до случай, оба в осъществяването на неговата во- публиките и покрайнините са
че метод на работа на членовете, деща идейна роля в обществото,
организациите и органите на СЮК.

нашата социалистическа

Всичко това ни говори, че до
ста от тези и други проблеми са 
в самите нас и че тяхното разре- 

ее шаване зависи преди всичко
договорили и колко ще се догово- нас. Доколкото здраво сплотим ре- 

за което се много говори на Два- рят- Институцията на договаряне- 
надесетия конгрес на СЮК. Ма- 

!111!1111и111!1111111111111111П1111 «ар, че ОТ Конгреса досега

кампания, нито акция, която ще
от

дици-те си и осъществим по-голя
мо идейно единство в Съюза на 

всички ооновни 
въпроои на нашето по-нататъшно 

развитие и ако 
гова идейно единство бъде след е- .

то приехме като метод за съвмест 
но разрешаване на общите проб- комунистите по 
леми. Това е изключително сложна

но, очевидно е, че не е направено и отговорна работа, имайки пред самоуправително 
толкова колкото сегашното със- вид хмногобройните обективни и

Югославия за създаване на нова тояние изисква. Съюзът на кому- ,не така малки разлики, които съ- но и с определено акционно един- 
аемократмчеока Югославия по вре пистите е дължен след този Пле- ществуват по различни въпроои ство в борбата за осътцествяваме- 
ме на НОБ, под ръководството на «ум да поведе по-решителна бор- между отделните наши републики го на нашите идейни определения, 
ЮКП и другаря Тито, засили вза- ба срещу опортюнизма, отнооно и покрайнини. Кардел често пъти дотолкова по-малко ще има свобсь 

толкова необхо- да тръпне по-ефикаоно 8 изграж- посочваше на плурализма на

на
това поле е достатъчно направе-

(От 2-ра стр.)

са- ден простор за действуване на вра 
жеоките сили, понеже врагът е 
силен толкова колкото ние сме

ИМНО.ТО доверие,
дим» за равноправните отношения дането на още потолямо. единство моуправите интереси като на нещо 
между народите и народностите в в своите редове, понеже само та- обективно, съществуващо. Но съ- 
нашата страна. За това доверие и -ка ще. бъдем в състояние да от- -щевременно и предупреждаваше, слаби.

национално уважаване говорим на всички задължения, ко че тези различни интереси не бива Съюзът на комунистите трябва
положиха животите ои най-добри- ито се намират пред нашето об- да политизираме. За това не вина- да бъде винаги способен да объе-
те синове на. македонския народ, щество. , ги достатъчно водехме сметка, та- д-инява върху общата, непооред-
албанаката и турска народност. Разискванията, които в послед- ка че договарянето не винаги ни етвенна и дългосрочна платформа 
а Всред тях и доста най-изтъинати но време са водени около „Вълне- функционираше така както е за- най-широките маси на трудови хо 
комунисти и членове на СКСЖТ нитб времена ’ на Гойко Джого, планувано и както, бихме ние же- ра и всички прогресивни творчес- 
съвместно с другарите си от Ко- .Чимичавата „Политика като съд- лали. Често пъти много повече се ки сили в нашето общество, ако 
сово, Сърбия, Черна гора и от ДРУ ба", „Трен. И" от Исакович, Драск- държи сметка за собствените ин- желае и по-нататък да бъде воде- 

страна, ковичевия „Нож", „Истинско и тереси, а пренебрегват общите ин- ща идейна и политическа оила в
възможна" от Чосич,' о^с-оло „Го- тере-си. обществото. Тази роля Съюзът на

■ лубняча” и т-н., най-добре показ- Затова с право може да се комунистите ще осъществи само 
колко липова идейно единство твърди, че републиканският и по- ако бъде способен да посочва на 

1 ... Днес, когато, с гордост се и .между отделните части в Съюза крайниноки етатизъм е един пътищата на развитието, коию са
обърщаме към пътя, който изми- на комунистите. Не се касае тук от източниците на национализъм объективно историчеоки немннуе- 
нахме можем да констатираме: за изкуството, защото когато би в нашето общество. Най-много не- ми и най-л-рогресивни,
КП, отнооно СКМ като съставна т0 ^ило под въпрос, не би загриж съглаоия и трудности около съгла ако посочва на пътя, който укреп- 

СЮК винаги бе и остана |Вала н1И1Кото. Естествено е, че ед- суването на 'становищата имаме ва обществената позиция на работ
,кога-го се касае за иконом|йчеоки- ничеоката -класа. Само така Същ-

| взаимно

гите краища на нашата 
конто по това време имаше доста 
в Македония.

ват

относно

част на 
последователен 
юнионен курс, историческата

на Титовия револ- :.г художествено, литературно про
от- изведение не се хареова на воички те въпроси. Обаче, некритичеоки ■ зът на комунистите ще бъде дей- 

народ, пред еднакво, вкусовете са различни, поведения имаме и когато е въ- ствително незаменима енла, Съще- 
Тук става дума за политика, коя- -прою и за някои други проблеми, ствена съствна част на самоупра- 
то под фирмата «а изкуството се Все по-често некритичеоки ое от- вленнето на трудовите хора, въ- 
о-питва да се раопространи и рас- стоява зад своите академии ,на .трешна моторна сила-на разновид- 
пространява се, а н,ие в различни- -науките, своите университети, ТВ иите пропреоивни интереси на са- 
■ГС среди и различно я тълкуваме студии, своите истории и тя. Ос- моупра-вителните общности, изра- 

й даваме различни политически ве-н това, изградихме осем почти зени в делегатската система.

но

говорност пред своя 
.работническата класа и пред -па

на Юг-осла-■родите и народностите 
вия.
(От доклада, изнесен на тържестве 
ното заседание на ЦК на екм; и



А Комунист Забрава
бъдат убедителни онези кри- 

нациоиалшма, които—така да 
се каже - систематически говорят задру 

виждат нищо от онова, което от ден
1акива

и е може да 
гици не

гите, а не
на ден почти пред очите им се случва, 
хора са готови начас да забравят всичко, ко
ето ги обкръжава и ревностно да се заловят 
за анализ на някой случай при друг. Разбира 
се, такава драматизация на „чуждите слу
чаи или оправдаването и забравянето иа 
„собствените" произтича от един етатистиче- 
еко-бюрократически идеен хоризонт.

Доколкото на всички страни бъдем
по-успешно премахвали един такъв подход, 

толкова по-малко ще има престрелки и не
доразумения, а повече комунистическа после 
дователиост в борбата против национализма 
и повече плодотворно свързване на култури
те и на общественото обединяване изобщо.

Р. ЦветичанинЧертеж: Б. йованонич

в рамките 
па сътрудничеството с Китай и 
Индия. Две книги за Тито са пре 
велени на китайски език, а нас
коро в Индия ще излезне превод 
на наши народни приказки. Кон
тактите с издателите на детски 
и младежки печат в Китай са 
разнообразни, всяка година се ор
ганизира и размяна на журналис-

КУЛТУРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕОБВЪРЗАНИТЕ на детска литература

Завидни постижения
ИЗДАТЕЛСКАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДЕЧЙЕ НОВИНЕ” на литература и оспособяването 

В ГОРНИ МИЛАНОВАЦ РАЗВИВА УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕС на кадри за Ангола, Алжир, Етио- ™ от редакциите на всички изда- 
ТВО С ЧЕТИРИДЕСЕТИНА РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ. УСТАНО пия... Специфично значение имат ния Иа °Рга»изацията „Дечие но- 
ВЯВАНЕТО НА КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ ПОКАЗВА, ЧЕ ИКОНОМИ и изложбите, които организирахме вине •
ЧЕСКАТА ДИМЕНЗИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НЕ Е ОСТА в Ангола и Варшава. В Ангола из Ьд'на такава ориентировка на
НАЛА НА ВТОР ПЛАН несохме учебници на стойност от „Дечйе новине” търсеше и реали

зация на съвместното изследване 
на чуждестранните пазари и ка
питаловложения в 
външнотърговските трудови орга 
низации („Прогрес”, „Нолит”, „Ин- 
терекспорт”...). Огродгните работи 
около износа на учебници влияеха

един милион и петстотин хиляди 
долара, на конвертибилния пазар 
пласираха произведения за графи
ческата дейност на стойност от 
един милион и 250 хиляди долара.

сътрудничество с рроизводите- 
гите на хартия и печатниците в 
процес на изпълнение е реализаци- и върху установяването на връзки 
ята на договора за износ на почти с Р®Дица организации от областта 

Разбира на графическата дейност навред 
из страната.

Разбира се, всички тези проек 
ти и делови начинания на дейност
та представлява непознаването на 
новите пазари и техните потреб
ности. Излизането на тези пазари

ДОБРИЛА ГАИЧ — ГЛИШИЧ Тази организация днес има ра- 
^ звито сътрудничество, по разли- 

р азвойният „бум” на Горни чни основи, с повече от четириде- 
Милановац не се чувствува сет държави от всички континен- 
само в индустрията. Една ти. Особено внимание се обръща в 

от горномилановашките трудови ор на установяването на връзки с не 
ганизации, Издателството „Дечйе обвързаните страни. Културният 
новине” през последните шест го- аспект на това сътрудничество до 
дини съществено се ориентира голяма степен критически укреп- 
към сътрудничество с развиващи- ва принципите и изискванията, за 
те се страни и в тази област пое- иссито на международната арена

се застъпват необвързаните стра 
ни, а върху които Югославия, ка
то един от основоположниците на 

яваше учениците Рт основните учи- движението на необвързаността, 
лища с няколко свои издания. Ус набляга 
пешно преодолявайки примките

мрежата на

седем милиона долара, 
се, необходимо е тези работи във 
всяко отношение да реализираме 
според договора, в 
срокове и качествено, с което се 
създават условия за нови ангажи
менти. На тези- прнципи е обооно- 
вано и сътрудничеството с Гвинея, е съпътствувано и от класическо 
Камерун, Нигерия и други страни. т0 главоболие — разединеност на

нашите

тига загидни резултати. договорените
Тази организация някога^ плен

повече от две десетиле
тия-

на мегаломанските проекти, с ре организации. Отделна ре- 
представляват не 

уточнените инструменти на валу
тната политика,, което спира по- 
храбрите и по-успешните

тите в тази организации окромно • мическата димензия на тези връз- п'исател,ите от неоовързаните стра начинания. Положението 
тръгнаха от „Дечйе новине” към ш- Този опит е -много благоприя- ни и публикации, посветени на дви че отделни работи „Дечйе

не” загубват поради липсата 
зи инструменти. Покрай недоста
тъчните информации и наличната 
конкуренция, трудно може да се 
използват

алната оценка на действителните в актуалната икономическа 
и развойни възможности, със за- обстановка сътрудничеството на 
лагаяето на ентусиастите, които в „Дечйе новине” във всеки случай 
нея намериха своето място, зае- ' актуализира и въпроса за иконо-

В Резултат на така запланувани 
те връзки е и поредицата, в коя
то се публикуват произведения на

дица проблеми

делови 
е такова, 

нови-
и жението ма необвързването.разширяване на броя и видовете тен, за което свидетелствуват 

на изданията. Ориентираха се към думите «а МИРОСЛАВ 
производство. На помагала и учеб- ВИЧ, 
ници, а в последните шест години 
и на културно-информативно и тех-

на те-
ПЕТРО- Благодарение на 

ориентировка и на 
резултати „Дечйе новине”

една такавагенерален директор на „Де •постигнатитечйе новине”.
— В рамките на широко 

ническо сътрудничество с редица тавеното сътрудничество с необ- 
страни, на първо място с необвър: 'вързаните страни специално 
заните.

всички възъожности,
,ио Ро „ 1 тр «оито. предлагат тези пазари. То-
•на ма Рецубликанокия завод ме- зя канал на културнолисокомичес- 
ждупаредно сътрудничество са оп кото сътрудничество с необвърза- 
ределени, като носител на рабо- жгте страни изисква и по-подчерта 
тите вкв връзка с превеждането а1Н,гажиране на останалите су- 
____ ____________  бекти, преди всичко

пос-

значе 
превежданетоние има опитът в

на онези, ко
ито могат да дадат информации 
за потребите на тези страни ( пре 
дставителства, стопански 
•ДИ1ПЛ дматич е окиКомунист т^р Караянов (СР Македония), Янез Корошец 

(СР Словения), Ацдраш Мадарас изпълняваш 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
вич нзп. длъжността (СР Хърватско) Магия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор ка изданието за ЮНА).

Адреси

камари, 
представителст

ва...). Разбира се, и покрай 'проб
лемите, резултатите, които пости-

■ ,с.а,, ,:^,т,1г,г,„
С указа на Президента на Републиката от 

21 Декември 1964 година „Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 

декември 1974 годипл с Орден братство и 
единство със златен венец.

на редакцията на всички изда 
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
и> телефонна централа 335-069, Белград 
РедакциятаДиректор и главен и отговорен редак

тор иа всички издания ва „Комунист”:
Мнладиновнч.

На
изданията за СР Сърбия: Нови 

Белград, Булевард Ленин 6, телефон
Велко

627-793.
Урежда Единна редакционна 

Д*Ректор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Мидадинович, заместник главен и отговорен 
Редактор Джуро Джурашкович, _ 
вориж редактори на изданията в републиките 
и ПОкрвАяшижте: Дубравка Цурач (СР Боеца 
■ Харцеговниа) д-р Живорад Джорджевич (СР 

Реджаа Хайруивху (САП Косоао), Пя

Издава Издателск 
„Комунист".

Печи*

колегия: а трудова организация

са в четвъртък___ сърбохърват
ски, отаосво хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски

главни и отго

македонски н албански
им български, ун-еи*. а в съкратени издания

трехн, словашки, румънски ■ Р



ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В 
СЕЛО ДОЛНА ЛЮВАТА

СУРДУЛИЦА ИЗ

Да се използува всяка педя земя Комунално-битовите 

проблеми в преден планР азпол а гаемите възмож ганизации на кооператори
те. Затова се предлага съз 
даване на една основна ор 
ганизация на кооператори
те на равнището на „Вла- 
оина—продукт” с пет тру
дови единици — пунктове, 
с възможност за по-нататъ 
шното 'им икономическо 
укрепване и обособяване. 
Тези пунктове биха били: 
в Дикава, Алакинци, Су- 
войница, Дуброва и Клису 

се засява с култури, които ра. Освен това необходимо 
най-добре виреят в зависи е да се създават по-добри 
мост от условията- Една 
от най-важните задачи за

тор положението не е мно
го' по-добро, защото земя
та се' води на 5 300 парце 
ЛИ, което е доказателство 
за неговата удребненост. 

ока стабилизации изиск- • А удребнеността на имоти 
•ват по-задълбочени и по-ка

пости, порасналите потре
би на обществен о-икономи 

развитие и бор-
ции. Една' от тях е и елек
трификацията «а неелектр^ 
фицираните махали в село 
то: Бубевци, Качаревци и 
Гащевица, както и овърз- 
ване с пътища т_
Кози дол,. Гащевица и Ши- 
рокидол, с центъра 
лото.

— Пред местната общ
ност, Социалистическия съ 
юз и останалите организи
рани сили през настояща
та година, електрификация 
та на трите неелектрифи-

Село Долна Любата е 
едно от редките села 
Бооилеградока община, къ- 
дето през последните ня
колко години почти всич
ки комунално-битови проб
леми се разрешават чрез 

самооблагане. С 
пълно единодействие на 
в сички общ еств ен о-по л и ти 
чеоки организации и орга
низирани социалистически 
сили, и с всестранна по
мощ на Общинската скуп
щина и широката общност, 
дол пол юбатчани н егпр е ст а-

ческото 
бата за трайна иконрмиче в

те не дава възможност за 
съвременна обработка. Ос 
вен това поради миграция
та и а н асе л ението цели кр а 
ища си остават необрабо- 
тени. Обаче земята се на 
лага да се обработва и . да

чествени промени в разви
тието на селското стопан 
ство и агропромишления 
комплекс. Съблюдаването 
на тези възможности и кон 
цитирането на развитието 
на селскосто. стопанство съ 
гласно условията, е основа 
за акция в тази област. И 
с право се полагат усилия 
в Оурдул.ишка община, ка 
то се подемат важни ак
ции. Тази община обхва
ща 629 кв. км с 39 сели
ща със около 7 500 дома
кинства, и 27 000 жители. 
От тях със селско стопан
ство се занимават към
4 365 домакинства, а изкл 
ючително със селско сто
панство се занимават над
5 500 активни жители в 
общината.

махалите

на се-местно

условия за разширяване на 
имотите в обществена соб
ственост, за сдружаване 
на землището, групиране 
на парцелите и за разшир 
яване на комасацията. Не
обходимо е приемсгвено 
да се провежда закона във 
-връзка с необработваемите 
имоти и рационалното им 
използване, защита на най- 
хубавата земя от гРадоус- 
трояване и др.

Определяйки се за по-ди 
-намична акция в развитие- 

на то на селското стопанство 
в Сурдулишка община, Пре 
дседателството на ОК на 
ССТН и комитетът по Суо 
пакет во и финанси, на съв 
местно заседание приеха 
концепция на развитие на 
селското стопанство в об
щината. Преиемането на 
тази концепция от страна

. по-нататъ шното 
и подобрение на .селското 
стопанство е обработка на 
земята и по-пълното й из
ползване.

развитие

СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВ 
НИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
КООПЕРАТОРИТЕ

В обществения сектор
със селскостопанско про
изводство се занимават 3 
основни организации 
сдружения труд в състава 
на „Власина—продукт": зе- 
меделока кооперация „йе 
лашница в йелашница, а 
като. второстепенна дей-

ПАРЦЕЛИТЕ СА ДОСТА 
УДРЕБНЕНИ

От общата обработваема 
около. 63 000 хе-плсщ от 

ктара — обработват ое око 
ло 36 на сто. Съществува-

ност — селско стопанство 
имат Образователният цен 
тър „Йюоип Броз Тито” и 
медицинският център »Ми 
лентие Попович”, — ООСТ 
„Санаториум”.

Зарад подобрение на сел 
скостопанското производ- 

имоти. На ство са необходими серио 
зни крачки в организиране 
то на селскостопанските 
производители в някой вид 
на сдружаване на селско
стопанското производство 
— създаване на- основни ор

Панорама на с. Д. Люоата
селото,цирани махали в 

по-интензивното развитие 
на селското стопанство,

■нно премахват един след 
друг проблем.

И тази година, както ни 
уведоми председателят на 
местната организация на 
Социалистическия 
Кирил Иванов, Социалис
тическият съюз и местна
та общност в съдействие с 
останалите 
социалистически 
преди всичко със Съюза 
на комунистите начело са 
раздвижили няколко важ- 

комунално-битови ак-

пите площи са много удре 
бнен-и, така че на частния 
сектор има

, които се водят на 
8 127 притежатели, 

или на един стопанин се 
падат по 19 
един селскостопански про 
изведител средно се падат 
по 35 парцели, или на вся 
,ко домакинство в община
та — средно по 21 царце- 

сек

154 317 пар на носителите на по-нататъ 
шната активност в разви
тието на селското стопан
ство в тази община ще да 
де; несъмнено, по-гблеми 
резултати в развитието на 
животновъдството, овощар 
ството и др. селскостопан
ски отрасли в общината.

преди всичко изпълняване 
плана по сеитба и увеличе 

на животновъдния
цели
име

ние
фонд, са задачи от приори
тетно значение — изтъкна
Иванов.

съюз,

организирани 
оили, а Що се касае до въпроса 

за по-интензивното разви
тие на селското стопанст
во, Социалистическият съ
юз и местната общност в 
Долна Любата, също така 
са раздвижили широка ак 
тивност за цялостно изпъл 
пение на плана по сеи-гба 
и по-целесъобразно изпол
зуване на просторните па
сища в селото. За целта е 
създаден местен щаб по 
сеитба. Раздвижена бе и 
акция за поправката и раз 
шкряването на махленски
те пътища, които ведно ще 
свържат центъра на село
то с махалите и пасбища-

ла. И в обществения
Б. КостадиновБЕЛЕЖКА ни

Щабът Издействува ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

че щабът е прекъс
нал почти всички връ 
зски с регионалния 
щаб по селско стюнан 
ство.

Оправдание за та
кова поведение не мо 

да се намери. До 
ри и при нормални об 
стояте летва, щабът 
би трябвало да прояв 

по-голяма дей
ност, а особено сега 
се чувствува нужда 
от съдействието му 
по време на пролетна 
та сеитба, когато 
общината няма доста- 
тъчно изкуствени то
рове гориво и резер
вни части за машини
те, средства за защи 
та на растенията н 
гвр., което може да 
окаже 
но влияние (върху до
бивите от зърнените 
култури.

Недостатъчни педтетовкиОбщинският щаб за
изпълнение на плана 

селскостопанско 
производство в Бабу- 
шница почти бездей- 
ствува. Последен път 
е имал събрание оше 
и а 16 юли 
година, пред започва
нето на жътвата в

Оттогава

по
Пролетната сеитба то- 

ку-що не е започнала, а 
подготовката за нея не вър 
ви с желания теми.

Това е констатация на об 
щ.инокия 'цаб за 
стопанство, 
заключи, че не са, взети на 
време всички мерки за на 
временно провеждане 
пролетната сеитба. От за
ключенията на щаба про
излиза задължението 
„Ксюперант" веднага да на 
прави анализ на .нуждите 
за изкуствена тор за под
хранване на вече заретата 
през есента пшеница, а и 
за пролетната сеитба. Ну 
ждите на частните селско 
стопаг гс к и производители 

трябва да бъдат 
и удовлетворе- 

сек-
по^окоро тряб- 

разрешм своите 
субективни проблеми и да

намери възможност за уве 
личаване на засетите пло
щи и за оказване помощ 
на частните производите
ли. Отчет за това „Кюспе 
ра.нт" и „Нишава” трябва 
;(а дадат до края на ме
сец март, а по време на се 
нтбата' редовно да осведо
мяват щаба.

жеминалата
та.селско 

който също За тази цел на едно заседа
ние бе издигнат въпроса 
за въвеждане на местно 
самооблагане. Именно, бе 
взето решение всеки тру- 
деспособен мъж да даде * 
по 4, а жена по 3 дни до
броволен труд, - или да 
заплати по 600 динара за

общината, 
до днес, и покрай 
многото неразрешени 
въпроси тю провежда 
■пето на есенната и 

сеитба,

ява
на'

Както организира част
ните комбайн ери в приби
рането на реколтата, „Ко- 
оперант" трябва също та
ка да организира частните 
трактористи и да ги анга
жира в пролетната сеитба.
За фази цел трябва да под
готви план и да им обезпе 
чи гориво, масло и резерв
ни части. Земеделската 
пък кооперация „Видлич” 
от Височки Одоро1вци' е 
задължена да даде пълна 
информация за своята йк- ‘ доднолюбатчани

от Долна Любата.

пролетната 
щабът- като координа 
тС|р и организатор на 
тази отговорна и важ 
на дейност почти е за

нав

всеки ден.
Покрай това, както ни 

осведоми Иванов, да тази 
и за разрешаването на дру
ги комунално-битови про
блеми'всяко домакинство 
трябва да даде по 500 ди
нара. Ще се потърси па
рична помощ и от онези 

отселени

глъхнал.

про- 
коифферон-

На неотдавна
ледената 
ция на Социалистиче- 

съюз в Бабуш-
неблаготрият

СЪЩО
ски я
ница много остри 
критики бяха отправе 
ни по адрес на щаба. 
Беше изнесено и това,

зачитани
Обществениятши.

М. Антич тор час 
в а да тивност и ангажиране в 

пролетната сеитба. А. Т. м. я-
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УНИВЕРСИТЕТ В СУРДУЛИЦАИЗ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ

Грижи за издигане на 

културното равнище
изпълнени концерти на на-«носттв на младото поколе

ние дейно да се включи в
Народният университет 

в Сурдулншка община е родна и забавна музика.
За почитателите на сериоз-борбата за развитието навеединственото културно ната музика те бъдат ор-социалистическите самоу-пряко едомство, което 

заинтересовано да 
тава и издига 
кия вкус, особено сред под 
растващите поколения. Та
зи задача е залегнала в ос

5 концерта.правптелни отношения. |'ЕН1ИЗИра11И«възли- Ше б'!,дат организирани и 
5 тържествени програми 
в чест на държавните пра

През настоящата годи
на подвижното кино ще 
прожкяира ^60 филми, по
ловината От които произ
водство на родното К1ИН0- 

широкоекрап-

естетичес- наи-ми-огогоиндолчани по лучиха 
аплодисментиМладите

ДИМИТРОВГРАДзппци.
■ За любителите- лш нановата и на тазгодишния 

план за работа, а се реа- 
лизира чрез усилия кни
гата и филмът да навле- 
зат по-смело в живота на 
младите, чрез организира-

„Срещите на селата" пред 

димитровградската публика
изобразителното изкуство 
ще бъдат организирани че 
тири тематични «изложби 
и две изложби на худож
ници 1-самодейни, живущи 

общи-

изкуство. 
ното кино в Оурдулица яце 
прожектира 180 филми с 
около 360 кинопредставле-
ния. На филмовия реперто 
ар е отделено особено 
внимание, и зрителите та
зи година ще видят най-До 
брите постижения на род
ното киноизкуство, учас
твували на филмовите фес 
тивали и прегледи.

на територията на 
ната. Тези изложби, ще ви
дят и гражданите от бъл
гарската народност в Бо
жи ца и Клиоура.

не на представления на 
драматичното и изобрази
телното изкуство.

Редица юултурно-худо- 
жествени програми със 
своето съдържание целят 
възпитаване на младото по 
коление в духа на маркои 
чеокия светоглед, традици- Също така е запланува
йте на НОВ-а, социалисти *но гостуването на професи 
ческата революция и бор- онал-нн театри от Белград, 
бата на народите и народ- Ниш и Лесковац. Общо. 
наетите на Югославия за любителите на театрално- 

^ свобода и равноправие, то изкуство ще вадят 
. югославски социалистиче сеем тетрални- представле 

оки патриотизъм и готов- ния. Още толкова ще бъдат

„трема" пак се 
виха Славица Гогова, Злата 
Милошева, Камелия Манче-

предега-До после/що място из
пълнената зала на Центъра
за култура и много право
стоящи, с бурни аплодис- ва, малкия Саша Леков и

редица други изпълнители, 
участници в „Срещите на 
селата”.

С оглед значението на 
книгата, тази година ще 
бъдат набавени нови кни
ги на стойност от 20 хнля-

менти наградиха най-успе
шните точки на всички 
участници в „Срещите 'на 
селата”.

В двучасова програма 
публиката бе въодушевена 
ст пай-малкиге танцьори 
па Гсандсл, смесените тан 
иези състави на Лукавица 
и Градини, Гсиндол и Же- 
люша. Без

Накрая бяха връчени на
гради на победителите. Ка- 
кто е известно 
сто спечели Гсиндол, вто
ро Градини, трето Лунави

ди динара, а е запланува
но бре.ят ма читателите да 
се увеличат за 200 души. 
В Божи па и Клисура ще 
се извърши обработка на 
книжния фонд.

пд.рво мя-

ца.

Ст. Н. състезателска А. Т.

, Ристакия Балабанов от нашето село же- 
«ьи се млого късно. Камай беше усукал ро
гове Важно за дрътнте 

ергьени
За още гю-голема неволя отнекаде се 

доцуна училишнио инспектор. Отидова на 
час. Ристо се бори да биде расположен, ама 
кокако не иде. У предаваньето на уроко, 

се уплидат разлущеницата, удовица- 
та и старата мома. Но горе — доле некако 
се накаламути предаваньето на новио урок! 
Завърши се часо и отидова у канцеларията.

Етети нови дваесе. Идеечи

како кьоселг овен. Срам го е да си при
знае дека се е женьил на четиресе и две 
годинки.

некакоАко се човек оженьи 
три години-— редно е. Оженьи ли се на 
есе и осъм — закъснел е. После пуни три- 
есе женьи ли се — нередно е, оти тъгай е 
вече дрът и баздисал. А на

на дваесе и две— 
два-

(ХУМОРИСТИЧЕН РАЗКАЗ НА БУСИЛОВ 
СКИ ДИАЛЕКТ)

от градо на 
мина учителката Невена от съседното село 
Щом виде положението
държа и си пойде. учтиво се поздрави с 
/непекторо, а Ристо излезе с нея да я из
прати. При збогуваньето Невена 
та на Р]готовата келгуля, 
рече:

повече от трие- 
се и три за шега и рези.тьк. Ама що можеш 
ела зло, защо без тебе е по-голелю зло.

Гребе да се признае дека Ристакия не 
лош човек. Од средньо селско семейство, 

он горе доле с невольи мукьи завърши 
гьимнация, па вана Белград. Баща му 
ше довольно средства, затова Ристо 
ва реката Сава изтовараше

-ме веднъга! Че да цръкнем, 
како лешняк! Согласуйе.м се и

че да пукнем 
обещавам,

—веЧУ се^ оженьим вед—нъ—га, разбирате

И верно, оженил се ловджията и наско
ро здобдаг ои и дечица. Е, сега, братко, 
мет у глава, па мисли. Довиждане..

Една

съвсем малко се за
У

е
гашна яка- 

па ни чегри ни пет 
те не сралг пред инспектооо 

С та»л нечиСта кошуля неперена две седми
ци. Мани друго, но учитель си, \-бнл Те Ма- 
реен, — и веднъга си отиде.

Бърна се Балабано

па-нема-
Какочат—пат 

шлепове с песок 
и шодер, та некако кръпеше неволята.

Завършил не 
•войната стана Ристо

вечер Балабанлията се напея при 
Алтъна раз л у щвилицата. Дума 
си он муката — лраньето.

— Случай, даскале. Ако

по дума, казал
довършил факултет,

„ учитель. Що е право,
да го уоие марен, убаво учеше децата. Само 
една мана имаше — беше дрът ергьенмн.

1 провинцията тешко беше за бекяр чо
век. За храна некако се снаодеше, ама това 
пусто пранье беше голема закасотина. Двете

0тказая да «У перат ръджасалите кошульки и гачи.

по
съм разпуще- 

ница, има ои защо. А ти що се заносиш се- 
чам се я. Н0 знаеш ли що? Веднъга 
лази и немой друг пут да 
ло къщи, оти с некоя тояжетина, 
шим. тая„твоя даОкалока чутура/

Подви опашка даскалю, како куче без 
сайоия, на замъче у тъмницата.

Тамън беше

при инспекторо. За
върши се разго.во.ро за предаването и знани
ето на учениците, па между другото инспек
торо. тик,и рече: — Немой да се обидиш за 
следното питанье. Защо се не ожениш 
Невена. От,и и она не е бъш млада. Ти имаш 
много ученици, та че отвориме и друго ра- 
ботно место, та двоящата да работите заед
но. Да се очовечите,
жяп ?™а Ристакия поцървене како рак на 
жар ОТИ сети се за думите на Невена за тая 
пусто неолерена кошуля
вам Балабанкатщ6 ПРаВ°' ~ ЧЮМъРМ0Ри 

След два месеца Невена 
дова но!во семейство 
редигя скромна сватба.
да си’й МЩа ш Десет месеци Невена

ои из
ми се моташ око- 

че ти стро- за

отслужил, а !се не женьиш! Нечеме да те 
идиме. Осем не остае нищо друго но како 
кГк™? На 3аЙЦИ °^Се™ °Параловщ 
а се не жвТн ч ^очнм четиресе и втората, 
оотнинм и Збрали °е оите мужйе негови 

Па наоила. г0 вържат и повият V ел-

~ Ж ьи 06 Иоване, йован—.делийо,11 женьи се време не чека....
Къга

паднал мрак 
ете ти го при Стана удовицата. 

— Знаеш
и Ристакия

ли какво даскале? Ако 
удоиица, от бога е. И ако ми тРебе муж я 
чу си наидем неюой удавец, па могу н ла'-<. 
оженцим за него, а не да се занос/ш с п» 

пилди дръти ергенушкм. Айде дим т.-е 
нема. Щуманте - тУте, будало ниедна!

Последна надежда остана Й0в1ка — рата мома.

съм

ши--
и Ристо създа- 

— БДЛАБАНОВИ. При-ста-
А &ре, даюкале, 

селянка, та ние простите 
'ни се с мене, 
венье, крпенье и

ои ро-

детето1 на ^ Г0А'ИН,1Г ^исто по обед водеше 
реката. Р °ТКЗ ПО убавите ливади край

ти мислиш ако съм
траве пасеме. Оже

па ше само пранье, 
юрввет намещанье

едно че аи спиеме, а не да опиеш, сам 
куче на пуздер. Затова ватай 
дека не съм 
по тумбата.
ПредБ^е3мТе0^егаР*ТнГнеНаМоУЧИШ,Ще-

иа се живее, Смешк гр М°Же така
та пред учениците да не би Рзабепе° На уСта' 
е ,неразположен И забеле»или дека

НО И гот- 
па за- 

како 
тъмнината до- 

повесмарка
Обаче г 

НМК по години, 
дете1нце, но

веста рекла: — Айте, другари Шерет не‘ 
младъчна нека подои Глеленчето” 
разповиваме, оти може да се е ’
Оите изрукоплеокали е
ОЛЪЗИ...

ако сретнеще некой негов аръс- 
чч.,, КОито води Също толкаво 

мустак ,на даокало. 3 Не °ИН' Па Се омее пои
м«слетГп^сеаио1М1°1И ДЪРТИ ергенчета, по
слушайте старо, 33 оуибината ваша. Не

те млатнала с оваякоя е от нас 
па да го 
умочкало, 

па ударили у смей до
— Амън, побогу, брайкя, разповивайте аю патило.

Авторът познат 
на редакцията.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна »
ПО ПОВОД 1 АПРИЛ — ДЕНЯ НА МЛАДЕЖКИЯ ДОБРОВОЛЕН ТРУД

Редица манифестации и трудови акции Път на Щафетата
из-От Зад ар, откъдето беше тържествено 

гвратена на 26 март, Щафетата на младостта ми
на през остро© Паг и продължи към Истрия,

СР Хърватоко. На =

Денят на доброволния 
младежки труд — 1 април 
тази година в Сурдулишка 
община ще бъде 
:ван
цми и трудови акции на 
младежта.

дови акции на младежта. 
След прегледа • бригадири
те ще организират добро
волни акции на комунално- 
битови обекти и почиства
не на града.

В чест на 1 април — Де
ня на доброволния младе 
жюи труд, ще бъде откри 
та фотоизложба за участи 
ето на сурдулиижата мла 
деж в досегашните мла
дежки доброволни акции. 
На изложбата ще бъдат Из 
несени на показ спечелени-

трудови бригади, които ще 
вземат участие в построя
ването на комунално-бито
ви обекти, залесяване и 
прочие. В чест на този мла 
дежки празник също ще ее 
организират постоянни ак
ции по събиран е~ на вторич 
ки суровини.

Накрая да напомним, че 
месец април тави година е 
провъзгласен за месец на 
извънредно ударничест®о 
— от основните организа
ции на сдружения ТРУД Д° 
местните общности. С ед-

Кварнер и други краища на 
31 март при Пооушйе я превзеха младите на щ 
СР Боона и Херцеговина. От Ю април щафетната 
палка ще бъде носена по СР Черна гора 
.14, април ще я посрещнат младежите и девойкш 
те в САП Косово. Младежка и пионерите в СР 
Македония ще я носят от 18 до 23 април, а след 
това Щафетата на младостта ще мине в СР Сър __ 

САП Войводина. От =

ознамену 
с редица манифеста-

а на

Според приетата провра
ма от Председателството 
на ОК на ССМ на 31 март 
вечерта ще бъдат оргаеизи 
рани младежки лагерни ог 
ньове, на които ще бъдат 
'изпълнени подбрани култу 

. рно.-художествени програ
ми с революционна

бия и ще продължава къ»м _
5 до 10 май щафетната палка отнове ще мине щ 
през Хърватско и ще продължи към СР Слове- 

16 май за трети път ВД сения, откъдето на
върне в Хърватско. Пътят на Щафетата ще _ 
продължи през Босна и Херцеговина и на 19 май |Ц 
щафетната палка отново ще сенамери в „ръцете ^ 
на младите в Сърбия- Пътят на 
Щафета на младостта ще свърши на центР^нъ = 
ното тържество, което ще се състои на 25 май щ, 
на Стадиона на ЮНА в Белград.

тома
- тика.

тазгодишнатаМладежката трудова бригада „Пера Мач- 
катовац” от Сурдулица’ тази година от 4 юни до 
2 юли ще участвува на съюзната младежка тРУ- 
дова акция „Белград 83”. В богатата си тради
ция от тРи десетилетия, младите от Сурдулица 
са се проявили каю отлични строители—брига
дири. Станали са носители на многобройни приз
нания, а витрината на МТБ „Пера Мачкатовац” 
е обогатена с най-високо бригадирско признание 
„Велко Влахович”.

Интересът за участие на тазгодишната съ
юзна акция „Белград 83” сред младежите и де
войките от Сурдулишка община е твърде голям.

На 1 април в следобедни 
те часове ще, се проведе 
тържествено заседание на 
събранието на младежките 
трудови бригади, на кое
то ще присъствуват и вете 
раните, участвували в бри 
гадирския доброволен труд 
от освобождението до 
днес. Освен подбрана про
грама с бригадирски пес
ни. ще бъдат възкресени 
спомени за славните тра
диции на бригадирското 
движение в Сурдулишка 
община, където непооред- 
ствено след войната бе 
организирана акция за 

• строителството на Власин 
ските водоцентрали.

ш
В ДИМИТРОВГРАД, ПО ПОВОД 21 МАРТ, ДЕНЯ 
НА ГОРАНИТЕ

Акция по залесяване
ф Тази година горанската организация от Ди

митровград ще залеси около 75 хектара голини.
на дума, младите от Сурду 
лица предвижат разнообра
зен доброволен младежки 
труд и редица културни ма 
нифестации, което трябва 
да придаде особена тър
жественост на младежкия 
доброволен тРУД-

те досега признания — гра 
моти, емблеми, емблеми с 
ленти, знамена.

рано е, че са постигнати 
добри резултати в залеся
ването, но липсват манифе 
стации, чрез които да се 
популяризира 
движение (лагерни 
ве, танцови забави..,.). Да 
дени са и предложения за 
награди и признания на 
най-активните в горанско- 
то движение. Предложено 
е златни геран оки значки 
да получат Светнела© Ран 
гелов, лесничей и ТО „Сто 
чар”. Сребърни значки да 
получат конфекция „Свобо 
да”, основното училище 
„Моша ' Пияде”, ОВО „йо- 
сип Броз Тито” и ООСТ 
„Димитровград”, две знач
ки. Похвали , да получат но 
сителите 
значки.

Отбелязвайки 21 март, 
Деня на гораните, горан
ската организация от Ди
митровград организира на 
26 март успешна акция 
по залесяване на голини 
в местността „Равнище”. 
Въпреки силния вятър, кой

Според плана на Пред
седателството, при всички 
първични организации на 
Съюза на социалистическа
та младеж в община ще се 
организират

горанокото 
огньо-На 2 април ще се извър

ши преглед на трудовите 
младежки бригади, които 
ще участвуват тази година 
на съюзните и местни тру

то този ден развали мно
го покриви в Димитров
град и околията, 450 уче
ника от Образователно-въз 
питателната

Ст. Н.младежки

ДИМИТРОВГРАД организация 
„ЙОсип Броз Тито” от Ди
митровград, заедно със ово 
ите преподаватели, 
знамена и бодро настрое
ние, „нападнаха” голините 
над градската болница. Т^, 
зи път поради сухата поч

Систематична подготовка 

на бригадата
Със

ва само копаеха дупките, 
а в следващата акция след 
няколко дни ще засадят и 
боровите фиданки.

По повод Деня на гора
ните,

на сребърните 
ТВ журналът и 

предаването на български 
език при Радио Ниш и 
общинският 
съвет. За орден на труда 
ране в горанската органи
зация са предложени Йор
дан Маринков и Райко 
Ставрсв, а за медали Рат- 
ко Каменов, Петър Митев 
и Жика Янкович.

За нов

ф С първи април, Деня на младежкия доброволен труд, започнаха ак
тивностите, свързани с подготовките на димитровградската младеж за младеж 
ките тРУДови акции от съюзно значение

Председателството 
активно ще бъдат «ключе- 1,а общиноката горанска 
ни в общата акция за оз- организация проведе 
наменуване името и дело- ^5 март заседание, на кое 
то на другаря Тито. 10 бяха разгледани заклю-

чителният баланс и планът

синдикален
лесяване на голини, копае
не на канали и прочие.

димитровградските 
бригадири започнаха под
готовките си за „Бригадир 

'83”. В акцията

И на

Направени са опити да 
се организира локална 
младежка акция в течение 
на един месец. Бригадата 
би била поместена в учи
лищната сграда в „Стро
шена чешма” и би почиСт 
вала старата воденична ва
да. Обаче поради недостиг 
па средства, по всичко ли- 

че тази инициатива не 
може да се проведе ©дело.

око лято 
на гораните от 26 март бя 
ха включени и около 
младежи и девойки, глав
но. средношколци, бъдещи 
бригадири. С това официал 
но започнаха подготовките 
на димитровградските бри

за тази година. Констати-сто

председател на 
Председателството 
годишен мандат е' избран 
.Йордан Алексов от Желю . 
ша, работещ в 
цех на\ „Тигър”.

По повод 40

с дво-

металния
гадири за съюзната тРУА°- 
ва акция през месец 
густ- Димитровградската 
бригада щб вземе участие 
в изграждането на второ
то трасе от автопътя край 
Парачин. Тези 
млади, организирани в бри 
гада, всяка С7>бота иде ра
ботят ла най-различни обе 
кти в общината- През юли 
месец 10 дона ежедневно 
ще се провеждат 
за почистване на града, за

ГОДИНИ От
създаването на пионерска
та' организация и УСАОЮ, 
Републиканската конфе

ренция на движението на 
гораните на Сърбия е ор
ганизирала

ав- чи,

IIИнак, първи април ще 
бъде ознаменуван с лаге
рен огън и танцова 
ва, а на втори април 
бъде организирана акция 
за почистваме на града и 

свободните 
пое- 

садешето

заба-
награден кон 

курс за прозни 'съчинения, 
стихотворения, рисунки и 
карикатури. Трета награ
да на този конкурс 
челия

щестотина Ф*
Шш>'...

4уреждане на 
площи. Бригадирите

е спе-
горанът от VII1-3 
основното учили- 

ще „Моша Пияде” от Ди
митровград Александър Ва 
сов.

I ш клас намат на себе ои 
на нови дървчета по глав
ната улица в града, а най-

акции
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пЛЛЧУВАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕ 
" ОВиШИАТА ЗАНАПРЕД ПОД НА МЕДИЦИНСКИ ТЕМИ

Прехраната на детето и 
възможните болести, 

предизвикани от неправилната 
прехрана (12)

АЛЕКСАНДЪР СТОЯИЧОВ, доктор по медицин
ските науки

ПО-ГОЛ ЯМ КОНТРОЛ

Опнете решение за по-целесъвбрззнр 

ползуване на нлещнте
Отбиване от кърмене 

и хранене
10 ХИ-юъзлизат от една до

динара (за недиоцип- 
лнни раи мте производите
ли), от две до 10 хиляди 
(за отговорно лице в орга
низациите та сдружения 
труд и самоупраоителиите 
организации и общности)- .

5—50 хиляди 
за тези организации и общ 
пости, а които са отговор 
ни за развитието на сслс- 

.|КОСТС|ПВНОКОТО грроизводст-

В срок от половин година ще бъде приета и прог 
уреждане на селскостопанските площи лядирама за

С цел повече и по-<рацио 
нално да се ползуват (не) 
обработваемите площи в 
общината, следователно да 
се увеличи и производ
ството на храна, делегати
те на Съвета на местните 
общности и Съвета на сдру 
жения тРУД към Общинс
ката скупщина в Босилег
рад на състоялата се на 28 
март съвместна сесия, об
съдиха и приеха решение за 
ползуване на селскосто
панските площи в общи
ната. Починът на делега
тите е още по-значителен 
ако се има предвид, че в 
Босилеградока община сел 
окостопанските площи, ка 
кто това на индивидуални
те селскостопански про
изводители така и ,на сел
скостопанската организа
ция „Напредък", все по
вече остават необработе
ни. Обаче и на тези, хоп 
то се обработват недоста 
тъчно се прилагат агроте 
хнически мерки, с което 
се намалява добивът от 
тях. В случая пък не е тРУ 
•дно да се разбере какъв в 
това отношение е приносът 
в борбата за икономическа 
стабилизация-

що така, занапред, така на 
речените сгради за одагх 
и почивка въобще не мо- 
жат да се строят на пло
щи, конто можат да дават 
добър добив. Същите мог жакто н от 
жат да се строят само на 
площи от пета до 
класа.

Ьдно ' от начинанията за 
увеличено производство 

зърно и зеленчуци (по-к 
рай обработването на всич 
ки площи) е и обезателно
то прилагаме на агротехни 
чеоките мерки и научни 
постижения- Покрай оста
налото трябва да се засе- 
яват и засаждат само каче 
ствени семена. Необходимо 
е да се спазват и срокове
те за прилагане на агроте
хническите мерки.

В това отношение се под 
чертава, че площите с пше 
ница трябва да се заседват 
най-късно до края на ноем 
ври, а тези царевица до 15 
май. При това един хектар 
засеян с житни растения 
т.рябва да се наторява с 
250 — 400 кг изкуствени 
торове (в зависимост от 
това с кое житно растение 
е засеян; с пшеница — 300, 
с царевица — 400 кг). За
напред се предвижда и 
един ха ливади и пасища 
да се наторява с 200 кг 
изкуствена тор, с което 
ще се увеличава сенодоби 
вът- Това пък начинание 
ще играе особена роля в

Времето за отбиване на кърмачето е раз
лично. С отбиването му трябва да се започне 
най-р ано кога то напълни 4 месеца, т*е. през

най-късно когато напълни шест месеца, 
причини за отбиване в 

месец са: на тази възраст детето изчерпае 
желязо, защото майчиното

пе
тия, а 
Физиодоли ч еоките пс-осма
тия
всички количества 
мляко не съдържа този минерал, ни го достатъ
чно белтъчини, както и минерални соли. С цел 
детето да не получи анемия, а по-късно да дой
де и до застой в развитието му, тези материи 
трябва да му се дават. В петия месец и психи
ческата и физическата
дигеетивните функции са по-силни и оттам и 
енергийните погреби са по-го леми. Затова някои 
автори вече в летия месец препоръчват даване 
на гп-рво лъжице на грис с жълтък (инак жъл
тък трябва да сс дава от третия месец).

Отбиването трябва да е постепенно, 
щото е о.т полза и на майката и на детето. На 
детето е от полза защото лесно се избягват не
сполуките вследствие промяната на храната. 
След това стомахът постепенно се приспособява 
да смиля новата храна. Най-после, детето и леи 
хически се приспособява на нова храна- На май
ката постепенното отбиване е от полза, защото 
излъчването на млякото постепенно намалява и 
престава да се излъчва и затова тя няма труд
ности както при рязкото обтиване. Ако отбива
нето е започнало след напълнените шест месе
ца, тогава всеки месец се намалява с по едно 
кърмене. Най-напред трябва да се

но.
Какво внимание се посее 

хцава на по-нататъшното и 
гто-аргаш гзирано 
топапеко производство сви

на

селсчсос-

активност са по-силни,■детел стпунат още няколко 
факти, сред които и: не са
мо, че трябва да сс при
лага на дело Закова за зем 
лишния максимум, но в 
срок от шест месеци деле 
гатите на Общиноката скуп 
щита ще приемат и прог
рама за уреждане на сел
скостопанските площи. 

Покрай останалото , в нея 
подробно ще се регулират 
и въпросите във връзка с 
комасацията и арондацията 
на имотите.

за-

В. Б.

надомести
следобедното кърмене, но доколкото майката е 
заета първо се надомества кърменето в 9 часа, 
след това следобеното вечерното и най-после 
ринното в 6 часа, защото по това

БАБУШНИЦА VПЛОЩИТЕ ДА СЕ ПОЛЗУ 
ВАТ САМО ЗА ЦЕЛТА СИ уТ-

време рядко 
има свеже краве мляко. По време на отбиване
то количеството на кравето мляко не трябва да 
е по-голямо от 100—150 пр на едно едене, нито 
пък към края повече от 650—750 гр за 24 часа.

Да кажем

20 нови 

жилища
В приетото решение по 

край останалото се изтък
ва/ че селскостопанските 
площи, които са от първа 
и втора класа трябва из- 'въдния фонд. 
ключително да се ползуват 
за производство на житни 
растения и зеленчуци. Из
ключение може да се пра
ви само за изграждане на 
обекти от обществен 
рее, разбира се ако 
зи цели не можат да се 
ползуват други площи. Съ-

увеличаването на животно-
и това, че едни автори изтък

ват ^че с додаването на отделни видове храна 
тряова да се започне по-рано, други по-късно. 
Ше вземем оня начин, който и най-често се пра 
ктикува През петия месец кърмачето трябва 
да има 5 яденета 4 къ.рменета, едно ядене 
от грис с жълтък. Покрай витамини 
може да му се дава и 
•рата. Също така

НАКАЗАНИЯ ЗА 
БЕЗОТГОВОРНИТЕ

След като се завърши 
•новия жилищен блок на 
улица Църнотравска в Ба- 
бушница — строителите от 
„Комуналац" ще се прене
сат на «нов строеж. В ули
ца Борис Кидрич ще се 
строи нов жилищен блок, 
от 20 апартамента. Жили-

В решението са предви
дени и наказателни мерки, 
разбира се за неоправдате- 
лно неспазване на меропри 
ятията и същите можат да

инте- 
за те- и сокове 

пюре от овощня без ко- 
.. х е желателно да му се дават
•И малки количества зеленчуци (моркови 
■карфиол, а в шестия месец и картофи.’ В 
тия месец детето трябва да има пет яденета 
™° „ КЪ!Р-менета- Едно ядене е от грис с 

чуци с С6 31 П1°Ре от варени зелен-\ци, с додаване на месо или дроб пюре от 
Рвощия, и кора от хляб или кекс кои^о па
месец “ "аватТе " ВИталмгни' През <~я
•кърмене/, адно ая^неТоТ6кпзна’ °Т К°ИТ0
жълтък ■ не От краве мляко, грис с
ироб Може пЯОТ. Варени зеленчуци или месо или
» »“ „ »“•» «;«■ «У
парати за А 1Т ттЯ’ С0К0Ве и витални неки пре -РЦ ДететоАиЛ ™?™Го ПРез — ма
мене, два пъти «оаВрАГ,„ ’ т които еД™ кър 
~ предишния месец гь2?К0’ 3 ОСта'наЛ0т° като
4 яденета, а премахва се/госСънГ®4 Т° ИМЗ 
Две яденета са от . ВД то кърмене,
се додава кекс. Дава МЛяко- в еД1Н0 от които. 
Ре от овощия със с,Се грис с жълтт, пю- 
’ЩИя и витамини. През ^?грМеСО' ооко'ве от ово- 
се кърми, а има четно/ /ТНЯ м®сец Д«тето не 
на както в предишни/ „ядвнета- Консумира .чра 
'Количеството й. ПррзЯ сама се Увеличава 
тия месец всичко е г Д надесетия и дванадеое- 
месец. Храни се 3—4 щьти КаКТ° '

- Едни 
Според 

.да има 3 
по

спанак, 
шес-

1 ...................
БОСИЛЕГРАД

щата ще бъдат двустайни, 
от по 53 и единостайни, от 
по 40Признание за успешна 

дейност
квадратни метра, и 

са предназначени за прода 
жба две

Както ни уведомиха в 
„Комуналац" в 
сключването на

Общинската организация на Червения 
®ат нал ,™леграиока община, в коЯто члену- 
аотантааа < чл8на' аРганизираии в 52 основни организации (при всяка местна общност по една
че нХ 0Ргани3аЧ™те на Сдружения трудове 
свояТ°Л^0 Г0ИИ1Н|И наред успешно осъществява
«а това0^30™^“3 задача- В 
чиятГ ЬиТ1“3“ И признанията и отли- 
•най-активни

знату™Собщес™еното признание - 
та на Червения С П|>|ИСЪЯИ Скупщина-
извъчредни резуЛта1иТ а 33 поста1гнати

»•«
всички организации ия чъ П01Д™|К за работа на ■ната. ВД" на Че'Рвения крщСт в общ,и.

кръст в течение е
договори 

за купо-продажба та апа!р- 
тамонтите, коиТо ще бъдат 
построени. Сред

в
органи- 

сдружвниязаци1ите на 
труд владее 
ресование за обезпечаване 
<на жилища за 
се.

голямо инте
тази ор-

трудещите

„Комуналац" 
като отнооител1но

на за- © известен
евтин

строител , на жилища. Един 
квадратен метър жилища 
площ струва по 21 000

в предишния

т« "”7,„ггг
кърменета,Две, през ц ’ 

'Кърменето се

отбиване, 
месец детето трябва 

рез следващите два месе-
престайпЯН°' 3 През 12'я'я: месец с 

ава- (СЛЕДВА)

ди-М. Я. нара............................. ..
м. Антич
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ДИМИТРОВГР/р

Физическа кумура СИГНАЛИ

ВНИМАНИЕ 

- 8 0 Ж А Р И!Интензивно строителство 

иа комунално-битови■ ФУТБОЛ *
ГЪРДЕЛИЦА С хубавото пролетно вре 

ме усилено започват пол- 
ските работи. Мнозина от 
равна сутрин почистват ни 
ви; пасища, синори. Разби
ра се. всичко това е необ
ходимо преди да се засеят 
площите. Но едновременно 

изниква въпро-

ФК .МошмГ-ФК ,Младост1 обекти ;
Когато в една футболна „Младост" да се предста- 

среща, при сравнително вят с по-добра, бърза и ре- 
равноправна игра, първото, зултатна игра. Обаче, фут- 
полувреме завърши нарав- болистите на „Младост" и 

без голове, а накрая по-нататък играха слабо, че 
все пак единият отбор, ра
збира се през второто по
лувреме извоюва убедител
на победата от 3:0, съвсем

Според резолюцията на тя Зарйни воденици
Горна Невля, Джонин мо
ст — Горна Лукавица, из 
граждане на горския път 
„Бсгатица” — „Равнище", 
застиляне на отсечката По

обществено - икономичес 
ко развитие на Димитров 
градска община през иа 
стоящата година ще про

но с това 
стт какво да се прави с 

и боклука? 
Най-често се прибягва -къ<м 
палене. Безспорно това е 
най-лесният, но и най-опас
ният начин. Защолго неряд
ко избухват пожари, 
то нанася-т непоправи!М1И 
термални щети. ’ При това . 
най-често страдат горите, 
а нерядко колиби и дру
ги обекти, косито се намер-

стпадъцитено
сто грешеха и със слаба 
физическа издръжливост, 
просто предаваха топката 
на съперниците. При така
ва игра на босилеградски- 
те футболисти загубата бе 
неизбежна.

дължат интензивните том 
пове на комунално-битово ганово — Драговита.

Предвижда се също та
ка по-нататъшно строител- 

общности ство на главните пътни на
соки Моинци — Вълковия 
и Суково — Звонци, кой
то в момента е в застой, 
поради огромно срутване 
на скална маса.

Освен това запланувано 
е и построяването на мост 
в местната общност в Ка-

строителство.
Въз основа на исковете 

на местните 
през 1983 година следва да 
продължат акциите по из
граждане на селски водо
проводи. Ценна помощ в 
изкопаването на канали 
<ще окажат частите на 
ЮНА, които традиционно 
поддържат сътрудничест
во със селищата в общи- мекица, както и доизграж 
пата. Професионална по- дането на моста в Изатов-

кои-оправдателно се поставя 
въпроса за физическата 
подготовка. Когато изтък
ваме това, имаме предвид 
футболната среща от -вто
рия кръг на пролетния по- 
лусезон на тазгодишното 
футболно първенство вгру' Тасков, Б. Иванов, Б. Та
пата „А” на Междуобщин- сев, В. Тасев, 3. Младенов, 
ската футболна дивизия Ж. Евтимов, С. Якимов, Г. 
Враня, между футболните Георгиев, Л. Захариев и Д. 
отбори на ФК „Моравац” Владимиров (М. Цветков). 
о,т Предеяне и ФК „Мла
дост" от Босилеград. Сре- Гърделица трябваше да се 
щата се проведе в неделя проведе и първия кръг ме
ца градското игрище в Гръ жду младите отбори на

ФК „Моравац" и ФК „Мла
дост”. Обаче, поради ма
лък брой футболисти на 
ФК „Моравац" същата не 
се проведе, която най-зеро 
ятно ще бъде регистрира
на служебно с резултат 
3:0 в полза на босилеград- 
ските футболист*.

Следващата среща, всъщ 
ност третия кръг 
венство,
рае в неделя на 3 април в^ 
Босилеград орещу „МИВ" 
от Враня- Това ще бъде дер 
би, понеже враноките фут
болисти се намират на че
ло на таблицата и са най- 
голями претенденти за. ми
наване във висш ранг на 
състезание.

ма

ФКФутболистите на 
„Младост" този път игра
ха в следния състав: Д. 
Младенов (М. Чипев), В. ят на пътя на огъня.

Тази пролет пак се Пов
миналогодишните не-т?рят _ ,

желателни случки. Да спо- 
само подпалването 

в Смиловско
•лггнем
на шаварацн.мощ ще окаже самоупра 

вителната общност на ин 
тереоите по комунално-би 
тово строителство, а мест 
ните общности ще обезпе дължат и акциите по из- 

необходимите средет- граждане на улиците в гра 
да. Значителни средства

поле преди няколко дена: 
благодарение на бди-

Да кажем, че в неделя в От средствата на местно 
то самооблагане през на
стоящата година ще про-

спмо
тзлиостта на работниците 

„Сточар", които препра 
ждат пътя на пожара чрез 
изораване, не се подпалва 
старата кравеферма. По
добно се случи

Радейна край грани-

ст
делица, понеже игрището 
в Предеяне все още не е 
готово, според пропозици- 
ите за игра.

Както вече казахме, пър 
вото полувреме завърши 
без гстове. Играта беше 
слаба, безинтересна и без 
по-значителни акции на два 
та отбора. Футболистите, ка 
то че ли не знаеха какво 
да правят с топката, про
сто се мъчеха с нея, пора
ди което около 150 люби
тели на футбола останаха 
твърде недоволни.

чат
ва за материали.

от приходите на самоуп- 
равителната общност на 
интересите също ще се 
ползуват за тези цели. Ще 
се строят улиците „Сутйе 
ока” (втор етап с асфал-

Предвижда се изгражда
не на водопроводи в Пъс- 
кашия, Изатовци, Моин
ци, Горни Криводол, По.га- 
ново и Долни Криводол. 
От сресдтвата на местни
те общности и локалната 
СОИ за пътища се пред-

и в синора
на с.
цата.

Особено тревожно е, че 
пожарите предизвикват хо 
ра на преклонна възраст, 

в състояние 
нищо, ко

това настилка на дължина 
от 220 м.), „Пролетерска" 

вижда доизграждането на (засиляне с чакъл), „Мом- 
започнатите и прокарване чил войвода (втор етап). 
на нови пътища в следни- Запланувано е строителст- 
те селища: Желюша — вото на обекти, за регу- 
Грапа (застиляне на пътя лиране на атмосферната во 
с чакъл), довършаване на Да на^ улиците: „Христо 
пътя Трънски Одоровци Ботев „Христо Смирн ен- 

Петачинци, Смиловци ски". „Власаки Алексов", 
„Крум Златанов”, „Моша 
Пияде" и „М. Тито", край 
конфекция „Свобсда".

които не са
от пър- 

„Младост" ще иг-
да предприемат 
гато се развихри огънят- 
В такива случаи безсилно 

поде-е прстивпожарното 
ление, оформено за тери
торията на цялата общи
на, както и доброволните 
дружества, съществуващи 
при някои местни общнос

През второто полувреме, 
когато в играта влязоха М. 
Чипев и М. Цветков, се 
очакваше футболистите на

— Височки Одоровци, по
правка на пътя Т.рънски 
Одоровци — Куса врана, 
изменение на трасето Ра
дейна — Петърлаш, части лията на СОИ и местните 
чно разширяване на Бе- общности да разрешат на- 
леш — Прача — Боровоко болелите комунално-бито-

Ст. Н.

ти.М. я. Най-ефикасна все пак си 
остава превантивата и съз
нанието, че отпадъците и 
боклука може да се уни
щожат и по друг начин, а 
не само чрез запалване.

А. Т.

Очевидно налице са усиПОБЕДИ ЯО-ШБКЯТ 1ТБ1Г
ФК „РЪТАН” (БОЛЕВАЦ) — ФК „А. БАЛКАНСКИ” 
(ДИМИТРОВГРАД) 1:0

• Болевац, 27 март 1983 година. Спортен цен
тър „Рътаи”. Зрители 50. Терен тревист. Времето — 
истински зимни виелици. Жълто картонче: Р. Тодо
ров (..А, Балкански”). Голмайстор: И. Ристич в 89 ми
нута. Съдия: Машич от Сокобаня- 

Истинска спортна 
правдина се. случи в неде
ля в Болевац. Отборът, ко 
йто трябваше да победи с 
висок резултат, загуби ма 
ча в, предпоследната мину
та с минимален ,резултат 
1:0. По време

поле, доизграждане на пъ- ви въпроси.

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

Услужният шофьор Иван Тошевне- бср се редеха многобройни 
голови положения, за три
от които се казва, че са 
„сто на сто" гол. Р. Тодо
ров, Н. Алексов и П. йо- 
ванович изпревариха и 
вратаря на „Рътаи”, по х° 
пката все минаваше /край 
вратата м-у. Когато измръз 
-налита зрители се готвеха 
да се приберат в къщи, 
уверени, че мачът ще свъР 
ши наравно, без да бъде 
отбелязан гол, домакини 
те успяха да вкарат топ

на „Асен 
обезпе-

Тази зима автобусът иа 
л пенията Пирот — Горни 
Криводол идва без прекъс 
вашия. Голяма заслуга за 
това има упоритият шо
фьор Иван Тошев.

Роден в планинското се
ло Драговита, Димитрс1впра 
доко, Иван безспорно знае 
какво зшачи за живота на 
селото автобусът да идва 
навреме и по най-лошо вре 
•ме. Във Висок, както впро
чем в повечето село на 
Дими т ров гр адок а общин а, 
са останали само хора на 
преклонна възраст. А без 
храна, лекарства и възмож 
-носии да се отиде при бли 
зки и роднини наистина е 
доста трудно.

пеш излишни километри. 
Той оказва « други услуги, 
които не му опадат в слу 
жебната длъжност.

Почти всеки ден той се 
нагърбва с десетина задъл
жения — да донесе на хо 
рата хляб, лекарства и дру 
ги не обходим ости за онези, 
■комто нямат г възможност 
да пътуват-

Затова изтъкваме приме 
ра на Иван, (като на добро
съвестен човек, изключите 
лно ревностен и отзгшчив 
в работата си. Той поддър 
жа вече пет .месеца тази 
рейсова линия и населени
ето от Висок желае да ос 
тане по-дълго време.

Наистина пример за вся
ка похвала.

Асен Георгиев — „Скъка” 
шеф на местната канце
лария в Каменица

на - целия
димитровградскитемач

футболисти бяха много 
добър съперник, създадо
ха няколко извънредни го
лови положения, но не ги 
използуваха и се завърна
ха без точки. ■

А малцина можеха да

по-

ката във вратата 
Балканоки" и да 
чат незаслужена победа.

В 15 кръг Балкан
ски'" на 3 -април ще по
срещне в Д имитровград от 
бора ;на „Ястребац" от 
Тешице.

„АСЕН

навярват, че изведеният 
терена в Болевац 
на „А. Балкански" (с три
ма дебютанти на 16 годи- 

ня колко футболисти 
- от резервния състав) мо- 

играе толкова доб-

съСтав

ни и

же да
ре и да окаже силна съ- 

на домакините.
БАЛКАНСКИ": 

М. Соколов 7, Р, Тодоров 
6, Гюров 7, Тодороаич 7, 
Мемич 6/ Н. Тодорович, 7, 
Дончев 6, йованович 7, 
Иванов 6, Кръ<стев 6 и 
Алексов 6.

Иван Тошев

протива 
Случи се обаче Димитров
град чан и да изнесат истин 
ока футболна лекция 
слабите домакини, 
вратата на домашния

чаят да им поачогне при пре 
насяне и а багажа, да спреИванИ не само това: 

обича'да помага ча хората, 
особено’ на своите пътни
ци. Затова нерядкък е слу- удобно, за да

там, където за тях е иай- 
не минават

на
Пред

Д, Ставровот-
СТРАНИЦА И

1983Братство 9 1 април
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКЙ

Пърпчн керемитджийница...
Видял почшдоду в полите на Остра 
чука овчар—тога1НО©ча)н;ин и започнал 
да вика:

— Есеей бре дедо Минчо, •кн-мово. 
пъРпчм роле у Покапофо...?

— Керомищжи й" яйцата.
— Па защо иърлчн?
— РаботиI с мотор...—отговорил 

дядо Минчо.
Като се върнал със стадото см в 

Борово, бодовецът се похвалил пред 
съселяните си:

— Та видите гаиклю има у ГГока- 
нофо. Керемнтджмйцица, ма работи с 
мотор и по цел тл>'Н .пърмчиг ли, пърп- 
чи... — разказвал боровецът»

М. Андонов

‘чЪ ■ ’ .

. . Сега От керемиджмйницата в По- 
ганово са останал!I само малки сле
ди. Преди една година кооперацията 
продаде и керемидите и ш прекара в 
Боровско поле за покриване ма овце- 
ферма.

признае чалма 

прнвои....■

А. какво беше преди .тридесетина
Тека оу пекига наши стари говорили у тУР; 

око време, кига су у сне вал и да излезну накрай 
надмудре турцитс. Нешо подобно се слу- 

на сдруженият

години?
-.В По ганово работеха и две кере- 

дшджмйнищг. Кооперативната с пар- 
1?^|Ца.мацв« и частната керемчгджийни 
ч::. ца ;на .братя Дунгеровп и Тодорови.

Един борец—овчар, изкарал ста- 
Остра чука, над

\
и да
чва и у некойс организациите 
труд. Ете овия дни убапо гледам на телевизи- 
юту, кико, цредседникът на работническият кои 
трол у „Текстилколор" у Бабушниду, рече дека

имали обичай да
дото, си на-връх на 
сами Поганово. Към обед чул силна 
тревога и се. смутил. Що ли е това?

успея да надитре ония; що
поузимооую оди друштвено.

Направил самоуправителният контрол оби-
имаюколку по станове и иже на тия, койи 

обичай да дърпам — и не се преварил. При не-
лри некога

ЗД — Добре — йазва тя. 
И След известно време ка- 
Ято се върнал Ът работа и 
1рвзел въдицата, жената го 
^спряла:

— Слушай мъжо, оная 
„къркупгка" от Джонии 
мост идва днес при мене. 

Вече е осми месец.
__ р ! ?

. - ,ч
ОТ „СРЕЩИТЕ НА кога нашли готови произведения, 

материял на метрове... Направили „попие” 
намереното и после Ьи предали на одговорност.

наДЕЛАТА"
А. Т.

Подобно направили и у задругуту „Буду- 
чносг” у Бабушницу, куде вече на 
оу показали 'вратата.'■МАТЕМАТИКА четвсрица

I: :За'~да провери знанието 
по математика на своя 
син първолак един желю- 
дцацин.му задал следната
задача-„ ....

Сине,, ако ти дам 10 
динара да си кушпи дъв- * 
ки, колко пари ще ти ос- * 
танат?'
I— Един динар, 

рил ..СИНЪТ.

--'V Как' един динар кога
то.- кутия дъвки струва 8 
•динара?

— Точно, но продавачка I Не е грешно да Измамиш дявола. 
Аз'винаги
СДин динар, отговорил * 
синът. »

Право да ви кажем тая акция миНародни мъдрости за лъжата арек-
суе. Ка поединци се не разбираю оди реч, оди 
крищку, и пак се соваю камто 
нема

друштвеното,
друг лек. него да Ьи удари некой по пър- 

стите — и ло джеп.
• (ПО ПОВОД 1 АПРИЛ)

:
IЕдна лъжа ражда друга. Чини ми се дека и на друга .места и у 

друЬе организацие на сдруженият тРуз, раз
бера се куде има присвояване на друштвено — 
самоуправителните контроли малко да се пораз- 
мърдаю — и резултат че има. 4

Щем неко.й буквално су сватили друштве
ното като свое.

Теренций
♦

I Лъжецът трябва да притежава добра памет.
КвинтияианI

♦ОТГОВО- I Лъжата, ако се загнезди в сърцето, е източник 
на воички Страдания.

Руставели
Са.мо нещо ка би тека се орагнизирала и 

една ооща акция и против болованята — 
и колко би се ущедидо. У медицину 
не разбирам, ама видим дека 
узи.маю боловане, уместо 
да лежу у кревет, да би се

колко 
истина се 

мнозина, койи 
да пию лекарства и 

_ _ оправили по-скоро
да почну да раооте — рни си нещо лоправляю 
покрай купе, или пак гураю „зеленият план” Ако 
«и ие повече одговарало да се ангажиращ V 
пололривреду — защо су заузели места на коя 
ом дошли човеци, 
но и

: Дефоми връща само :
За проницателните очи лъжата е прозрачна.

( 7'~''~~"Ч [77 у
Лъжата е религия на роби

1 : ? г7 ' ? ~ .• •
На лъжеца не 
тината.

Сенека
„РИБАРСКА”

те и на господарите...
ГоркиЕдин лукавчанин често

_ пъти , казвал ,ла жена . си 
след като се върне от ра
бота; ••• вярват дори когато говори ис- които стварно оче качестве-

съвместно да работе...Жеео, за да си почи
на ще отида до Джонин 
мост на къркушки.

Латинска
лъжеца гори къщата, никой не му

Турска
лъже за тебе, ще лъже и против

Телегу

Когато на 
вярва.

Човек, който 
тебе.

Примерите оди Бабушницу 
пну .мнозина.I , ега малко се-г

::
♦

♦♦♦♦«ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД 

ЛОСТ В СФР ЮГО- 
.СЛАВИЯ.
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